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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 122/129
Р.В. Міняйло,
кандидат філологічних наук, доцент
В.О. Сабадуха,
старший викладач
(Луганський державний інститут культуриі мистецтв)

СПРОБА АНТРОПОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА МОВОЮ ЖАРГОНУ
Автори статті розглядають антитолерантність деяких критиків творчості Тараса Шевченка
через характеристику їхнього ідіостилю. Це дало змогу побачити рівень розвитку здібностей цих
критиків у єдності з їх життєвою та соціально-психологічною позицією. Також у статті
піднімається проблема відповідальності окремих прихильників ідіостилю за появу проявів
антропологічного насильства в сучасному українському соціумі.
Мовні засоби (МЗ) – це інтелектуальний інструментарій ученого, який відносно тексту та його
автора може бути толерантним, а може містити елементи антропологічного насильства, що залежить
в обох випадках від соціально-психологічної та інтелектуальної позиції дослідника. Зв’язок між МЗ й
інтелектуальним потенціалом автора та його соціально-психологічною позицією є малодослідженою
проблемою. У важаємо, що МЗ автора тексту, по-перше, дають ключ до розуміння його інтелекту,
соціально-психологічної та світоглядної позиції; по-друге, відображають рівень розуміння автором
структури досліджуваного об’єкта; по-третє, дають можливість зрозуміти ставлення авторів тексту до
потенційного читача. Дослідження цих зв’язків і є метою статті. Проілюструємо їх на прикладі
тексту: Н.А. Греков, К.В. Деревянко, Г.Л. Бобров. Тарас Шевченко – крестный отец украинского
национализма.
Розпочнемо аналіз зазначеного тексту з характеристики ідіостилю, бо, за висновками видатних
лінгвістів (В. Гумбольдт, Б. де Куртене, Ф. Сосюр, Ш. Баллі), індивідуальний стиль – не лише
характеристика самого тексту, а й характеристика індивідуального та соціального в мовленнєвій
діяльності його автора. Тому ми переконані, що аналіз ідіостилю дає змогу побачити рівень розвитку
здібностей автора в єдності з його життєвою й соціально-психологічною позицією.
Автори книги не вказують жодного прізвища дослідника творчості Тараса Шевченка, тобто
підходять до розуміння та інтерпретації його творчості суб’єктивно та упереджено. З цього приводу
П. Рикер зауважує, що філософськи підготовлений дослідник не має права абсолютизувати ні власну
суб’єктивність, ані суб’єктивність читача [1: 87]. Автори тексту звертаються до об’єкта свого
дослідження (а в них це – художні образи та життєвий шлях Т. Шевченка): "мастер черного пиара" [1:
55], "наш стихотворец" [1: 103], "ироничный наш кобзарь" [1: 124], "активный "мочеморда"
Шевченко" [1: 129], "первый украинский большевик Тарас Первый" [1: 145], "богоборец и
революционер" [1: 196], "певец Беслана" [1: 207] і т. ін. Безумовно, автори мали право досліджувати
художні образи Шевченка та його життєвий шлях, але що це за ставлення до поета? Об’єктивність та
толерантність вимагають від дослідника чітко добирати метод та мету дослідження [3: 176], ми ж
бачимо упереджене ставлення. Автори абсолютизували власну суб’єктивність, тобто порушили
принципове положення герменевтики.
Зниженою лексикою характеризують автори тексту й тих людей, з якими Шевченко товаришував
або просто був знайомий: М. Костомаров – "собутыльник" [1: 18], "подельник" або "один из
подельников" [1: 166, 170], П. Куліш – "другой подельник" [1: 170] і т. д. До прийомів, що
характеризують мовця, належать також: примітивно-сленгові каламбури: "И слышит в ответ: "Так что
же? Ну, вот теперь и приколи!" Какую же еще сцену мог воссоздать первый украинский приколист
Тарас Шевченко?" [1: 72]; образливо-сленгові трансформації крилатих висловів: "Вернемся в 19 век к
нашим баранам" [1: 39]; антиестетичні й богохульніавторські "неологізми": "Тарас Первый" [1: 101],
"папа Тарас" [1: 148], "украинско-кобзарско-папо-римский язык" [1: 105]; безглузді "неологізми":
"самым шевченкообразным и кобзаревидным критиком был известный писака Виссарион Белинский"
[1: 257]; брутальні трансформації обивательської мовотворчості найнижчого ґатунку: "Всем на
Украине хорошо известно: если в Днепре нет воды, значит выпили... Кто? Правильно: москали" [1:
16]; алюзії на недолугі, часто фізіологічні анекдоти: "Азия-с!" [1: 30], "повбивав би" [1: 74, 110]; уже
відверто заяложені ремінісценції відомих художніх творів: "кобзар був парубок моторний" [1: 105],
"гигант мысли и отец украинской демократии" [1: 197]; примітивне римування: "ребята-кобзарята",
"Писака ... брехака" [1: 175]; спеціально акцентоване міжмовне неблагозвуччя: "Кобзарь начал будить
"хиренну волю" при Николае Первом" [1: 77]; вигуки-заклики до дискусії, м’яко кажучи, не в
© Міняйло Р.В., Сабадуха В.О., 2008
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академічній манері й не в народній традиції: "Шевченковеды, ау!" [1: 55], "А что нам на это скажут
начальники цеха шевченковедов?" [1: 57], "А теперь вопрос на сообразительность ..." [1: 175];
відразлива фразеологія: "свои портянки не воняют" [1: 204]. Подібна негативно конотована лексика
тексту відразу переводить об’єкт дослідження в площину примітивних соціальних і мовленнєвих
штампів.
Сполучуваність слів – одна з найяскравіших особливостей ідіостилю. Тут автори здебільшого
послуговуються мовленнєвими зразками колишньої партійної номенклатури: "производится сбор
средств" [1: 2], "вопрос ... решен", "на очереди вопрос" [1: 59], "закрывать глаза на 5-ю графу" [1:
131], "боролся со злоупотреблениями" [1: 151] і под.
Уживання найчастотніших вставних слів також належно характеризує авторів. Їх висновки
(переважно саркастичні) претендують на єдиноправильність: "разумеется" [1: 18, 28, 53, 55, 88, 119,
136, 159], "конечно" [1: 23, 23, 26, 29, 37, 71, 110, 118, 124, 141, 177, 201]. Напр.: "Украине, конечно,
православие без надобности" [1: 118].
Дослідники часто вживають слово логіка. А з оцінних прикметників до нього можна скласти цілий
словник асоціативних епітетів. Напр.: "вот пример извращенной логики" [1: 8], "логика простая" [1:
10], "железная логика (или скорее дубовая?)" [1: 10]. Останнє питання стосується швидше самих
авторів, тому що логічно випливає висновок: вони досліджували власне шаблонне мислення, а не
художні образи, створені Тарасом Шевченком.
Найстрашніше те, що автори вносять свої "корективи" безпосередньо у твори (читай – розуміння
творів) Шевченка: "за неї [за Україну] душу погублю" (и не одну душу)" [1: 204], "тлумачать"
читачам експресивні вигуки поета (до речі, їх справжність не доведено): "– А який же біс завів мене
сюди [до в’язниці], як не ця чортова муза! / Прав Писака: его муза действительно была сатанинской"
[1: 207]. Психологу і психіатру К. Дерев’янкові має бути відомо, що вербальні реакції людини не
завжди відображають її реальне ставлення до ситуації, особливо ж в екстремальних умовах.
Абсолютизувати вербальні реакції людини та виривати їх із контексту спілкування в’язня зі
слідчими – це, з одного боку, виявляти психологічний, життєвий примітивізм – одномірність, а з
іншого – користуватисяприйомами, які забороняють закони герменевтики.
Зробимо попередні висновки: мовні засоби авторів дослідження – це мовленнєві штампи жаргону.
Цей "інструмент" не спроможний висловити навіть нормальні людські почуття, а передає лише їх
сурогат. Ш. Баллі, характеризуючи арго (що в традиції французьких лінгвістів співвідносний із
нашим терміном жаргон) як крайню форму фамільярного мовлення, зазначив, що "для багатьох арго
має принаду забороненого плоду" [4: 261]. У цьому випадку – це загравання з колективною
свідомістю зденаціоналізованої частини громадян України. Жаргон – це теж "норма", але
надзвичайно примітивна за змістом і формою. З цього приводу М. Попович зауважує: "Надто бідна
норма провокує "беспредел"" [5: 86]. Ось ми й прийшли до того, що, з погляду культурології, лежить
у фундаменті дослідження: примітивні культурні норми, шаблони найнижчого рівня масової
свідомості частини українського суспільства. Це привело авторів тексту до "інтелектуального
бєспрєдела" – заперечення української культурита найяскравіших її речників.
Про рівень володіння авторами нормами російської літературної мови годі й говорити. Наведемо
лише окремі приклади: "личность этого персонажа" [або личность, або персонаж] [1: 2], "перевод
этого места" [зам. отрывка, фрагмента] [1: 105], "образцовое решение вопроса" [1: 59]. [Згадаймо тут
сумнозвісне кримінальне порешать вопросы. Питання не вирішують, на нього відповідають або
дають відповідь].
Дослідники послуговуються словами й виразами, які є соціальним жаргоном далеко не еліти:
"кобзарь был "в законе"" [1: 36], "ГУ ЛАГ по полной программе" [1: 36], "получили ... по полной
программе" [1: 52], "собаке собачья смерть" [1: 59], "короче" [1: 110, 154, 204], "покруче" [1: 139], "не
слабые представители" [1: 159], "просто "параша"" [1: 161], "такими "разборками" переполнены
летописи" [1: 202] "корифей всех наук отморозил такое" [1: 206], "пришла пора по-взрослому
заниматься интернациональным воспитанием" [1: 207] [курсив наш – Р.М., В.С.].
Іноді автори мислять "аналітично", утворюючи певні історичні аналогії. Серед них зокрема такі,
що свідчать про нібито несприйняття українцями всіх соціальних верств російського суспільства:
"Как москаль в поэме "Катерина", та и князь здесь [в поемі "Княжна"] – собрание всего
отвратительного и противоестественного" [1: 57]. Або такі, що приписують українцеві вроджену
соціальну агресивність: "Кобзарю необходимы новые Гонта и Железняк (предшественник матроса
Железняка)" [?!!] [1: 60]. Подібних аналогій авторам тексту виявилося замало, і вони проводять
аналогію з кримінальним світом, т. зв. мафією: "После дона Корлеоне приходит герой Аль Пачино и
Кº ("мафия бессмертна"). После Писаки приходят ребята-кобзарята" [1: 196].
За висновками М. Поповича, критерієм істинності є доказ. "Важливо, що поняття доказу
формулюються цілком свідомо засобами даної культури… Доказ – єдино прийнятний культурний,
соціальний контроль за істинністю" [1: 126]. Формою доказу в авторів дослідження виступає постійна
апеляція до здекласованої і зденаціоналізованої свідомості. Більшовики, як відомо, апелювали до
класової свідомості, автори ж досліджуваного тексту пішли значно глибше: за критерій істини вони
4
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взяли норми "культури" жаргону. З логіки відомо, що апеляція до будь-якого авторитету не може
бути повноцінним аргументом доказу. Що це? Прийом піару чи незнання університетського курсу
логіки? Автори постійно апелюють навіть не до здорового ґлузду масової свідомості, а до індивідів
ще нижчого рівня розвитку. Але ще з часів І. Канта відомо, що навіть здоровий ґлузд не може бути
критерієм істини. А що ж тоді є критерієм істини в авторів тексту? Штампи зденаціоналізованої
свідомості. Тому тепер ми вже маємо достатньо підстав зробити висновок про мислиннєві здібності
дослідників та їх інтелектуальний інструментарій – це руйнація логічного простору, який закономірно
веде до культурноїкатастрофи як авторів, так і тих представників, яких вони репрезентують, а саме –
це культурнакатастрофа зросійщених українців.
Із структуралізму (Ю. Лотман) та герменевтики (П. Рикер) відомо, що, трактуючи будь-який текст,
його можна перетворити в абсурд, якщо виривати думку з контексту. І тоді вже неможливо
розрізнити цитовану та фальсифіковану частини висловлення. Таким прийомом користуються наші
дослідники майже на кожній сторінці тексту. Наведемо лише один приклад: "Мы помним, как
любимые кобзарем гайдамаки расходились – "хто додому, хто в діброву, з ножем у халяві, жидів
кінчать..." Еврей, пан, шляхтич, монах – ответят все. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ из-за
халявы!" [1: 73]. Вирвані з контексту художнього образу слова чи сполуки слів автори тексту
абсолютизують, ще й надаючи виразам жаргонного присмаку.
Подібні мовленнєві "експерименти", по-перше, говорять про рівень розвитку авторів, по-друге,
інституалізують соціальний жаргон – і через нього – інтелектуальний рівень відповідної частини
населення України, по-третє, як побачимо далі, не дають можливості адекватно зрозуміти художній
образ і дійсний об’єкт дослідження Шевченка.
Таким чином, автори тексту або зовсім не володіють прийомами дослідницької діяльності, або
навмисно стали на шлях спотворення Шевченкових художніх образів та його життєвого шляху.
Проведений аналіз ідіостилю змушує нас зробити висновок, що це навмисне спотворення. Показово,
що в цієї книги немає рецензентів, мабуть, не знайшлося жодного релігієзнавця, філософа, психолога,
які б поділили погляди "дослідників". Ми свідомі щодо серйозності наших висновків стосовно
мовлення авторів, а тому звернемося до класика європейської лінгвістики Ш. Баллі, який був
переконаний у тому, що мова є суттєвою характеристикою автора тексту: "Мовлення є в першу чергу
соціальним явищем ще й тому, що воно так чи інакше характеризує мовця" [5: 27]. Швейцарський
лінгвіст побачив узаємозв’язок між мовою автора та мовою представників середовища, від імені
якого він говорить, а саме "мовець, часто спілкуючись із людьми з "нижчого" середовища, може
звикнути використовувати у звичайному мовленні чисто арготичні слова й вислови" [5: 261]. Отже,
автори, користуючись мовою соціальних штампів та жаргону, автоматично стали на позиції
зденаціоналізованої частини населення. Шила в мішку не сховаєш – ідіостиль розкодував соціальнопсихологічну та політичну позиції "дослідників".
Спираючись на наукові доробки К. Леві-Строса та В. Тернера, Г. Грабович довів, що об’єктом
художньогодослідження Тараса Шевченка була ідеальна (екзистенціальна) спільність [6: 89, 95-96].
Крізь цю модель ідеальної спільності Шевченко аналізував реальні суспільні та державні форми й
бачив, що вони не відповідають її вимогам (розумій – християнським цінностям та гуманістичним
засадам). Це філософський ключ до розуміння художніх образів Шевченка. На диво, колективна
свідомість народу відчувала цю життєву й філософську глибину його творчості, яка сьогодні стала
для горе-дослідників незрозумілою. Вище ми зазначили, що автори зухвало абсолютизували власну
суб’єктивність, що не дало їм можливості порушити питання про філософські засади художніх
образів поета. А без розуміння філософських основ творчості Шевченка будь-які дослідження
приречені на спотворення.
Яка ж міра розуміння авторами глибини об’єкта? Вони навіть не ставили собі таке завдання. Воно
перебуває за межами їхніх інтелектуальних можливостей. Об’єктом дослідження авторів тексту є не
творчість письменника, а спотворені масовою свідомістю ідеологічні штампи, підкріплені
"демонстративним політичним і національним неприйняттям Шевченка" [7: 39]. Правильно зазначив
І. Дзюба, що особливість власного спотвореного уявлення полягає в тому, що воно вичитує в об’єкті
те, що відповідає сталим штампам.
Г. Грабович довів, що історичні події в художніхтекстах Шевченка розгортаються у трьох часових
вимірах: минуле, сьогодення, майбутнє [6: 66]. Пошуки відповіді на причини всесвітнього зла
досягають кульмінації в "Саулі". У вірші йдеться не про євреїв, а про всю людську спільноту:
В непробудимомуКитаї,
В Єгипті темному, у нас,
І понад Індом і Євфратом
Свої ягнята і телята
На полі вольнім вольно пас
Чабан, було, в своєму раї [8: 356].
Де б і коли не розгорталися історичні події, результат однаковий – безособистісна парадигма
буття людини (поняття В.С.) породжує царів, диктаторів тощо.
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Аж ось лихий царя несе
З законами, з мечем, з катами,
З князями, темними рабами [8: 356].
Шановані автори вважають, що в цьому уривку примітивно змальований процес виникнення
самодержавства [1: 48]. У важаємо, що цей уривок необхідно розуміти значно глибше. Шевченка як
мислителя цікавила кінцева причина існування на землі безособистісної парадигми буття людини. У
будь-якому минулому чи сучасному суспільстві – всюди одне й те ж: жорстока соціально-класова
ієрархія, в якій усе ґрунтовано на насильстві. Унизу цієї ієрархії перебувають народні маси, а на
вершині піраміди – людина посереднього рівня розвитку здібностей, уособленням якої є цар, король,
імператор, генеральний секретар тощо. Дійсно, поет у багатьох своїх творах звинувачує не лише
російське самодержавство, а й інших правителів, у тому що вони творять зло. Шевченко зрозумів
істину, яка залишається terra incognita для сучасних людинознавців, а саме: представники еліти
багатьох держав не сягають особистісного рівня розвитку здібностей. Поки пріоритет у світі буде
належати посередній людині, суспільні проблеми будуть лише загострюватися.
Аналіз К. Дерев’янком та його співавторами художніх образів Шевченка має одномірний
характер. Беручися до аналізу мови поезії, автори мали б ознайомитися з фундаментальною працею
О. Потебні "Мысль и язык", де всесвітньо визнаний український лінгвіст зазначає, що "поетичний
образ не розкладається під час своєї естетичної дії" [9: 176-177]. Унаслідок спотвореної
інтелектуальної та соціально-психологічної позиції автори тексту не усвідомили символічного
характеру художніх образів Шевченка, а тому приписують йому багато нісенітниць. Наприклад,
примітивне розв’язання проблеми переходу до більш справедливого суспільства (ідеальної
спільності): "их нужно истребить" [1: 81]. Насправді нікого не потрібно винищувати. Необхідно,
щоби пріоритет у суспільстві перейшов від людини посереднього рівня розвитку здібностей до
індивіда особистісного рівня. Тарас Шевченко мислив як філософ, він не розглядав росіян, поляків чи
турків як ворогів, злочинців. Злочинцем є людина, яка, за Г. Сковородою, займається несродною
працею, що не відповідає її здібностям.
Негативно, безапеляційно автори дослідження оцінюють усіх видатних діячів української
культури, тобто заперечують усю українську культуру. Це позиція Герострата. На думку
О. Спенглера і А.Дж. Тойнбі, будь-яка культура самоцінна. Всесвітньо відомі вчені вважали
недоречним порівнювати культури, вони не бачили ніяких об’єктивних підстав для їх порівняння.
Таким чином, горе-дослідники виявляють елементарну культурологічну обмеженість. Виступають
проти культурицілої нації, яка бере свій початок із трипільскої культурита є її спадкоємницею, що в
30-ті роки ХХ ст. довів Ю. Липа [10: 104-107, 160-161].
Автори тексту приписують Шевченкові власні обмежені уявлення про українську історію: "Его
[Т. Шевченка] мечта – кровопролитие от Украины до Китая (т. е. перманентная мировая революция –
как у Льва Троцкого)" [1: 74], "Для Шевченко история Украины начинается с казачества" [1: 185].
Вульгарно (нефахово) розмірковують над проблемами історії української літературної мови:
"Оказывается, Квитка-Основьяненко всю жизнь писал не то, не так, да и не на том языке. Опять же –
к великим кобзарям не прислушивался. И даже смел противоречить" [1: 150] (Мабуть, автори тексту
"забули" фундаментальний висновок М. Бахтіна, що діалог є нормальною умовою розвитку будь-якої
культури).
Досліджуючи художні твори, об’єктивний науковець використовує чимало інтелектуальних
засобів: аналіз, синтез, абстрагування, класифікацію, доказ і т. ін. Більшість мисленнєвих дій авторів
тексту зведено до порівняння художніх образів Шевченка з шаблонами ідеологізованого мислення, а
точніше – до їх перевірки штампами масової зденаціоналізованої свідомості. Отже, автори
досліджували символічні образи поета без достатньої філософсько-естетичної підготовки, що
призвело до їх свідомого спотворення.
Структура тексту характеризує як його авторів, так і їхнє ставлення до можливого споживача
тексту. До якого читача апелюють, звертаються горе-дослідники? Читачі в авторів тексту поділяються
на "своїх" і "чужих". "Свої" – це ті, хто стоїть на позиції, що української культурине було, немає й не
може бути, що вона є невдалим паростком "великой русской культури". "Чужі" – це ті, хто думає не
так, і вони – націоналісти. (До речі, нагадаємо авторам тексту аксіому всесвітньої історії, що всі
великі нації націоналістичні й російська стоїть у цьому ж ряду. Якщо "дослідники" цього не знають,
то пропонуємо почитати праці В. Соловйова, І. Ільїна). До "чужих" читачів автори тексту звертаються
так: "недоумки" [1: 68], "наследники-кобзарята" [1: 77]. Ці вислови нагадують недалеке більшовицьке
минуле, коли всі поділялися на своїх та чужих. (До речі, подібний поділ російські дослідники ще на
зорі перебудовиосмислили як продукт одномірного мислення. Король мертвий! Віншуймо короля!).
Застосувавши методику стилеметрії, можна побачити, що речення, в яких наявні судження та
коментарі про поетичні образи Шевченка, надзвичайно короткі (схожі на гасла, рекламні заклики,
"агітки" або ж на допити): "Запах поэзии Писаки – это запах крови" [1: 214], "Антисемитизм Тараса
Шевченко общеизвестен" [1: 204], "И кто этот враг? Врага искать недолго. Он всегда под рукой" [1:
15], "Кто бы это мог быть? Как фамилия пророка? Догадайтесь сами с трех раз" [1: 86], "Нечего
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доказывать бесспорный факт" [1: 205]. "Висновки" авторів тексту теж надзвичайно короткі й
безапеляційні: "Писака проклинал, поучал, распекал" [1: 235]. За допомогою подібних коментарів
автори тексту консервують політичний та художній рівень читача, а також можливості розуміння
читачем об’єкту дослідження. Перед нами код масової антиукраїнської, антидержавницької
свідомості.
І все це ще "підкріплено" естетизацією жаргону та ненормативної лексики. Зокрема автори
естетизують приклади сороміцьких пісень з фольклорних записів Шевченка, які для останнього не що
інше, як об’єкт художньогодослідження [1: 137-139]. Зрозуміла мета К. Дерев’янка зі співавторами:
обсценна лексика та фізіологічні сюжети, підло екстрапольовані на особисте життя Шевченка, за їх
задумом, викличуть у читача відразу до поета. Автори "дослідження" свідомо опинилися в площині
жаргону, провокуючи гру із зденаціоналізованим одномірним читачем. З огляду на стиль тексту стає
зрозумілим задум авторів: говорити з таким читачем його мовою – найгіршими зразками жаргону.
Підбиваючи підсумки, запитаємо: яку цінність має цей текст? Його автори зайняли спотворену
соціально-психологічну позицію, що закономірно призвело до спотворення об’єкту дослідження,
засобів дослідження й об’єктивно сприяє деградації читача. Жаргонізми, вирвані з контексту думки,
недостатня кількість логічних прийомів дослідження не просто обмежують розуміння читачем
художніх образів Тараса Шевченка, а навмисно спотворюють можливості автентичного розуміння
тексту й об’єкта дослідження. Подібні "дослідження" значним чином допомагають розпалювати
"психічні епідемії" (К. Юнг), і про ці наслідки психологові і психіатрові К. Дерев’янку необхідно
знати і зрозуміти, що він несе метафізичну відповідальність за їх збурення в нашому суспільстві.
Релігієзнавець, філософ, психолог і психіатр подає приклад агресивності й навіть войовничості.
Здається, для таких "мислителів" П. Рикер написав: "Філософія несе відповідальність за якість
аргументації й точність політичної мови" [11: 125]. Продовжуючи свою думку, П. Рикер зазначає, що
філософія й філософи мусять подавати приклад толерантності [11: 125]. Рефлексивна філософія,
спираючись на психоаналіз, стверджує, що процес знаходження свого "Я" дуже часто відбувається
через втрату свого "Я". Автори вже загубили своє "Я". Будемо сподіватися, що вони його ще
знайдуть. На допомогу радимо: зрозумійте Шевченка як людину, як поета, як сина свого народу, і у
вас буде можливість знайти своє "Я". Така робота буде вимагати від вас рефлексії. Є різниця між
суб’єктом, що пише, і суб’єктом рефлексивним, але до розуміння цієї істини людина приходить дуже
часто лише перед очима смерті. Ми бажаємо авторам "вийти" зі своєї одномірної якості й народитися
синами свого народу.
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Миняйло Р.В., Сабадуха В.О. Попытка антропологического насилия языком жаргона.
Авторы статьи рассматривают антитолерантность некоторых критиков творчества Тараса
Шевченко посредством характеристики их идиостиля. Это дало возможность увидеть уровень
развития способностей этих критиков в единстве с их жизненной и социально-психологической
позицией. Также в статье поднимается проблема ответственности отдельных сторонников
идиостиля за появление проявлений антропологического насилия в современном украинском социуме.
Minyaylo R.V ., Sabadukha V .O. The Attempt of Anthropological Violence by Jargon Language.
The authors of the article examine antitolerance of some critics of Taras Shevchenko creative work through
describing their idiostyle. It enabled to see the level of development of capabilities of these critics in unity
with their vital and socially psychological position. Also the problem of separate idiostyle supporters
responsibility for the appearance of anthropological violence displays in modern Ukrainian socium rises in
the article.
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КОНТРОВЕРЗА ЗАПОВІДІ "ЛЮБИ БЛИЖНЬОГО, ЯК САМОГО СЕБЕ"
У статті автор розглядає заповідь "Люби ближнього, як самого себе" та її контроверзи, порівнює
аналогічні до даної заповіді. Автор зауважує, що сьогодні толерантності загрожує не тільки
держава, а й передусім певні внутрішньосуспільні сили і течії, не може не викликати занепокоєння
тенденція зводити поняття толерантності тільки до розуміння індивідуального сумління й
заперечувати її наявність у громадах і різних установах.
Права, які має людина від природи і від Бога, встановлюють для державної влади чіткі обмеження.
Передовсім недоторканними є особиста гідність людей, а також сутнісний устрій подружжя та сім’ї.
У більшості країн межі державної влади детально описані в конституції, яка гарантує, наприклад,
свободу сумління, думки, асоціацій, свободу вибору професії та місця праці, захист власності.
Оскільки в сучасному суспільстві спільно проживають люди різних конфесій і з різним світоглядом,
то особливого значення проблема толерантності набуває не лише в релігії, а й у вихованні, освіті,
науці та в інших культурних сферах нашого життя. Керуючись принципом, що жодну людину не
можна примусити відмовитись від власних переконань, християнське суспільне вчення виступає за
збереження толерантності як на державному, так і на суспільному рівні. Якби, наприклад, у
суспільстві з плюралістичним світоглядом держава через свої інституції намагалася запровадити
власні виховні завдання, то неминучим було б релігійне і світоглядне насильство. Де хто хоче
приписати державі право "власними силами потурбуватися про сферу виховання, і пояснюють далі,
що виховання має служити "правді, добру, красі, високому і святому", то ми з подивом будемо
змушені запитати про те, за якими критеріями в плюралістичному суспільстві держава має визначати,
що є правдивим, добрим, гарним, високим і святим, бо припущення, що існують такі виховання і
освіта, які охоплюють усі віросповідання та світогляди, є утопією з часів націонал-лібералізму.
Сьогодні толерантності загрожує не тільки держава, а й передусім певні внутрішньосуспільні сили
і течії − наприклад, ті течії, які найвищою і визначальною для всіх сфер духовного життя нормою
вважають так зване позитивістське бачення, звільнене від ціннісного "осаду" (аксіологічних суджень),
та більш-менш відкрито обстоюють тезу, що, наприклад, учений, який визнає філософські та релігійні
істини, не може працювати на кафедрі в університеті. Очевидно, що кожна наука базується на певних
філософських передумовах − наприклад, пізнавально-теоретичного характеру, і тому посилання на
"конфесіоналізм" треба визнати хворобливим і дифамаційним.
Метою статті є розгляд заповіді "Люби ближнього, як самого себе" та її контроверзів у порівнянні
з аналогічними до даної заповідями. Не може не викликати занепокоєння також тенденція зводити
поняття толерантності тільки до розуміння індивідуального сумління й заперечувати її наявність у
громадах і різних установах, наприклад у християнських чи єврейських дитсадках, школах чи
лікарнях. У плюралістичному суспільстві кожна громада повинна мати право жити відповідно до
своїх переконань і закладати установи, які відповідали б цим переконанням (мова йде про установи,
які переслідують головним чином некомерційну мету) [1: 254-255].
"Люби ближнього свого, як самого себе". Ваікра, 19:18 [2: 239]. Золоте правило юдаїзму.
Більшість людей не знає, або є не розуміє, що правило, яке виражає максимальну вимогу до
морального рівня людини і котре закарбувалося у мізках правителів та їхніх підданців, поклавши
край варварству і рабству, прийшло до народів світу з юдаїзму. Людина, яку прийнято вважати одним
із найвеличніших мислителів, − Джон Стюарт Міль − висловив подив, коли дізнався, що цей принцип
записаний у Торі. Задовго до виникнення християнства єврейські мислителі і філософи розглядали це
правило як головну вимогу закону Тори, вказуючи, що воно лежить в основі всіх заповідей, що
визначають обов’язки людини стосовно Всевишнього. Про цей вірш із книги Ваікра говорили як про
основу моралі, безпосередньо цитуючи його, посилаючись на нього або перефразовуючи
використовували для пояснення того, як повинні будуватися відносини між людьми у тій чи інший
ситуації. Так, наприклад, Бен Сіра каже: "Поважай свого сусіда, як самого себе". У трактаті Авот
говориться: "Не роби своєму товаришу те, що ненависно тобі". Схожі висловлювання можна зустріти
у працях Філона Олександрійського та Йосифа Флавія. Мудреці Тори, які передавали традицію із
покоління в покоління, також стверджували, що ставлення до Ближнього як до самого себе є
квінтесенцією Вчення. Відомий випадок, коли неєврей прийшов до Гіллеля (главі Сангедрину в
період, що безпосередньо передував зруйнуванню Другого Храму) з тим, щоб прийняти гіюр та
приєднатися до єврейського народу. З одного боку він щиро бажав бути євреєм, а з іншого
побоювався, що ніколи не зможе осягнути всі закони Тори, а отже – ніколи не зможе виконувати їх
належним чином. Цей неєврей звернувся до Гіллеля з проханням, щоб великий Учитель виклав йому
© Мучник А.М., 2008
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всі закони Тори за той час, протягом якого майбутній гер зможе стояти на одній нозі. Гіллель,
відомий своєю терплячістю, не побачив у цьому проханні зухвалості та неповаги і дав вичерпну
відповідь: "Не роби ближньому своєму того, що не бажаєш, щоб робити тобі. Це вся Тора, все інше є
коментарем до неї". Таргум Йонатан (переклад Тори арамейською мовою виконаний Йонатаном Бен
Узиелем) наводить розгорнуте пояснення до цього вірша із книги Ваікра, яке як за змістом, так і за
формулюванням дуже схожі на висловлювання Гіллеля. Мудреці вважали, що основною причиною
втрати єврейським народом незалежності, поразки у Великому повстанні проти Риму, зруйнування
Храму та всіх страждань, що випали на долю народу, є безпідставна ненависть у середовищі синів
Ізраїля. Рабі Аківа, найвідоміший мудрець, керівник покоління, яке виросло після зруйнування
Храму, сказав: "Люби ближнього свого, як самого себе, − це найбільш загальне правило Тори".
У трактаті Авот рабі Аківа, розвиваючи цю думку як доказ того, що любов до людини –
основоположний принцип, посилається на перший вірш десятої глави книги Брейшит: "За образом
Бога створив Він людину" – "Любить (Всевишній) людину, тому що створена вона за образом [Бога]".
[3: 35]. Особлива любов виявлена до неї тим, що створена вона за образом [Бога]. Тобто потрібно
любити навіть тих людей, у котрих ти не знаходиш ніяких позитивних якостей і чиє духовне
достоїнство полягає лише в тому, що вони створені Творцем [4: 187]. Отже, рабі Аківа пояснює, що
любов до людини – дійсно найбільш загальне правило Тори, оскільки вона не тільки лежить в основі
всіх заповідей, що визначають взаємовідносини між людьми, але без її виконання неможливе
виконання заповіді любові до Всевишнього і всіх інших заповідей, що визначають обов’язки людини
перед Творцем. Бен Азай, сучасник і послідовник рабі Аківи, говорить, що завжди слід пам’ятати
слова великого вчителя всіх поколінь, який надав практичного змісту віршу Тори "За образом Бога
створив Він людину", і не дозволяв собі принижувати та ображати свого ближнього: "Не ображай
нікого з людей".
Заповідь записана у вірші 19:18 книги Ваікра, стосується всіх синів Ізраїля і не припускає ніякої
класової ворожості. Пророки дорікали багатим за визискування бідних. Езра закликав залишити всі
борги і відпустити тих, хто продав себе в рабство через бідність. Вчення про те, що любов до
ближнього є ключовою заповіддю, не забулося із припиненням пророкування. Мудреці Тори і
праведники, які жили в середні віки, також становили цю заповідь на вершину трикутника. Рабі
Йегуде ге Хасиду належить наступне висловлювання: "У день Останнього Суду (день закінчення
історії в її звичному розумінні і виправлення недоліків усього світу) Всевишній – хай буде
благословенне ім’я його – закличе до суду всіх неєвреїв і спита з них за порушення заповіді "Люби
ближнього свого, як самого себе". У сі народи порушували цю заповідь і жорстко поводились один із
одним".
У Луки законник після відповіді Ісуса: "Ти добре відповів. Роби це й будеш жити", – питає Його,
"бажаючи самого себе виправдати (за своє запитання)": "А хто мій ближній?" (Лк. 10, 29). Цими
словами Лука користується для переходу до переказаної Ісусом історії про доброго самарянина, що її
Лука свідомо з ними пов’язує, завершуючи історію словами Ісуса: "Іди і ти роби так само" [10: 37].
Питання про ближнього, на яке Ісус відповідає в новий, властивий саме йому спосіб, було за тих часів
однією з проблем, що над ними розмірковували юдейські книжники [5: 36].
"Ближній" (rе’а) – це, згідно з Лев. 19, 13-18, одноплемінник, член союзу з Ягве. Однак уже в Лев.
19, 34 любов до ближнього поширюється також на чужинця (ger), що оселився в землі ізраїльській.
Питання, де проходить межа з іншими людьми для такої любові, що має виявлятися в справедливому
суді, відмові від помсти, наданні допомоги будь-якого роду, було суперечливим, і відповідали на
нього по-різному. Поряд із обмеженням цього кола ізраїльтянами та цілковито наверненими в їхню
віру "ще з дохристових часів завжди були такі (...), що виступали за поширення заповіді любові на
всіх людей". Вплив елліністичного мислення стає помітним уже в одностайному відтворенні в
Септуагінті поняття rе’а (товариш) за допомогою слова "ближній", яке висловлює "сусідську"
близькість до інших людей.
Це мислення, орієнтоване на людське буття, виявляє себе в літературі про мудрість, що пов’язана з
ідеєю створення світу. Так, у Сир. 13,15 LXX читаємо: "У се живе любить собі подібне, і кожна
людина – ближнього свого". У Книзі Мудрості розрізнення робиться лише між праведниками та
нечестивцями (розд. 2-5). Бог створив людину своєю мудрістю, аби та керувала світом у святості й
справедливості [6: 671]. Ще виразнішого вигляду набувають ці ідеї у Філона Александрійського. У
рабинізмі "загальнолюдське", універсалістичне тлумачення заповіді любові з’являється лише в II ст.
нашої доби. Бен Аззаї (близько 110 р. від Р.Х.) нагадував про богоподібність людини й вимагав
однакового ставлення до всіх людей. Але й без цього стародавні Мідрашим і Мішна містять
настанови допомагати не ізраїльтянам у скруті, піклуватися про їхніх бідних, відвідувати хворих
тощо, щоправда, незрідка з доданням слів "заради миру". На практиці різке протиставлення ізраїльтян
не ізраїльтянам почасти пом’якшувалося.
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За часів Ісуса в Палестині, схоже, панувало більш вузьке тлумачення заповіді любові до
ближнього, тож акценти, розставлені ним у притчі про доброго самарянина, зрозумілі. Щоправда, з
традиційно-історичного погляду ця показова розповідь первісно становила самостійну одиницю, що
їй треба віддавати належне як такій (Лк. 10, 30-36). Однак вибір трьох осіб, що виступають у цій
притчі, промовляє сам за себе: священик і левіт, представники привілейованого стану, проходять повз
побитого, пораненого, "півмертвого" чоловіка – можливо (як припускалося), тому, що вважають його
мертвим і не бажають забруднити себе торканням до мертвого тіла. Однак це не є безсумнівним.
Щодо протиставленої їм постаті підкреслюється, що він був самарянин і керувався співчутливістю.
Самаряни, які не спілкувалися з юдеями (Ів. 4, 9), зневажалися ними як змішана народність і єретики
(пop. Ів. 8, 48) та у свою чергу відчували ворожість до юдеїв (пop. Лк. 9, 52-53), вважалися за тих
часів ворогами народу. Єдине, що має значення в цьому оповіданні, – це милосердя, виявлене до
людини, яка опинилася в скруті, особиста допомога та необхідне піклування про одужання іншого.
Слухачі-юдеї мали відчути себе спровокованими, й такої свідомо різкої провокації можна було
очікувати від Ісуса (пop. Мт. 8, 10 / Лк. 7, 9). Натомість не є певним, що Ісус обрав священика та
левіта, які на той час мали недобру славу, з метою критики храмової служби та культу – Його
промова щодо очищення храму спрямована проти панування первосвящеників. Ця запекла ворожнеча
віддзеркалюється в інциденті, про який розповідає Йосиф Флавій: за часів прокуратора Копонія (6-9
pp. від Р.Х.) самаряни опоганили Єрусалимський храм людськими рештками.
Але тенденція роз’яснювати слухачам своїх проповідей, що людське милосердя – це
найважливіше, що воно вимагається Богом за Царства Божого, цілком узгоджується з рештою змісту
Ісусової Благої Вісті. Для нашого розгляду незаперечним є й те, що Ісус посідав великодушну
позицію, не обмежуючи любов до ближнього колом народу Ізраїля й навіть зближуючи любов до
людей з любов’ю до ворогів.
Не варто переоцінювати часто підкреслюване зауваження, нібито добрий самарянин керувався не
релігійними мотивами, а лише "гуманними" міркуваннями. Самаряни теж вірували в Ягве, а Ісус
волів продемонструвати цією показово-абстрактною оповіддю лише одне: як спонтанно виникає
милосердя і дієва допомога з боку людини (пop. також картину суду, Мт. 25, 31-46). Те, що Він хотів
звести все до простого "співіснування", виключається самим уже змістом його послання.
Коли Лука переносить питання про ближнього в кінець Ісусової розповіді (той питає, хто був
ближнім чоловікові, побитому розбійниками, – вірш 36), то з цього можна зробити ще один висновок:
важливо не встановити, хто є "ближнім" (це питання юдейських книжників), важливі не законодавчі
акти, що з цього випливають, а увага до кожної людини, що опинилася в скруті, та вчинки,
продиктовані любов’ю до ближнього. "Що таке "ближній", неможливо визначити, ним можна лише
бути". Тим самим Лука оприявнив сенс таких притч: Ісус хоче не так повчати, як спонукати своїх
слухачів до дій. При цьому він ламає всі легалістичні обмеження – так само, як і у випадку
порушення ним суботніх приписів. Любов до ворогів у нього стоїть ще вище за любов до братів і
ближніх. Розширене тлумачення заповіді любові до ближнього та відмова від тлумачення
легалістичного піднесли Ісуса над сучасним йому юдаїзмом [7: 99-102].
Юдаїзм вважає, що християнство перекручує заповідь, наведену у книзі Ваікра, 19:18. Хоча
засновник християнства цитував цей вірш із книги Ваікра, але як тільки-но секта ранніх християн
поставила себе поза іудаїзмом, відмовившись від традиції, вона відразу ж втратила можливість
дотримуватися будь-яких заповідей, у тому числі і основи основ Тори – заповіді любові до
ближнього. Для того, щоб закон не залишився голою теорією або не спотворився під час спроби
втілити його в життя, потрібне широке середовище, якому притаманна певна культура. Відірвавшись
від єврейського середовища, християни втратили здатність втілювати цей закон Тори у життя. Орден
єзуїтів, спираючись на поняття Тори, перекручені у християнському середовищі до невпізнанності,
надав принципової любові до ближнього такого змісту, що висновки, зроблені на його основі, та їхнє
застосування на практиці призвели до такої жорстокості, до якої не могло призвести жодне із
тлумачень поняття "ненависть". Єзуїти піддали тортурам тих, котрі, на їхню думку, порушили закон,
з метою врятувати їхні душі стражданнями та забезпечити їм "долю у прийдешньому світі". Слід
відзначити, що саме тлумачення принципу любові основоположником християнства не має нічого
спільного із дбайливо збереженою єврейською традицією і суперечить тим основам, на яких
базується цей основоположний закон Тори. Тора не дозволяє нікому терпіти образи та знущання,
якщо він має можливість захистити себе, так само, як і не дає дозволу людині робити собі рани або
паплюжити своє ім’я, розпускаючи про себе негарні плітки. Ця вимога зберігати власну гідність стає
самоочевидною, якщо згадати, що любов до людини базується на тому, що вона створена за образом
Всевишнього. Тому для Тори неприйнятна, а для всіх, хто зберігає традицію, огидна пропозиція
підставити іншу щоку, якщо тебе вже вдарили по одній. Оскільки любов до людини випливає з того,
що вона створена за образом Всевишнього, то поняття "ближній твій" стосується тільки того, хто
береже цей образ і не плямує його.
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"Ближній твій" стосується і тих, хто прийняв гіюр, приєднався до єврейського народу, вірує в
єдиного Бога та дотримується законів Тори. Тора, враховуючи психологію людини, виділяє любов до
гера як окремий закон і декілька разів повертається до нього. У кінці Ваікра, в тій самій 19-й главі
говориться: "І коли буде жити в тебе прибулець у країні вашій, не утискуй його. Як житель країни
серед вас хай буде у вас прибулець, який проживає серед вас; люби його, як самого себе, бо
прибульцями були ви у Країні Єгипетській" (Ваікра, 19:33, 34). З іншого боку, єврей, який свідомо
порушує найважливіші закони Тори, заборони, пов’язані з ідолопоклонством, порушує суботу і не
дотримується вимог законів для святкових днів (наприклад таких, як відмова від їжі квашеної на
Песах та дотримання посту на Йом-Кіпур), нехтує образом Всевишнього, за якими він створений, і не
гідний любові, особливо якщо він штовхає інших до порушення законів. Тора не пропонує любити
ідолопоклонника чи того, хто навмисне зневажає ім’я Всевишнього. Питання про те, хто гідний
любові, вирішується не на основі родинних стосунків. Визначається це тим, чи зберігає людина той
образ, за яким вона створена, чи відмовляється від нього. У цілому принцип "люби ближнього свого,
як самого себе" залишився досі не зрозумілим християнським середовищем. Він піддався низці змін,
які зробили його невпізнанним, який має мало спільного з єврейською традицією.
Заповідь любові до ближнього – не як наказ, а як заборона.
Єврейська традиція прагне навіть ті заповіді, які переважно відносяться до "обов’язків серця",
тобто до розумової діяльності людини і до світу його почуттів, подати так, щоб вони знайшли
вираження в конкретних діях, або навпаки, набули форми заборони, що велить цуратися певних дій.
Заповідь любові до ближнього є найбільш яскравим прикладом такого переміщення наказу у світ дій.
Так, Гілель переформулював наказ любити ближнього як самого себе таким чином, щоб він набув
характеру конкретної заборони: "Не роби ближньому своєму того, чого ти не бажаєш, щоб робили
тобі". Легко можна здогадатися, що правило, сформульоване у складених пізніше євангеліях "все, що
ти хочеш, щоб людина робила тобі – роби їй" є позитивом, одержаним у результаті нехитрого
перевертання заборони на наказ. У цьому принципі чути і виклик мудрецям, які, на думку християн,
наважилися обмежити найважливіший закон Тори (любити ближнього) і звести його до сухого
обмеження дій, що позбавляє людину широти та повноти почуттів. Але придивившись уважніше, ми
робимо висновок, що наказ Євангелія "все, що ти хочеш, щоб людина робила тобі – роби їй" не може
стати критерієм поведінки людини. Ні в кого немає можливості постійно робити для іншого те, що
він хоче, щоб робили для нього. Більше того, це правило перекреслює основу принципу любові,
сформульованого в Торі: "Люби ближнього свого, як самого себе". Людина не має право забути про
себе, про свою сім’ю, друзів і близьких, беззастережно віддавши своє майно, сили, енергію та
здібності, а можливо, і саме життя на благо іншої людини. Великий принцип рівності перед
Всевишнім, образ Творця, закладений під час Творення у кожній людині, зобов’язує нас турбуватися
про себе і свою сім’ю не менше, ніж про інших. Євангеліє, що прийшло заперечити формулювання
принципу любові до ближнього, висунутого мудрецями Тори, в результаті тільки підкреслило
мудрість і велич тих, хто зберігає традицію розуміння тексту та заповідей Тори, повідомлених Моше
на горі Сінай та переданих нинішньому поколінню в усній формі.
Раніше християни були знайомі з єврейською традицією, зафіксованою у мідрашах і Талмуді, і це
знайшло відображення в тому, що принцип любові до ближнього, сформульований як заборона,
зустрічається в ранній християнській літературі поряд із його записником у формі позитивної
заповіді. Хвороблива реакція на відмінності між позитивним і негативним формулюванням заповіді
виникла тільки в новітній час. Вона стала результатом численних досліджень та аналітичних робіт,
присвячених цій темі. У давньому світі ніяких подібних дискусій не виникало.
Мудреці Тори, у тому числі і сам Гілель, не відкидали позитивного формулювання заповіді
любові, однак користувалися загальним правилом, не припускаючи, що воно може бути вказівкою до
дій. Так, у трактаті Авот наводиться висловлювання Гілеля: "Люби людей і прагни до миру".
Докір на адресу мудреців, що з позитивної заповіді любові до ближнього вони зробили суху
заборону, був пред’явлений вже в ближчий до нас час, коли діячі церкви отримали, з одного боку,
можливість познайомитися із традиційними єврейськими джерелами, а з іншого боку – не змогли
скласти для себе повного уявлення про жодне з питань, що стосуються єврейського закону.
Тенденційність цього докору стає очевидною, якщо згадати, що для мудреців першоджерелом завжди
була сама Тора. Їхні висловлювання ніколи не розглядалися ними як принципи заміни Тори, а лише
як коментар і пояснення, що відображає одну із сторін багатогранного за своїм змістом письмового
тексту Тори.
Християнський світ давно вже облишив спроби пограбувати юдаїзм і позбавити його права
законно вважатися тим вченням, яке сформулювало для всього людства принцип любові. Сьогодні
ніхто не намагається протиставити словам мудреців слова Євангелія та стверджувати, що мудреці
притримувалися негативного формулювання заповіді, а християнство вперше сформулювало її як
позитивну. З того моменту, як широкі маси в усьому світі познайомилися із текстом Тори, не
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можливо нікого обдурити і ні від кого неможливо приховати, що позитивне формулювання заповіді
любові вперше зустрічається в тексті самої Тори: "Люби ближнього свого, як самого себе".
Як самого себе. Власне життя і гідність людини мають не менше значення, ніж життя та гідність
іншого. Ніхто не має права не захищати себе. Більше того, якщо хтось зазіхає на життя людини, існує
зобов’язання вбити переслідувача раніше, ніж він зможе заподіяти смертельний удар своїй жертві.
Вчення мудреців, яке розгортає перед нами традицію, котра передається від часів Моше із покоління
в покоління, не складається з одного принципу, декларація, якого буцімто повинна перекреслити все,
що було сказано до цього, і все, що повинно бути сказано у майбутньому. Так, наприклад, Гілель,
окрім відомого висловлювання "Не роби ближньому своєму того, чого не бажаєш, щоб робили тобі",
промовив також фразу, яка виявляє важливу сторону взаємостосунків між людьми: "Якщо я не для
себе, то хто для мене, а якщо я тільки для себе, то що ж тоді я?" У Сифрі, що є однією із найдавніших
книг, в якій традиція часів Моше знайшла вираження у письмовій формі, розглядається наступна
ситуація: "Два чоловіка йшли пустинею. В одного з них була невелика кількість води, достатня для
того, щоб дістатися населених місць. Однак якщо воду цю розділити на двох, то в жодного з
подорожніх не вистачило б сили, і загинули б обоє". Бен Птура сказав: "Воду треба поділити, навіть
якщо обоє вони загинуть". Рабі Аківа сказав, що у подібному випадку "твоє життя (тобто життя того,
кому належить вода – прим. авт.) дорожче за життя товариша". Рабі Аківа розглядав життя людини,
як таке, що належить не йому самому і має цінність не як приватна власність, а як засіб служіння
Всевишньому. Закон Тори вказує на те, що людина не має права віддати своє життя, йти на неминучу
загибель, щоб врятувати іншого. Інколи це буває важче, ніж пожертвувати собою. Але Тора раз і
назавжди визначила: "Люби ближнього, як самого себе" – як самого себе, та не більше за себе.
Багато з великих сучасників рабі Аківи не погоджуватися з ним, віддаючи перевагу думці Бен
Птури, який закликав людину до великого альтруїзму та героїзму.
Сучасні мислителі намагаються виразити принцип любові до ближнього інакше та знайти для
нього друге формулювання. Проте важко придумати заміну тому, що написано в Торі. Як приклад
можна навести один із лозунгів: "Життя заради інших". Із філософської точки зору, таке
формулювання принципу любові не витримує ніякої критики. Дійсно, мова йде про глобальне,
загальне правило, яке повинно застосовуватися до всіх. Але якщо уявити собі, що всі присвячують
своє життя іншим, то виявиться незрозумілим, в ім’я кого вони це роблять, оскільки кожен
відмовляється від своїх особистих інтересів і навіть від власної особистості. Будь-яка спроба
розширити чи доповнити Тору призводить тільки до того, що глибина та глобальність єврейського
Вчення проявляється ще більш очевидно [8: 788-792].
Висновки
Наведені приписи, що є розширеною катехизою на тему Декалогу, належать до найдавнішої
частини Книги Левіта – Кодексу святости (розд. 17-26). Їх зібрали та впорядкували єрусалимські
священики. Деякі з цих приписів дуже давні, інші, пізніші, походять з часів остаточного редагування
у період неволі й після неї. Різнорідні приписи поєднує в цілість наполегливе наголошення на
святості Бога. Вона є не лише основною релігійною правдою Ізраїля, але й фундаментом, ціллю і
взірцем святости народу. Тому неодноразово з’являється чіткий наказ: "Святими ви мусите бути, бо я
– святий, Господь, Бог ваш". У сі обов’язки релігійного й суспільного життя Ізраїля випливають із
союзу з Богом, який є Святим.
Незважаючи на те, що деякі приписи у їхньому буквальному значенні перестали зобов’язувати, їх
лейтмотив і загальний дух може й для нас, сучасних християн, стати джерелом плідної рефлексії. Тут
слід згадати, що відомий вислів: "Любитимеш ближнього твого, як себе самого" Новий Завіт
витлумачив як квінтесенцію Закону і Пророків, тобто визнав суттю всього старозавітного Об’явлення.
Однак треба пам’ятати, що існує відмінність у трактуванні цієї заповіді в Старому й Новому Завітах.
У Старому Завіті "ближній" – це людина того самого роду, той, хто належить до народу Завіту, у
ширшому значенні й чужинець, що мешкає на землі Ізраїля. А за Ісусом, ближній – це к о ж н а
людина, оскільки Божа любов огортає всіх людей без винятку [9: 49-50].
Проблема в тому, що єврейська ортодоксальна традиція забороняє вивчати неєврейські світоглядні
теорії, релігії інших народів.
Свого часу один відомий єврейський мудрець Рашба (рабі Шломо Адрет, 1235-1310) дав чітку
відповідь на це питання: світські науки можна вивчати починаючи з будь-якого віку, якщо це
необхідно для поглибленого розуміння Тори або з метою забезпечити собі гідне харчування, однак
неєврейський світогляд, філософію − тільки після двадцяти років за умови, що учень грамотний у
Торі, знайомий із системою єврейських цінностей і не має на меті піддати їх сумніву.
Проте якщо людиною рухає лише допитливість, їй однозначно заборонено вивчати не тільки
релігійні, але й філософсько-світоглядні концепції, що суперечать світорозумінню Тори. Їх можна
вивчати лише тоді, коли в цьому є безпосередня необхідність. Так, якщо рабин общини постійно
змушений відповідати на запитання про ставлення юдаїзму до інших релігій та філософських теорій,
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він повинен досконало знати предмет, що знаходиться в центрі дискусії. З цього приводу рабі Ельазар
говорив: "Сумлінно вивчай Тору і знай, що відповісти єретикові". Для того, щоб аргументація була
змістовною, необхідно знати не тільки Тору, але й думку опонента.
Отож, перш за все потрібно позначити різницю між вивченням світських наук та вивченням
неєврейських релігій і філософій. І якщо єврей займається останніми, не керуючись професійними
міркуваннями і не маючи чіткого уявлення про юдаїзм, тільки тому, що вони з якоїсь причини йому
цікаві, він повинен пам’ятати, що ця цікавість не принесе ніякої користі його душі [10: 102-103].
Юдаїзм вважає, що тут була б доречною паралель із дослідженням порнографії: якщо люди, які
змушені займатися цією проблемою професійно, адже повинна бути влада закону, повинні бути ті,
хто встановлює межі дозволеного. Проте факт існування людей, котрі вимушено займаються з
подібним предметом, не свідчить про його легітимацію.
Але таке ставлення не сприяє діалогу, без якого ми не зможемо прийти до релігійно-конфесійної
та міжетнічної толерантності в Україні.
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Мучник А.М. Контроверза заповеди "Люби ближнего, как самого себя".
В статье автор рассматривает заповедь "Люби ближнего, как самого себя" и ее контроверзы,
сравнивает аналогичные к данной заповеди. Автор замечает, что сегодня толерантности угрожает
не только государство, но и прежде всего определённые внутриобщественные силы и течения,
поэтому не может не вызывать обеспокоенности тенденция возводить понятие толерантности
только к пониманию индивидуальной совести и отрицать ее наличие в обществах и разных
учреждениях.
Muchnik А.М. Controversy of Commandment "Love your neighbour as yourself".
In the article the author examines a commandment "Love your neighbour as yourself " and its controversies,
compares analogical to this commandment. The author notices that today not only the state threatens
tolerance but also definite inter-society forces and flows, that is why the tendency to erect the concept of
tolerance only to understanding of individual conscience and deny its presence in societies and different
establishments can't but disturb.
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СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЯК МЕЖА ТОЛЕР АНТНОСТІ
У статті автором досліджується необхідне для сучасності розуміння толерантності та його меж
через ставлення до природи. Виявлено класичне, некласичне та постнекласичне розуміння
толерантності. Також звертається увага на позицію аутотолерантності, яка принципово змінює
класичне та некласичне розуміння толерантності.
Толерантність займає чільне місце в системі сучасних демократичних цінностей
високорозвинених суспільств. "Толерантність − це те, що робить можливим досягнення миру та веде
від культуривійни до культуримиру", − говориться в Декларації принципів толерантності, прийнятої
Генеральною Конференцією ЮНЕСКО в 1995 році. Проблема толерантності торкається кожного,
оскільки всі ми є суб’єктами та об’єктами толерантності. Різноманітним аспектам висвітлення
загальної проблематики, пов’язаної з поняттям "толерантність" присвячені праці таких дослідників як
І.Б. Гриншпун, В.П. Козирьков, З.А. Кочергіна, С.В. Кричевський, В.А. Лекторский, С. Мендус,
А.П. Садохін, Л.В. Скворцов, М. У олцер [1]. Толерантність все більше починає усвідомлюватись як
практичний імператив, що запобігає взаємному знищенню різних цивілізацій, культур, соціальних та
етнічних груп. Разом з тим стало зрозумілим, що толерантність повинна мати певні межі. Адже чи
можна толерантно ставитись до осіб чи груп, що заперечують загальнолюдські цінності? Чи можна
вирішити парадокс Жюля Ренара: будьтетерпимі до моєї нетерпимості?
Суть цього парадоксу полягає в тому, що він торкається проблеми межі толерантності та сфери її
застосування. Наявність толерантності у людини чи соціуму сприймається як позитивна якість. Але
чи можна ставитись толерантно до вбивці чи до людини, що заперечує цінності суспільства чи навіть
людства? Для визначення межі толерантності необхідно звернутись до історії цього терміну, а також
до рівня толерантності людини в сучасному розвиненому суспільстві.
Оскільки сучасні етичні дослідження стверджують розширення сфери застосування етичних
категорій від антропоцентризму до патерналізму, віталізму та фізіоцентризму, необхідно також
розглянути рівень толерантності людини щодо природи. Такий підхід може виявитись плідним тому,
що природа, як Інше щодо нас, не має певних ідеологічних уподобань чи думок, від яких залежить її
"відповідь" щодо людської толерантності. Тому метою цієї статті є визначення межі толерантності в
сучасному суспільстві розвинених країн через виявлення ставлення людини до природи.
Спершу звернемось до самого розуміння феномену толерантності та визначення межі
застосування толерантності.
У сучасній науковій літературі толерантність визначається як свідоме допущення суб’єктом чогонебудь, що їм не схвалюється; це добровільне утримання від учинення перешкод засуджуваному
Іншому за умови, що в суб’єкта є можливість чинити опір, є влада перешкодити вільному
самовираженню Іншого [1: 49]. Зазвичай феномен толерантності ототожнюєтьсяз терпимістю. Тобто
толерантність передбачає можливість реалізації права кожного на вільне вираження своїх поглядів і
реальну рівноправність людей у практичному житті, що проявляється в тому, що людина, не
відмовляючись від своїх переконань, одночасно ставиться доброзичливо до думок інших [1: 27]. Тому
толерантність, зазвичай, супроводжується терпінням щодо сприймання інших, їх думок та дій, не
виявляючи протесту при цьому чи агресивних дій. Таке розуміння толерантності історично зумовлено
потребою у релігійній толерантності в XVI і XVII ст., що означало покірливе прийняття відмінностей
заради дотримання миру.
Таким чином, традиційні, або класичні, визначення толерантності стосуються загалом ідейної
сфери. Тобто толерантність є формою терпимості або поваги до існування іншої думки та її
виявлення. Адже осмислення потреби толерантності виникло в Західній Європі в період релігійних
війн між католиками та протестантами, тобто це була війна за привілей володіти Істиною. Пошук
Істини є пошуком найкращої основи системи знань та цінностей. Тому система поглядів, норм та
цінностей, що є істинною, є кращою за всі інші. Якби це було не так, тоді б не було сенсу шукати
Істину та її дотримуватись. У світлі такого розуміння у різноманітті відмінних культурних, ціннісних
та інтелектуальних систем існує привілейована система відліку. Все, що не узгоджується з Істиною,
безперечно поступається їй. І коли людина вважає, що прийнята нею система поглядів, норм та
цінностей є істинною, то інша людина, що з нею не погоджується, вважається такою, що не
погоджується з Істиною. Відбувається конфлікт між природним правом на свободу та природним
правом на Істину. Оскільки Істина може бути тільки одна, то постає суперечність: чи може бути
свобода у виборі єдиної Істини?
© Волковинський С.О., 2008
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Толерантність, у даному випадку в її класичному формулюванні, означає поблажливість до
слабкості інших, що поєднується з деякою часткою презирства до них [4: 51]; терпимість до
поглядів інших, що супроводжується розумінням їх хибності. Адже етимологічно термін
"толерантність" походить від латинського дієслова tolero − "нести", "тримати", "терпіти", що
застосовувалося в тих випадках, коли було необхідно "нести", "тримати" у руках яку-небудь річ. При
цьому малося на увазі, що для тримання й перенесення цієї речі людина повинна докладати певних
зусиль, страждати й терпіти. Однак своє розповсюдження термін "толерантність" одержав у його
англійській інтерпретації − tolerance − де поряд з терпимістю він означає також "допускати".
Порівняльне зіставлення обох значень показує, що за допомогою цього терміна виражається ідея
міри, межі, до якої можна терпіти іншу людину або явище, навіть якщо вони незрозумілі, викликають
здивування, неприйняття або опір [1: 21-22]. У класичному розумінні толерантності межею було
терпіння щодо визнання права висловитись Іншому, тобто не потребувало жодних активних дій з
боку того, хто проявляє толерантність. Класичне розуміння толерантності передбачало саме відмову
від власних активних дій спрямованих на Іншого щодо його "інакшості". Толерантність у такому її
розумінні може виступати навіть як "байдужність до існування різних поглядів і практик" [4: 49],
тобто пасивне сприйняття різноманітності поглядів та думок. Але така пасивність базується на
переконанні, що суб’єкт володіє істинним баченням, на відміну від інших, та йому не має потреби це
доводити, адже час вкаже хто правий, а тому потрібно тільки набратись терпіння та чекати "часу
розплати".
Класичне розуміння толерантності виходить із тієї передумови, що можна провести різку межу
між істиною й гадкою, що існують такі істини пізнання й норми соціального співжиття, які можуть
бути безперечно й переконливо для всіх установлені [4: 49]. Толерантність означала терпимість до
іншої думки, оскільки вона не є сумірною з догматичною Істиною, тобто виступала як поблажливість
або байдужість до інших, "хибних" думок. М. У олцер вважає, що поряд з розумінням толерантності
як поблажливості та байдужості, тобто класичного розуміння, є ще розуміння толерантності як
неможливості взаєморозуміння [6: 21-4]. Останнє розуміння базується на гносеологічному
скептицизмі щодо можливості провести різку межу між істиною й гадкою, а також випливає із
морального стоїцизму: принципове усвідомлення того факту, що "інші" також мають права, навіть
якщо вони інколи ці права не реалізовують.
Таке розуміння толерантності спирається на неможливість "обґрунтування наших переконань та
суджень, яке було б безперечним для всіх" [4: 47], тобто на філософію модернізму, неопозитивізму,
аналітичну філософію та постпозитивізм – некласичні типи філософування, де проголошується
відмова від монологічного розуміння Істини та стверджується ідея плюральності, існування різних
думок, які неможливо ієрархічно вибудувати у співвідношенні з Істиною. Тому, з певною долею
умовності, розуміння толерантності як принципового визнання різноманітності думок та
неможливості їх співвіднесення можна назвати некласичним.
Ю. Хабермас, у дусі модерністської критики монологізму класичної філософії та культури, вважає
наївним ототожнення власної особистої перспективи міркування з деякою самоочевидною позицією
загального. Припущення про загальну, одну на всіх перспективу істини або ідею благого життя,
сприймається ним як загроза неприпустимого втручання в право кожної людини "розвивати етичне
саморозуміння для того, щоб відповідно до власних можливостей і благих намірів здійснювати в
дійсності персональну концепцію "благого життя" [7: 12]. Виходячи з того, що не існує ніякої
привілейованої системи поглядів та цінностей, толерантність виступає як повага до іншого, кого я
разом з тим не можу розуміти й з яким я не можу взаємодіяти. Це щось на зразок лейбніцевського
світу монад, що не мають вікон [4: 50]. Оскільки будь-яка точка зору має право на існування, а
"істинне − це всього лише зброя, яку ми використовуємо в процесі нашого мислення" (У. Джеймс) [8:
11], то некласичне розуміння толерантності як неможливості взаєморозуміння призводить до
відсутності потреби у досягненні порозуміння.
Толерантність, у такому випадку, є терпимістю щодо інших ідей, визнання того факту, що будь-які
ідеї (щодо релігії, соціально-політичного ладу суспільства, національної ідеї тощо) мають право на
існування. Таким чином, класичне та некласичне розуміння толерантності є ідейним плюралізмом.
При цьому такий плюралізм ґрунтується на принциповій несумірності ідей: або на основі того, що
існує тільки одна Істина, а все інше не може навіть рівнятися з нею (класичне розуміння), або на
основі неможливості співвідношення різних ідей та позицій, оскільки немає надсуб’єктивних
критеріїв для цього (некласичне розуміння). Класичне та некласичне розуміння толерантності є
виразом догматизму та релятивізму, які є сторонами однієї медалі.
На думку С.В. Крічевського, взаємини в суспільстві формуються взаєминами з оточуючим світом
[3: 107]. Тому доцільно розглянути толерантність у світлі ставлення людини до природи.
Вищезазначені тлумачення толерантного ставлення до Іншого щодо ставлення людства до природи
визначає те, що людство зараз, як і завжди, терпимо ставиться до природи. Людина визнає право
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природи на існування, й сама теж має право на існування, і природа визнає це право. Людина також
має право на забезпечення подальшого існування людства, тому вона прагне створити комфортні
умови як для власного існування, так і для прийдешніх поколінь. Саме для цього була створена
культура та техніка. Але сучасний розвиток техніки та забезпечення комфортних умов проживання,
особливо в розвинених країнах, настільки суттєво впливає на світ природи, що це призвело до
глобальної екологічної кризи. Людське суспільство справді перетворилось, за виразом Вернадського,
на геологічну силу. Людство, визнаючи права світу природи, настільки просунулось в утвердженні
власних прав та настільки широкомаштабно їх втілює, що голос світу природи ледь чути серед галасу
людства та послужливої техніки. І такий стан речей не залежить від "ідейної позиції" природи, навіть
якщо така в неї є.
Чи не є розуміння толерантності як ідейної терпимості межею самої толерантності? Людина може
дотримуватись будь-яких поглядів, якщо це не порушує загальнолюдських цінностей та закону
даного суспільства.
У ставленні до природи ситуація зовсім інша. Людина має право на ідеї якісного життя та,
наприклад, комфортного пересування, а також право їх втілювати у світі природи, на Землі чи в
космосі. Але чи має право людина використовувати неекологічні види електроенергії, або
використовувати літаки, що спалюють тонни кисню? Тлумачення толерантності як терпимості на
прикладі ставлення людини до природи стверджує обмеженість такого розуміння.
Чи не знаходиться за цими межами глибше розуміння самого феномену толерантності, або навіть
цілком інше розуміння цього феномену?
Ж. Бастід, вивчаючи тлумачення толерантності як пасивної терпимості, прийшов до висновку, що
таке розуміння є наслідком втрати інтересу до моральних цінностей. Суспільство, де подібна
толерантність затвердилась як норма, являє собою стомлений організм, "чия внутрішня цілісність
порушена й окремі частини якого ігнорують один одного через свій ревнивий індивідуалізм". Така
"толерантність, що не викликає довіри", на думку Бастіда, є "переверненим догматизмом" і одночасно
боягузливою позицією, тому що "закриває очі й затикає вуха, щоб не бачити драматичних проблем,
що лежать в основі занепокоєння моральної свідомості" [1: 46].
Толерантність як терпимість, тобто класичне та некласичне його розуміння, стверджує залученість
людини до об’єктивної істини або заперечення прагнення до істини взагалі. Таке розуміння
толерантності утверджує пасивність мислення, отже, й світогляду. Адже, якщо Істина є, то немає
сенсу щось доводити тому, у кого є своя думка. А якщо Істини немає, то саме доведення власної
думки немає сенсу, адже вона така ж рівноправна, як і будь-яка інша думка.
Підтвердженням того, що толерантність як терпимість сприяє утвердженню пасивності, є
дослідження Г. Маркузе під назвою "Репресивна толерантність". Він стверджує, що та толерантність,
що проголошується й практикується в сучасному йому суспільстві, служить у своїх найбільш
значимих проявах інтересам придушення. Це так звана "безстороння, чиста й помилкова"
толерантність, що реалізує себе в суспільстві як інструмент придушення людини в її бутті й визначає
себе через інституціоналізовану нерівність, що може бути сумісна з конституційною рівністю [9].
Можна навіть сказати, що толерантність у такій формі стає ідеологічним засобом сильніших для
заклику до терпіння слабших. Певно, що у відносинах між сильним та слабким, багатим та бідним
толерантність постає як ідея задоволеної собою багатої людини, яка всього досягла та тепер прагне
миру, стабільності та впевненості в завтрашньому дні [2: 229]. Толерантність стає подвійним
стандартом, де під маскою толерантності дозволяється робити все, що можливо в межах своїх сил.
Зрозуміло, що в такому випадку виграють сильніші, отже, й людина стосовно природи. К.М. МаєрАбіх, відомий як дослідник з філософії природи, стверджує, що "не людина є мірою всіх речей, а все,
що існує з нами, є мірою нашої людяності" [10: 96]. Світ природи, що терпить (поки що) всі прояви
людського свавілля щодо неї, настільки потерпає від цього, що опинився на межі виживання.
Отже, тлумачення толерантності як терпимості є незадовільним. Як ставитись до людей, які явно
чи опосередковано (не замислюючись над цим) сприяють забрудненню світу природи та наближенню
глобальної екологічної катастрофи?
Будь-яке визначення межі толерантності, як у світі людських взаємин, так і у світі взаємин людини
з природою, буде догматичним, отже буде пригнічувати толерантність або спотворювати її розуміння,
про що йшлося вище. Джон Локк, який власне й написав першу працю про толерантність −
"Послання про толерантність", вважав, що толерантність не повинна розповсюджуватись на ті явища,
які можуть мати небезпечні політичні наслідки. Таким явищем він вважав атеїзм, стверджуючи, що
він руйнує основи громадянського суспільства. К. Поппер вважав, що людина не потребує терпіння
до нетерпимих [5: 243]. Таке попперівске вирішення "парадоксу толерантності" може призвести
тільки до конфронтації та відкритого протистояння.
Тому для вирішення "парадоксу толерантності" та визначення межі толерантності необхідно
зважати на активний характер толерантності. "Принцип толерантності споконвічно виходить із
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різноманіття істини, її складності й суперечливості" [2: 230]. При активному розумінні толерантності,
вона постає як форма пошуку істини, а не відхід від пошуку, утвердження тільки форми Істини −
догми.
Е.К. Бистрицький зазначає, що толерантність спонукає до приборкування себе у стосунку до
чогось або когось чужого або відмінного. Самообмеження припускає силу волі [5: 247]. Для того,
щоби бути толерантним, необхідне вольове зусилля. Сучасне розуміння активного характеру
толерантності вимагає розуміння "незалежності, автономності індивіда, його особистісну
відповідальність за свої переконання та вчинки, неприпустимість силового нав’язування яких би то не
було ідей, якими б гарними ці ідеї не видавались" [4: 47]. Таке розуміння припускає обмеження
власної думки, позбавлення її права на абсолютну істинність.
Р. Рорті зазначає, що "людські істоти надані самим собі й що немає ніякого надприродного світла,
що освітлював би їм дорогу до Істини" [8: 34]. Тому окрім толерантності як терпимості, що зараз
стала репресивною толерантністю, є, на думку Г. Маркузе, всебічна толерантність, спрямована на
досягнення істини в її цілісності, що виконується "як керованими, так і керуючими, як панами, так і
слугами, як переслідувачами, так і їхніми жертвами". Умовами реалізації "справжньої толерантності"
є розвинене автономне мислення [9]. А найкращою умовою для розвитку автономного мислення
особистості є рефлексія. Тобто послідовність вольового зусилля щодо прояву толерантності,
відповідальність за власну позицію вимагає рефлексії над власною позицією − аутотолерантності, за
визначенням І.Б. Гиншпуна [1: 31-40]. "Аутотолерантність припускає насамперед здатність вийти в
рефлексивну позицію щодо власних цінностей і установок і готовність до їхньої зміни, що не
виступає як аутодеструкціяв силу збереження основних − стрижневих − екзистенціальних цінностей"
[1: 36]. Тільки в такому випадку толерантність, за висловом М. Ноттурно, є трансценденцією наших
упереджень, що обмежують нашу свободу [5: 242]. Толерантність вимагає від людини дієвого
прагнення виходу за межі визначеності власної позиції, що є можливим завдяки рефлексивності щодо
власної позиції.
Аутотолерантність означає рефлексивність щодо власної позиції у ставленні до Іншого.
Послідовність такої позиції означає не тільки осмислення того, яким ідеям та людям, що слідують
певним ідеям, людина перешкоджає у праві на існування, але й передбачає врахування практичної
діяльності людини щодо такого Іншого, що не може висловитись − світу природи.
Позиція аутотолерантності принципово змінює класичне та некласичне розуміння толерантності.
Необхідно не тільки терпимо ставитись до Іншого, а й усвідомити Іншого в самому собі. Як зазначає
Ю. Крістєва, "ставитися терпимо до чужорідного, безперечно, легше, ніж усвідомлювати
чужорідність у самому собі" [6: 104]. Справа в тому, що у ставленні до висловленого Іншого, до
висловленої людської думки можна знайти недоліки у формулюванні, логічній несуперечливості та
практичній реалізації даної ідейної позиції. Такий спосіб мислення слугує обґрунтуванням власної
позиції толерантності. Так, доведення неспроможності, логічної непослідовності та неефективності
думки Іншого слугує приводом для прояву інтолерантності. Але у ставленні до невисловленого
Іншого (до світу природи), ставлення до Іншого стає опосередкованим ставленням до самого себе, до
Іншого в самому собі. Тому толерантність позначає та означає наявність деякого буттєвого простору,
в межах якого людина відкрита для взаємодії зі світом та людьми та самим собою.
До речі, саме шлях аутолерантності дозволяє вирішити "парадокс толерантності", адже вирішити
його може тільки той, хто проявляє нетерпимість, суб’єкт інтолерантності, переадресувавши вимогу
до толерантності не до інших, а до Іншого у собі, до самого себе.
Таке розуміння толерантності, що ґрунтується на рефлексивності, осмисленні власної
толерантності, означає наявність потреби у взаємодії з Іншим, розумінні Іншого при споконвічно
позитивному емоційному ставленні до нього [1: 38]. Класичне та некласичне розуміння толерантності
як пасивного терпіння говорить про визнання існування, в той час як активна толерантність необхідна
тоді, коли група інших людей (населення відсталих країн) чи світ природи потребують надання
допомоги, бо якщо не змінювати існуючий стан справ, то вони просто зникнуть. Саме тому в
сучасних умовах толерантність виступає як активна вольова позиція, що спрямована не на терпіння, а
на діалог з іншими позиціями заради взаємного збагачення та виявлення спільних моментів, що
об’єднують ці позиції, а також вироблення нових співмірностей. Можливо, саме таке розуміння є
постнекласичним.
Таким чином, ставлення до природи як метод визначення меж толерантності показав
недостатність розуміння толерантності як терпіння щодо позиції Іншого. Сучасні умови існування
людини вимагають іншого розуміння, ніж розуміння толерантності як поблажливості та байдужості
(класичне розуміння) та розуміння толерантності як неможливості взаєморозуміння (некласичне
розуміння). Саме розуміння толерантності як активного прагнення до діалогу, що припускає
аутотолерантність, може відповідати запитам сучасності. Адже людина, що не є толерантною щодо
інших та не збирається бути толерантною до світу природи, може усвідомити власну позицію, отже, й
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нести відповідальність за неї. Тільки аутотолерантністьдозволяє виявити межу власної толерантності,
показати самій людині наскільки вона є толерантною до Іншого у будь-яких його проявах.
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Волковинский С.О. Отношение к природе как граница толерантности.
В статье автором исследуется необходимое для современности понимание толерантности и его
пределов через отношение к природе. Обнаружены классическое, неклассическое и
постнекласическое понимание толерантности. Обращается внимание на позицию
аутотолерантности, которая принципиально изменяет классическое и неклассическое понимание
толерантности.
V olkovynskyi S.O. Attitude to the Nature as a Limit of Tolerance.
In the article the author investigates the necessary for contemporarity understanding of tolerance and its
limits through the attitude towards nature. Also classic, nonclassical and post nonclassical understanding of
tolerance is discovered. Attention is also paid to the position of autotolerance which changes the classic and
nonclassical understanding of tolerance principally.
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ТОЛЕР АНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті досліджується проблема толерантності та її взаємозв’язок з соціальною
компетентністю. Здійснено соціально-філософський аналіз проблеми соціальної компетентності.
Актуалізується питання про необхідність включення толерантності як обов’язкового компонента
в соціальну компетентність особистості.
Актуальність проблеми толерантності не викликає ніяких сумнівів. Крім того, що вона є
злободенною проблемою суспільних наук, розмови про толерантність уже перемістилися з наукових
царин у повсякденне спілкування. Необхідність обговорення теми толерантності для українського
суспільства пов’язана, насамперед, із необхідністю подолання його політичної і соціальної
роз’єднаності, а також роз’єднаності на релігійному ґрунті. Об’єднання різних груп і верств
населення неможливе без науково обґрунтованого розуміння причин і характеру політичних і
релігійних конфліктів у сучасному світі, шляхів викорінювання політичної й релігійної ворожнечі в
умовах демократизації України, розвитку громадянського суспільства, що складається із
світоглядного плюралізму.
В Античності і Середньовіччі існувало багато відносин між окремими особистостями, а також
групами думок або вірувань, які ми можемо визначити як толерантні. Але теоретичне обґрунтування
поняття толерантності у європейській культурі усталилося в епоху Нового часу. Важливою главою в
історії толерантності вважають кромвельський період англійської історії. На той час серед різних
пуританських сект, що входили до армії Кромвеля, були дві − індепенденти та левелери, що
відстоювали інтереси свободи та терпіння. Згідно з їх поглядами, жодне з тверджень не може бути
настільки непогрішним, щоб йому в жертву можна було принести інші переконання, що існують у
суспільстві. Одним із найвизначніших представників толерантності в XVIII столітті був Вольтер.
Йому присвоюють вислів: "Я не згоден з тим, що ви говорите, але віддам своє життя, захищаючи
ваше право висловити свою думку". У цьому афоризмі – класична теорія толерантності. Проте своє
перше теоретичне вираження поняття толерантності одержало в дискусіях, які велися у творах
Дж. Локка і П. Бейля [1: 48].
Філософському осмисленню й визначенню толерантності сприяли ідеї представників західної
культурної антропології й етнології, що показали наявність "іншого" замість "єдиного" розуму.
Фундатор теорії лібералізму Дж. Мілль запропонував підхід у рамках якого поняття "толерантність"
уперше набуло цінності свободи як основи автономії особистості [2: 104].
К. Леві-Стросс своєю критикою євроцентризму поклав край етноцентризму західного мислення.
Його філософсько-світоглядне обґрунтування міжкультурного діалогу, цінності збереження
самобутності, взаємозв’язку культурної розмаїтості й історичного прогресу виступають як
методологічна основа розуміння толерантності. "Світова цивілізація може бути тільки коаліцією, у
світовому масштабі, культур, кожна з яких зберігає свою самобутність ... Треба врятувати факт
розмаїтості, а не історичне стримування, що надається йому кожною епохою... Толерантність не є
споглядальною позицією, роздачею індульгенцій тому, що було, і тому, що є. Це динамічна
настанова, вона складається в передбаченні, розумінні й просуванні того, що бажає бути…" [3: 153].
У новій філософській енциклопедії толерантність визначається "як якість, що характеризує
ставлення до іншої людини як до рівної й гідної особистості й що виражається у свідомому
придушенні почуття неприйняття, викликаного всім тим, що знаменує в іншому інше (зовнішність,
манера, мова, смаки, спосіб життя, переконання й т.п.). Толерантність припускає настроєність на
розуміння й діалог з іншим, визнання й повагу його права на відмінність" [4: 21].
Філософське розуміння толерантності завжди визначається як світоглядна позиція індивіда та
суспільства. Важливим фактором світоглядної свободи особистості є толерантність як укорінений у
суспільстві принцип саморозвитку соціуму. У першому наближенні толерантність можна розуміти як
настанову на терпимість до іншого погляду на предмет, як настанову на незалежність, автономність
індивіда, його особисту відповідальність за свої переконання й вчинки, неприпустимість силового
нав’язування яких би то не було світоглядних настанов, якими привабливими б ці настанови не
уявлялися.
У словниках термін толерантність найчастіше розглядається як синонім "терпимості" з
посиланням на те, що поняття "толерантність" похідне (від лат. tolerantіa – означає терпимість) [5:
669].
© Лазуріна Н.П., 2008
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Таке розуміння закріплене й у Декларації принципів толерантності, проголошеної й підписаної
ЮНЕСКО 16 листопада 1995 р. У першій її статті говориться, що:
1. Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню
толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань.
Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова
потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури
війни до культуримиру.
2. Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це передусім
активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини.
Толерантність у жодному разі не може бути виправданням посяганню на ці основні цінності.
Толерантність повинна виявляти кожна людина, групи людей та держави.
3. Толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму (в тому числі
культурного плюралізму), демократії та правопорядку. Толерантність – це поняття, що означає
відмову від догматизму і абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнародно-правових актах
у галузі прав людини [6].
Таке визначення допомагає розкрити сутність толерантності в соціальному аспекті, її
онтологічний, гносеологічний і аксіологічний аспекти.
Зрозуміло тому що всім демократично й гуманістично орієнтованим силам надзвичайно важливо
мати повне й розгорнуте системне розуміння про толерантність у структурі світоглядних цінностей і
соціальних норм цивілізованого суспільства XXІ ст. Суспільство повинне звільнитися від
войовничості й непримиренності, причому не тільки в етиці та політиці, на поверхні, а й у глибині, в
основних світоглядних поданнях, у сфері онтології й гносеології.
Якщо підходити до проблеми толерантності тільки виключно у абстрактно-теоретичному розгляді
то виявиться небезпека перетворення толерантності в порожнє поняття. Філософія, звичайно ж,
повинна бути соціально компетентною й історично освіченою. Метою даної статті є спроба
привернути увагу до того, що толерантність, у першу чергу, повинна стати невід’ємною складовою
соціальної компетентності кожної окремої особистості, і що тільки таким шляхом толерантність буде
являти собою цінність для соціальної науки й практики і стане невід’ємним компонентом сучасного
суспільства й світу в цілому.
Сьогодні існує кілька різних підходів до тлумачення поняття соціальна толерантність. Одні
дослідники розглядають його як поведінкову якість людини: виховане, "терпиме" ставлення до інших,
відмінних від тебе людей; інші тлумачать толерантність як світоглядно-філософську рису,
притаманну особистості, яка сприймає світ у його багатоманітності і цінує це. Для багатьох
пересічних громадян толерантність – це просто байдуже, індиферентне ставлення до "інакших".
Виглядає, що в більшості випадків особистість самостійно знаходить власне розуміння толерантності.
Аналіз досліджень з проблем толерантності дає змогу визначити показники толерантного
ставлення, серед яких насамперед:
- визнання і прийняття особистістю рівноправного існування різноманітних думок,
переконань, звичаїв;
- здатність до самоконтролю у сфері емоцій;
- потреба у свободі власного вибору і повага до свободи вибору інших;
- здатність примиритися з поведінкою, переконаннями і цінностями інших через певне
насильство над собою;
- глибинне розуміння необхідності іншого, розходжень і особливостей як моментів цілого, як
необхідної умови розвитку;
- відкритість новому;
- відмова від боротьби з відхиленнями, визнання їх права на існування;
- якість спілкування – прагнення до компромісу;
- відмова від претензій на володіння остаточною і незаперечною істиною та ін.
Якщо виходити з розуміння толерантності як проблеми соціальної форми [7: 24-30], де
толерантність визначається як форма взаємодії, яка по різному відтворюється в різних типах
соціальності, то тут поняття толерантності виводиться в ранг чинників соціального відтворення,
відсутність якого призводить до дискретності і розриву соціального процесу. Отже, толерантність, як
складову соціальної компетентності, можна визначити як форму соціальної поведінки, яка забезпечує
зв’язок і взаємодію різних, відмінних один від одного суб’єктів. Проте так чи інакше, толерантність є
не лише внутрішньою якістю особистості, а й ознакою соціальної зрілості людини. Соціально зрілу
людину ми можемо розуміти як людину соціально компетентну.
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Проблема соціальної компетентності розглядається багатьма представниками філософії і
педагогіки Новітнього часу. Е. Дюркгейм вважає, що поняття компетентності визначає конкретна
стадія розвитку, яку переживає людство.
В. Дильтей вказує на вплив цивілізації, який опосередковано особистими пізнавальним успіхом
людини в пізнанні духовних зв’язків буття з вічними законами, які визначають направленість
самовираження людини. Е. Шпрангер відмічає, що компетентність – це здійснення людиною пошуку
свого місця у соціумі. Багато представників релігійної філософії розкривають поняття компетентність
через поняття "готовність", де "готовність" розуміється як здатність особистості успішно і активно
засвоювати необхідні знання і навички.
Так, Р. Штайнер у праці "Курс народної педагогіки" представляє концепцію становлення
підготовленої людини до самореалізації. Цікаво представлена ця проблема в позиції Ж.-П. Сартра і
Е. Шартьє. Перший вважає, що людина є те, що вона сама із себе робить. Тим самим вказуючи на
взаємозв’язок компетентності із саморозвитком, Е. Шартьє визначає структуру руху людини до
професійно-компетентної діяльності. Початком цього шляху є дитинство, а результатом саморозвитку
− людина як хазяїн долі. Це вказує на значення самопізнання і самореалізації для становлення
компетентної людини [8].
У сучасних словниках дається таке визначення компетентності: компетентність – (латина
competens (tis) – відповідний, здатний) знаючий, той хто розуміється в певних питаннях [5: 402].
Компетенція – (латина competо – добиваюся, відповідаю, підхожу):
1. коло повноважень які представлені законом, статутом або іншим актом конкретному органу чи
уповноваженій особі;
2. знання та досвід у тій чи іншій області [9: 621].
Термін "соціальний" розуміється як суспільний, зв’язаний з життям і відношеннями людей у
суспільстві. Тоді соціальну компетентність можна визначити як поінформованість, знання,
авторитетність у сфері, яка пов’язана з життям і відносинами людей у суспільстві.
Специфікою питання компетентності є те, що воно стає загальним для цілого кола гуманітарних
наук. Можна сказати, що соціальна філософія, соціологія, культурологія, соціальна психологія тією
чи іншою мірою поділяють визначення компетентності як не тільки високий рівень майстерності, а
також глибоке розуміння всіх проблем, творчій підхід і уміння навчати і навчатися. Тобто можна
розглядати соціальну компетентність як адаптаційне явище, де соціальна компетентність визначає
рівень адаптації людини до ефективного виконання соціальних ролей. Також соціальна
компетентність – це здатність досягати особистих цілей у соціальній взаємодії, а також знаходити
підтримку інших в усіх ситуаціях.
Соціальна компетентність обумовлюється: вмінням орієнтуватися в соціальних ситуаціях;
правильно визначати особистісні особливості та емоційний стан інших; вмінням обирати адекватні
способи спілкування з ними і реалізовувати їх в процесі взаємодії [10: 456].
Соціальна компетентність проявляється в різних формах – як духовна, громадянська, професійна
тощо. Але в усіх проявах вона завжди виступає як орієнтація особистості на взаємодію, на
кооперацію зусиль, на гармонійне, справедливе узгодження інтересів. Така орієнтація стійка і
пронизує всі сфери життєдіяльності особистості.
Різноманітний безпосередній досвід соціальних взаємодій, результатом чого може бути соціальна
компетентність, сприяє розширенню поля сприйняття людини. Саме це, на наш погляд, є важливим
для актуалізації толерантності, оскільки, по-перше, легше зрозуміти, поважати та прийняти людину,
коли безпосередньо знаєш соціальний контекст його буття; по-друге, в процесі напрацювання
соціальної компетентності часто формується гнучкість особистості, що, як було зазначено, є якісними
сторонами особистісної толерантності. Отже, виходячи з позиції вчених, одним з основних
особистісних чинників успішності спілкування людини чи успішного існування у соціумі, є
толерантність, як складова соціальної компетентності.
Соціологічні дослідження щодо толерантності, які проводились наприкінці 90-х років в Україні
свідчать, що толерантна людина – це людина, яка вміє пристосовуватись до будь-яких ситуацій, які
виникають при існуванні в соціумі. Тут ми ще раз можемо переконатися у взаємозв’язку понять
толерантності і соціальної компетентності, тому, що "готовність" жити у сучасному суспільстві
вимагає терпимого ставлення до багатьох явищ сучасного життя. Позитивним вбачається результат
сучасного ставлення до освіти, згідно з дослідами ринку праці в Україні існує досить тісний зв’язок
між рівнем освіти та матеріальним становищем. Вища освіта стає основним чинником
конкурентоспроможності на ринку праці та високих заробітків. Одночасно це дає змогу значно
розширити коло соціально компетентних особистостей, тому що саме через освіту здобувається
більшість знань про суспільство. Тому результати соціологічних досліджень показують, що біля 50%
молоді України позитивно сприймають реалії сучасного життя і прагнуть зайняти в ньому гідне місце
[11: 12-24].
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Майбутнє України безпосередньо залежить від спроможності нашого народу об’єднати свої
зусилля на розбудовусучасного цивілізованого суспільства. Це об'єднання принципово нового типу −
об'єднання вільних людей за умов їх свідомого вибору, а це потребує не тільки нового суспільного
устрою. При цьому толерантність є одночасно і одним із базових механізмів інтеграції системи
суспільних інтересів, і принципом організації суспільної системи, і проявом певних якостей особи.
Саме вона дозволяє забезпечити оптимальне функціонування нового суспільства, в якому право на
існування моєї позиції не обмежує права іншого мати власну позицію і можливості її реалізувати.
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Лазурина Н.П. Толерантность как составная часть социальной компетентности.
В статье исследуется проблема толерантности и ее взаимосвязь с социальной компетентностью.
Осуществлен социально-философский анализ проблемы социальной компетентности.
Актуализируется вопрос о необходимости включения толерантности, как обязательного
компонента, в социальную компетентность личности.
Lazurina N.P. Tolerance as a Сomponent of Social Competence.
The problem of tolerance and its interrelation with social competence are investigated in the article. The
social-philosophical analysis of the problem of social competence is carried out. The question about
necessity of inclusion of tolerance, as obligatory component, in social competence of the person is analysed.
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ФАСИЛІТАТИВНАДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГ А В КОНТЕКСТІ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОГО
ПІДХОДУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Автор стверджує, що створення і реалізація новаційних освітянських моделей активізації
креативного потенціалу студентської молоді в процесі її професійної підготовки та формування в
неї фасилітативної компетентності може здійснюватися тільки педагогом-фасилітатором. У
статті наголошується на необхідності переходу від суб’єкт-об’єктної до суб’єкт-суб’єктної
педагогіки.
Актуальність проблеми зумовлена необхідністю дослідження новаційної спрямованості
педагогічної діяльності, котра припускає включення викладачів вищої школи у процес творення,
освоєння і використання педагогічних нововведень у практику навчання і виховання, створення в
освітній установі визначеного культурно-освітнього та інноваційного середовища. У сучасній освіті
накопичено багатий досвід інноваційних психолого-педагогічних проектів – оригінальні технології
навчання (П. Гальперін, Л. Занков, І. Зязюн, В. Кремень, В. Моляко, М. Поплавський, В. Семиченко,
Н. Тализіна). Тим більше, що перешкодою до становлення ринкових економічних відносин є
неспроможність керівників заохочувати педагогів до здійснення "новотвору", а інколи і нетолерантне
ставлення до них в умовах ринкових відносин... І тому означена проблема, на наш погляд, є дуже
актуальною.
Зазначене питання знайшло певне відображення в сучасній науковій літературі, зокрема
особливості організації колективного інтелекту досліджує А. Алейніков, технології підготовки та
підвищення креативності – М. Бриль, О. Левченко, творчого компоненту професіоналізму та
командного управління – В. Третьяченко, підготовку керівників освіти до управлінської діяльності –
Т. Сорочан. Виявлення ступеня реалізації творчої активності, психологічних якостей, характерних
для творчої особистості, резервів творчості, індивідуального стилю мислення у викладанні за
допомогою діагностики креативності та інтелекту досліджують Д. Богоявленська та В. Моляко.
Однак, недостатньо розробленою залишається проблема готовності педагога до активізації
креативного потенціалу студентської молоді з упровадження в навчальний процес новітніх
технологій з фасилітативної підготовки та толерантного ставлення до оточуючих.
Головною метою роботи є дослідження психологічної готовності педагога до фасилітативної
підготовки студентів у контексті української культурноїспадщини.
Виклад основного матеріалу виходить з того, що психологічна готовність розглядається нами як
схильність, налаштованість до проявів творчості у професійній діяльності, до активізації креативного
потенціалу студентської молоді, що є дуже важливим у конструюванні моделей процесу професійної
підготовки студентськоїмолоді та формуванні особистості самого педагога-новатора (фасилітатора).
Основою побудови організаційної системи професійної підготовки студентської молоді та
психолого-педагогічно зорієнтованої роботи щодо розвитку професійних якостей, могло б бути
впровадження ідеї формування компетентнісної моделі фахівця, де особливої уваги набуває
сукупність компетенцій – складових професіоналізму. Формування компетентності відбувається у
процесі професійного навчання у вищому навчальному закладі. Компетентність нами розглядається
як знання та досвід у гуманітарній галузі та здатність індивіда ефективно взаємодіяти з
оточуючими людьми у системі міжособистісних відносин. Слід зауважити, що на пізнання себе
самого (за Г. Сковородою: "Пізнай себе…") [1] неможливо спрямувати свою діяльність як
фасилітатора з активізації креативного потенціалу студентської молоді у процесі її професійної
підготовки, важливою складовою якої є психологічна готовність педагога.
У дослідженні М. Бриль, що проведено під нашим керівництвом (В. Третьяченко, О. Левченко)
щодо порівняння психологічної готовності педагогів вищої школи до активізації креативного
потенціалу студентської молоді здійснена вибірка з викладачів Луганського державного інституту
культури і мистецтв – 61 особа. В якості контрольної групи вивчено 65 осіб – викладачі кафедр
гуманітарного спрямування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Було проведено низку науково-методичних заходів та реалізовано спеціальну програму щодо
підвищення фасилітативної компетентності у професії.
У дослідженні використано діагностичний комплекс підготовки і організації дослідження, куди
увійшли методики, які спрямовано на діагностику чинників психологічної готовності до педагогічної
творчості. Окремі компоненти дослідження були підібрані згідно із структурою педагогічної
творчості. У структурі педагогічної творчості велику роль відіграє когнітивний компонент.
© Левченко О.О., 2008
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Традиційно вивчення творчих можливостей (креативності) відбувається у взаємодії з дослідженням
когнітивних процесів, і, насамперед, рівня інтелекту.
Тому в експериментальне дослідження включено тест Равена на невербальний інтелект, котрий
діагностує порівняння, узагальнення, абстрагування, побудови логічних зв’язків. Також використано
тест на вербальну креативність Медника з метою доповнення у діагностуванні тесту на невербальний
інтелект і охоплення інших сторін особистісних інтелектуальних здібностей і методика К. Замфір, яка
діагностує наявність у випробуваного внутрішньої або зовнішньої мотивації. Якщо внутрішня
мотивація є джерелом розвитку людини, стимулює удосконалювання професійного майстерності, то
зовнішня мотивація орієнтує на особисті інтереси (мету), придушує колективістське устремління,
приводить до відчуження від колективу.
Креативний мисленневий процес є процесом формуванням нових асоціацій за змістом. Тому було
запропоновано найбільш прогностичну методику для дослідження невербального інтелекту –
методику Равена та інші методики й опитувальники.
У результаті експерименту ми отримали вражаючі данні, що відрізнялися від констатуючої
частини в ранзі підвищення щодо контрольної вибірки з покращенням від 7-8% до 13-15% за різними
показниками. Отримані дані (на 30 осіб – один з варіантів) та інтерпретація за тестом Равена показали
сирові бали, які за допомогою ключа були переведені в коефіцієнт IQ. Високий інтелект виявлено у 6
випробуваних, порядний інтелект (добрий) – у 14 випробуваних та нормальний, середній інтелект – у
10 випробуваних.
Результати тесту Медника розкрили індекс унікальності та індекс оригінальності, який залежить
від варіантів відповідей членів вибірки та може бути обрахований шляхом порівняння цих відповідей
та аналізу, наскільки часто зустрічається той чи інший варіант відповіді. Цей індекс оригінальності
демонструє, наскільки людина спрямована на створення "новотвору" і взагалі, наскільки вона може і
хоче виходити за межі стереотипних уявлень про явища, що є необхідними компонентами творчості,
а отже і готовності до неї.
Обробка та інтерпретація результатів надала можливості зробити висновок, що обрані п’ять
методик були продуктивними. Вони діагностують різні компоненти структури готовності до
творчості, їх можна презентувати як психологічні чинники активізації креативного потенціалу
студентськоїмолоді та вказали на те, що існує резерв від 8 до 13%.
Останнє і стало сутнісним змістом розробленої дослідницею (М. Бриль) психолого-педагогічної
програми удосконалення педагогічної майстерності "Три кроки на зустріч", яка надає можливість
розвивати такі особистісні риси викладачів як рефлексивність, сенситивність, оригінальність,
відповідальність, самоконтроль та саморегуляцію, впевненість у собі, а також формувати відповідні
мотиви творчої діяльності, які б додавали у систему цінностей важливість креативного підходу до
життя та пізнання його сенсу [2: 49-55]. Слід зауважити, що соціально-психологічна служба
Луганського державного інституту культури і мистецтв (працює на громадських засадах з 2003 року
під керівництвом проректора з виховної роботи Марини Бриль) змогла з великої кількості технологій
активізації креативного потенціалу педагогів виокремити інтерактивні технології, спрямовані на
розвиток різних якостей особистості викладача, наявність яких сприяє появі "новотвору" в активізації
суб’єктів педагогічної діяльності.
У процесі активізації науково-творчого потенціалу майбутнього фахівця-гуманітарія,
визначальними є два аспекти становлення його науково-професійної підготовки. До першого ми
відносимо організаційно-методичний: у навчальному процесі вищого навчального закладу в студента
слід акивізувати пам’ять, увагу, логіку, інтуїцію. Не можна, концентруючись на дрібницях, на
фрагментах навчального матеріалу, що повторюється, випустити тенденції, які народжуються та
розвиваються в житті окремих студентів чи усього колективу.
До другого можна віднести вдосконалення творчої підготовки майбутніх фахівців гуманітарної
сфери, іншими словами – змістовно-спрямовуючий аспект, де мається на увазі, що у студента, який
займається навчальною, науковою, творчою, пошуковою роботою, повинна бути сформована чітка
мотиваційна установка на проведення досліджень з формування фасилітативних умінь.
Останнього можна досягти завдяки впровадженню сучасних психолого-педагогічних практик. Як
показують дослідження моделей психолого-педагогічних практик (В. Біблер, В. Кремень, Л. Павлова,
М. Поташник, Т. Сорочан), суб’єкти педагогічної діяльності повинні чітко усвідомлювати, для чого
робиться останнє. Оскільки педагогічна реальність дійсно існує "тут і тепер" або існувала на практиці
є наявний дійсний або умовний образ процесу чи явища, котре використовується як його копія або
модель-символ. Специфіка психолого-педагогічних моделей полягає в тому, що вони відображають у
собі те одиничне, особливе, властиве тільки конкретній моделі. Педагог та студент повинні
переконатися в тому, що оволодіти фахом, стати професіоналом у гуманітарній сфері можна тільки
через сформованість професійних компетенцій, складовими яких є: функціональна, соціальнопедагогічна, соціально-економічна, інноваційна, фасилітативна [3: 40-48].
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Сукупність цих компетенцій інтегрується в професіоналізм педагогічної діяльності. Серед них
найменш дослідженою, на наш погляд, є фасилітативна. Досліджуючи останню, Т. Сорочан (2005)
стверджує, що "фасилітативна компетенція визначає здатність фахівця бути провідником змін,
мотивувати учасників навчально-виховного процесу до особистісного розвитку та забезпечувати для
цього необхідні умови" [4: 247]. Тут ми повинні звернути особливу увагу на психологічні проблеми,
які не завжди якісно вирішуються в педагогічних практиках (системах). Адже у будь-якій взаємодії
педагогів та тих, хто навчається, як правило, одна сторона буває більш активною, ніж друга з точки
зору "обміну" інформацією, цілей і способів діяльності та досягнення результату.
Одночасно важливим є різностороннє оцінювання і процеси підготовки творчості, та
прогнозування технологічних психолого-педагогічних результатів, котрі слід сформулювати з точки
зору критерію слушності, називаючи слушною дію, одночасно і раціональну, і перспективну, і
вкорінену, і генеративну, і справну, і згідну з етичною нормою, і таку, що сприяє переданню вміння
(А. Горальський, 2002). На нашу думку, до критеріальних показників, визначених А. Горальським,
доречно буде ввести показник толерантності, за якими толерантність розуміється як терпіння –
відсутність чи послаблення реагування на який-небудь неприємний чинник. Останнє простежується як
витримка, самовладання, здібності до тривалого перенесення негативних впливів без зниження
адаптивних можливостей.
У процесі формування фасилітативної компетентності, під впливом викладача кожен студент
оволодіває інноваційними педагогічними технологіями та глобальними освітніми технологіями
інформаційного середовища, без яких практично неможливі сучасні педагогічні практики. Зокрема,
навчання за допомогою Інтернету відкриває нові можливості для самореалізації, здобуття нового
знання, активізації творчого потенціалу студентів. Створюються умови для здійснення ретрансляції
знань не тільки безпосередньо від педагога до студентів, а також від студента до студента за
допомогою групової взаємодії, де наявні знання за типом чату або форуму, студент набуває якостей
фасилітатора.
Проблемам професійної підготовки педагогів і психологів та формування їх особистісних
професійних рис у педагогічній науці завжди приділялося багато уваги, однак виховання людини як
особистості можливе лише за умови суб’єкт-суб’єктних взаємин з педагогом-особистістю, якій
притаманні професійні та особистісні характерні риси: любов до своєї справи, висока кваліфікація,
майстерність та професіоналізм, високі моральні якості, креативність та наявність творчого підходу
педагога до педагогічної практики. Вирішального значення цим якостям надавали А. Макаренко
(1930) та В. Сухомлинський (1968). Без цього, на їх думку, неможливо створити розвиваюче
середовище, що теоретично довів у своїх працях М. Поташник (1995).
Ми виходимо з того, що фасилітація – це вид педагогічної взаємодії, під час якого головною
метою діяльності педагога є допомога та створення сприятливих умов для саморозвитку та
самореалізації іншого суб’єкта. У професійній освіті взаємодіяти можуть викладачі та студенти –
майбутні фахівці-професіонали гуманітарної сфері. А фасилітарну взаємодію ми розуміємо як
ціннісно-смислову, коли між суб’єктами утворюється глибокий, стійкий зв’язок, допомоги,
полегшення, сприяння в спрямуванні процесу пошуку інформації на професійний розвиток (вид. –
авт.).
Це є, в наш час, аргументом для переходу від авторитарного суб’єкт-об’єктного способу
управління до гуманістичного суб’єкт-суб’єктного способу, який стимулює саморозвиток,
самоактуалізацію та активізує творчий потенціал людини [5]. А у контексті синергетики
визначаються три управлінських принципи: системності, динамізму, самоорганізації. Системність
ґрунтується на системному підході, за допомогою якого в різних науках, зокрема в психології,
здійснюється пізнання багатопараметричних, багаторівневих, високого ступеня організованості
системних утворень. Динамізм зумовлюється неможливістю існування відкритих систем поза рухом і
розвитком. Самоорганізація відкритих систем залежить від рівня складності системи, умов її розвитку
та виявляється в критичних точках розвитку системи.
Процес самоорганізації освіти не можливий без вирішення проблеми гуманізації ("олюднення")
освіти як культурногонапрямку. Це дало підстави для організації Луганським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти, кафедрою психології Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля та Луганським державним інститутом культури і мистецтв (за
згодою Управління освіти Луганської облдержадміністрації) постійнодіючого Міжрегіонального
науково-практичного семінару-практикуму "Активізація креативного потенціалу студентської молоді
в контексті глобалізації освіти" (2005, 2006, 2007), а в травні 2007 – Всеукраїнської науковопрактичної конференції до 285-ї річниці від дня народження Г. Сковороди "Культуротворчаспадщина
Григорія Сковороди: філософсько-психологічне бачення, історія та сучасність" (17-18 травня 2007 р.).
Метою цих науково-практичних заходів є активізація усвідомлення педагогами вищої школи
можливості і необхідності працювати по-новому, одержувати задоволення від своєї праці та
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здійснення "новотворів" з розвитку суб’єктів педагогічної діяльності та досвіду формування
фасилітативних умінь.
Розглядаючи ж саму категорію психологічної готовності у складі психологічної культурипедагога
та як її гуманітарну складову, ми пропонуємо п’ятикомпонентну модель професійної підготовки:
соціально-психологічна компетентність; психологічна освіченість; ціннісно-духовна зорієнтованість;
рефлексія; креативність і здатність до культуротворчості.
Ідеєю професіоналізму, етикою та ревним релігійним почуттям пройняті поезії "Саду
божественних пісень" Г. Сковороди. Цікаво, що і сама назва представлена метафорою. Сад –
заплутаний лабіринт стежинок, але разом з тим припускає деяку зв’язаність і структурованість
(останнє може бути символічною уявою сучасної освіти, – прим. авт. ). Той, хто знайде в нім дорогу,
досягне Чертогів Бога (за Г. Сковородою). Мандри ж мають конкретну позитивну мету – пошук
істини та злиття з божеством. Метафора "Сад" наповнена власне людським змістом, тим особливим
сенсом і відчуттям, які і складають сенс життя людини.
Виходячи з досвіду українського філософа, педагога та просвітителя через 200 років:
- В. Сухомлинський формулює концепцію "Школи радості" (50-60-ті роки ХХ ст.);
- Л. Костенко на підставі філософсько-психологічного та поетичного розуміння сенсу життя у
збірці поезій "Сад божественних скульптур" (80-ті роки ХХ ст.) визначає основу етико-естетичного
в самому житті та в толерантному ставленні до оточуючиху соціально-культурномусередовищі;
- убачаючи в сучасному перетворюваному світі свою власну суть, людина щодо ще не
освоєних у праці природних предметів і явищ застосовує людську міру, помічаючи в них те, що
відповідає її життєвому досвіду, її уявленням про красу, її перетворенням оточуючогосередовища
за моделлю "саду";
- педагог ХХI ст., реалізуючи освітянські моделі з формування фасилітативної компетентності
студентськоїмолоді сам є фасилітатором і толерантною людиною. Він повинен слідувати афоризму
Г. Сковороди: "Бери вершину – матимеш середину", тому що цей афоризм є духовною силою,
підґрунтям будь-якого професіоналізму.
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Левченко О.О. Фасилитативная деятельность педагога в контексте субъект-субъектного
подхода к педагогической деятельности.
Автор утверждает, что создание и реализация новационных просветительских моделей
активизации креативного потенциала студенческой молодежи в процессе ее профессиональной
подготовки и формирования у нее фасилитативной компетентности может осуществляться
только педагогом-фасилитатором. В статье отмечается необходимость перехода от субъектобъектной к субъект-субъектной педагогике.
Levchenko О.О. Facilitative Activity of Teacher in Тhe Context of the Subject-Subject Approach to the
Pedagogical Activity.
The author asserts that creation and realization of innovative enlightenment models of students youth
creative potential activation in the process of its professional preparation and forming of facilitative
competence can be carried out only by the teacher-facilitator . In the article the necessity of transition from
subject-object to subject-subject pedagogic is marked.
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ЮДЕОХРИСТИЯНСТВО ТА РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНА ТОЛЕР АНТНІСТЬ
У статті автор розглядає юдеохристиянство та питання релігійно-конфесійної толерантності,
аналізує і порівнює вірування різних конфесій. Автор зауважує, що на сучасному етапі релігійний
фактор присутній також у політичних та міжетнічних конфліктах, а без злагоди між релігіями
неможливий мир між народами, окремими групами людей.
У світлі релігійного плюралізму можливі дві тенденції в практиці релігійних інститутів: а) вони
можуть, адаптуючись до ситуації, визнавати релігійну свободу і демонструвати толерантність щодо
інших конфесій; б) вони можуть відмовитися від подібної адаптації, продовжуючи існувати та
сповідувати свої догмати й істини в колишньому, початковому, вигляді.
Але паралельно з вибором цих позицій відбувається і процес їхньої політизації, що виявляється у
зміні релігійних соціальних концепцій, утвердженні соціальної активності релігійних організацій, а
також участі в економічних, політичних, соціальних і духовних процесах.
На сучасному етапі релігійний фактор присутній також у політичних та міжетнічних конфліктах.
Представники ортодоксальних кіл нерідко виявляють активне неприйняття вірувань інших конфесій;
мають місце конфронтація, прояви насильства, агресії на ґрунті релігійної нетерпимості, які, як
правило, ускладнюють етнічні конфлікти. У зв’язку з цим можна стверджувати, що без миру між
релігіями неможливий мир між народами, окремими групами людей. Але парадоксально, що в
юдаїзмі проблеми взаємовідносин світових релігій видаються менш складними, ніж конфлікти
внутрішньоконфесійні, що призводить до невиконання інтегративної функції релігії − підтримки
єдності людей у межах етнічної спільності. Адже юдаїзм є класичним зразком національної релігії.
Труїзм сучасного міжрелігійного діалогу полягає в тому, що представники різних громад
віруючих повинні прийняти і цим, фактично, схвалити релігійне розмаїття та релігійно-культурний
плюралізм. Якщо ми хочемо, щоб діалог був цілісним, треба дозволити кожному учасникові говорити
про себе і бути собою. У жодній іншій сфері цю потребу не підкреслювали й не виділяли більше, ніж
в юдео-християнському діалозі. У сі погоджуються, що для того, щоб покращити перспективи
розвитку богослов’я, посилити співпрацю на соціально-етичному рівні, а також спонукати християн
до каяття щодо їхніх антисемітських позицій та вчинків, слід будувати мости між юдейською та
християнською спільнотами, які сприяли б примиренню та взаємному порозумінню.
Проте одну групу, яка могла б послужити таким мостом, а саме − спільноту месіянських юдеїв −
фактично, не приймають ні юдеї, ні християни, які беруть участь у міжрелігійному діалозі. Багато
людей називають такі групи і віруючих "юдео-християни" або "єврейські християни". Ці титули
передбачають потенційну можливість будувати мости. Оскільки люди, які належать до цих груп, є
водночас і юдеями, і християнами, вони могли б очікувати доброзичливого розуміння з боку як
юдаїзму, так і християнства.
Проте саме це і є найважливішим пунктом незгоди. На думку переважної більшості тих, хто
задіяний у міжрелігійному діалозі, юдео-християни (а особливо месіянські юдеї) є найменш
придатними до виконання функцій будівників мостів, їх взагалі усунуто від діалогу, не кажучи вже
про якусь керівну їхню роль. При цьому учасники діалогу зовсім не стримуються від того, щоб
говорити про юдео-християн із упередженням. Не визнаючи за месіянськими юдеями навіть права на
самоназву, учасники діалогу − юдеї та християни − нав’язують їм свої власні дефініції. Фактично,
месіянських юдеїв звинувачують у синкретизмі, шахрайстві, неадекватному ставленні до культу та
збоченій поведінці, а їхні релігійні переконання та наміри зазвичай ставлять під сумнів.
Хоч за юдейською і християнською традиціями існування месіянських юдеїв вважається
аномалією, не можна не зважати на той факт, що з апостольських часів і дотепер, у різні часи і в
різних місцях, існував рух переконаних юдеїв, які вірили в Христа, і цей рух був сильним і
динамічним [1: 335-336].
Починаючи з кінця 1960-х років, із появою руху месіянських юдеїв, виникла їхня нова певність у
собі, результатом якої було щораз більше утвердження свого права бути тими, ким вони є, говорити
про те, ким вони є, й очікувати, щоб інші приймали їх такими, якими вони є. Чи можна заперечувати
реальність їхнього життя в Ісусі тільки тому, що вона не збігається з богословськими конструкціями
деяких християн і юдеїв − учасників міжрелігійного діалогу? Чи ми, християни, відкинемо цих братів
і сестер у Христі тому, що існування їх піднімає питання про допустимість інакшої релігійної
традиції?
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Мета месіянського юдаїзму − бути на сто відсотків єврейським і на сто відсотків вірним Біблії (що
складається із Танаху і Нового Заповіту). Отже, він відмовляється пристосуватися до будь-яких
категорій, винайдених людьми.
Головне заперечення християнства: "Ви відновлюєте перешкоду, що стоїть посередині".
Невдоволення християн у зв’язку з розвитком месіянського юдаїзму часто виражається в наступних
словах: "Ви відновлюєте "перешкоду, що стоїть по середині", яку зруйнував Месія (Єфесянам 2: 1116). Наголос, який ви робите на єврействі, порушить єдність євреїв і язичників у Месіанській Общині
(Церкві)" [2: 16].
Головне заперечення юдаїзму: "Не можна бути євреєм і вірити в Ісуса". Найчастіше
заперечення євреїв з приводу месіянського юдаїзму полягає в наступному: "Ви намагаєтесь поєднати
несумісне – не можна сприймати Йешуа як Месію і при цьому залишатися євреєм" [2: 16]. Але це
зовсім не аксіома: по по-перше, сам Йешуа і його перші послідовники були євреями; по-друге,
протягом останніх двох тисяч років завжди були євреї, котрі вшановували Йешуа як Месію,
Спасителя як Г оспода, залишаючись при цьому частиною єврейського народу, наскільки дозволяла
єврейська община. Завдання: створити життєздатний месіянський юдаїзм. Проте завдання зі
створення життєдієздатного мессіянського юдаїзму, що серйозно ставиться до історії та розвитку
юдаїзму і християнства протягом останніх двадцяти століть, досі залишається невиконаним.
Месіянські євреї вперше стали помітними після арабо-ізраїльської війни 1967 року.
Непереможний Ізраїль став популярним, а Єрусалим повністю опинився під його контролем. Цей
момент видався зручним для групи американських євреїв для того, щоб почати активно
проповідувати ідею месіянського єврейства. Але месіянським євреєм може бути, по суті, і неєврей,
якщо він визнає суть учення. Суть ця проста.
Основи теології месіянства дуже прості. По-перше, віра в Біблію – Старий Заповіт + Новий
Заповіт, або, якщо хочете, Танах + Бріт Ха Хадаша. Це натхненне Слово Бога – надійне і
безпомилкове. По-друге, вічний Бог, творець неба і землі, є триєдиним Богом (Батько, Син і Святий
Дух). Саме тому він і називається івритом у множині – Елохім. По-третє, людина дійсно згрішила й
упала. По-четверте, людина вже і була урятована через спокутувальнукров Ісуса Месії. Нарешті, поп’яте, віра в чудеса. У сі чудеса, описані в Біблії, мали місце, а чудотворна сила Г оспода продовжує
діяти і в наші дні [3: 119-120].
Можливо, і надалі будуть з’являтися нові течії, що використовують юдаїзм як свою відправну
точку. Вічні питання залишаються, і доки людина не розучилася самостійно думати, завжди будуть
існувати різні відповіді на ці питання. Виникнення нової течії обов’язково залежить від трьох
елементів, і всі вони залежать від людей. По-перше, повинні з’явитися люди, які сформулюють і
розроблять нові релігійні ідеї. По-друге, повинен з’явитися лідер, або група лідерів, здатних успішно
пропагувати ці ідеї. По-третє, повинні знайтися люди, які забажають стати веденими. Кожна
історична епоха пропонувала свої погляди на вічну тему взаємостосунків Бога і людини. Багато сект,
як метеори, спалахували і згасали. Деякі жили упродовж століть, перетворюючись на потужні
напрямки. Нова течія в усі часи повинна, для свого успішного існування і розширення, стати зручним
духовним притулком для великої групи людей. Частина цих людей не може задовольнити свої
духовні потреби через існуючі форми релігій, а інша частина просто шукає себе і жваво відгукується
на все нове, незвичне, революційне, навіть скандальне. І дійсно, в усі часи людство поділялося на
людей, які хочуть бути як усі, і на тих, хто хоче відрізнятися від основної групи. Є ще один варіант
виникнення релігійної течії. Частина людей вірить у Всевишнього, як заповідано, але одночасно не
хоче підкорятися духовним авторитетам свого часу чи своєї общини. Коритися Богу потрібно завжди,
а от коритися людині інколи не хочеться. Наскільки авторитет у справах віри авторитарний?
Наскільки правильно конкретний духовний лідер або релігійна рада коментуютьдоктрини? Наскільки
правильні прийняті духовні настанови? Ці запитання виникають не просто так. Зазвичай вони
з’являються в переломні моменти життя народу, якщо відповіді авторитетів не встигають за
життєвою ситуацією, що швидко змінюється.
У дні підбиття благосних підсумків минулого століття прогресу, перемоги людського генія над
силами природи, над інфекційними захворюваннями та над неписьменністю так і хочеться з’ясувати,
що ще люди не перемогли. Релігійну нетерпимість ми ще не перемогли, як не перемогли расову або
національну нетерпимість. Модна зараз тема роз’єднаності і розколу в нашому суспільстві – це
відображення наших страждань від нетерпимості. Не століттями, а тисячоліттями людина
виношувала та плекала ідею толерантності, терпимості. Вона багато домоглася на цій ниві, але коли
ми читаємо наші газети чи дивимося телевізор, то розуміємо, що багато ще попереду. Процес
розвитку ідеї толерантності продовжується.
Терпимість – це дозволяння іншій людині мати свободу дій чи суджень, це терпиме і
неупереджене ставлення до поглядів і точок зору, що відрізняються від наших власних. Як багато
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крові пролилося у світі за всю нашу оглядну історію через нестачу саме цього "терпимого і
неупередженого" ставлення один до одного.
Терпимість – терпимістю, але завжди одна й та сама проблема хвилює людину, яка питання релігії
сприймає надто близько до серця. Якщо бог єдиний, то чому люди не вірять однаково. І не
влаштовують її пояснення релігійних учителів, які все звертають на підступи сатани, який
намагається роз’єднати людей і зіштовхнути їх зі шляху істинного. Таке пояснення апріорно оцінює
факт існування різних релігійних думок як негативний.
Але питання продовжують мучити. Різноманітність – це погано чи добре? Якщо це добре,
припустимо, у світі тварин, або в музичних формах, то чому це погано в релігії. І з іншого боку, якщо
Господь неоднозначно наказав у своєму святому посланні виражати свою любов до нього, і свій
послух, через цілком конкретні дії, чітко дотримуючись культу і законів, то як деякі люди можуть це
ігнорувати та встановлювати щось своє.
Але, як нам говорять, одкровення божі записувалися протягом багатьох років різними людьми. А
що написано однією людиною, інша завжди може неправильно зрозуміти, по-своєму витлумачити,
побачити інший зміст і відчути ще один, а також прокоментувати з точки зору поточного моменту.
Люди різні і думають по-різному, у тому числі і на релігійні теми. Однак можна ще сказати, що існує
влада авторитету, і якщо мудреці сказали, що потрібно, то належить наслідувати. Досить думати –
робити потрібно.
Боротьби за толерантність у давньому світі не було. Боротьба за релігійну терпимість починається
тільки після того, як зароджується ідея індивідуальності та цінності окремої особистості. Саме Тора
вперше в релігійній історії випукло показує цінність особистості через стосунки Бога і людини. Із
Тори і Танаха видно, що із Всевишнім можна сперечатися (Мойсей), укладати договір (Авраам),
обговорювати наболілі проблеми (Самуїл та інші Пророки), і навіть сваритися (Іов). При цьому Божі
істини залишаються нетлінними і переходять від покоління до покоління через свідомість людей.
Юдаїзм розвивається. Десять заповідей залишаються навічно, але структура юдаїзму така, що
релігія не забуває жодного моменту із життя єврея. Хоча тисячолітні догми непорушні, життя ставить
перед релігією нові питання майже щоденно. Навчилися хірурги пересаджувати живим органи
померлих, і виявилася необхідність прийняття відповідної релігійної постанови на цю тему.
Але і на це можна зауважити… І так далі. Думок завжди багато, а чим більше зусиль ми
витрачаємо на спробу все пояснити і розкласти по полицях, тим більше цих думок з’являється.
Стаття, яку ви тримаєте в руках, не захищає і не пропагує ніякої ідеї чи точки зору, крім, мабуть,
однієї. Вона показує, що в усі часи в юдаїзмі існували різні течії, і, відповідно, віруючі обирали для
себе, до якого напрямку приєднатися.
Але наше завдання скромніше – коротко і не повчаючи показати, що за багатством і
різноманітністю відтінків юдаїзм не поступається християнству, ісламу та іншим світовим релігіям.
Істина, як відомо, народжується в суперечці, і, мабуть, тому різні точки зору на один і той самий
предмет ніколи не зникнуть. До того ж інтерес до юдаїзму в євреїв, які називають себе світськими або
секулярними, виявляється інколи більш сильним, ніж у євреїв традиційно віруючих.
Історія єврейського народу характеризується, з одного боку, нерозривним зв’язком із землею
предків, прагненням (і здійсненням прагнення) до здобуття на ній національного вогнища, а з іншого,
– майже чотиритисячолітніми мандрами світом. У ході цих мандрівок євреї вступали у взаємодію чи
не з усіма великими світовими цивілізаціями. Вони ознайомлювалися з новими ідеями, оволодівали
новим знанням і, незважаючи на це, залишилися самими собою. У чому ж стрижень самобутності
цього народу? Який спектр підходів до релігійної традиції, джерелом якої вважається Боже
одкровення, виробив єврейський народ серед мінливості свого існування?
Рабі Ірвін Грінберг, президент національного центру єврейської освіти і лідерства стверджує: "Не
важливо, до якого напрямку юдаїзму ви належите. Важливо щоб ви цього не соромились". Це – дуже
глибоке зауваження і здається просто гострим тільки на перший погляд. Конфлікти між напрямками
юдаїзму багато в чому пов’язані з тим, що євреї схильні перебільшувати сильні сторони своєї позиції і
слабкі сторони опонента. Тому реформісти зазвичай звинувачують ортодоксів у фанатизмі і вважають
себе єдиним толерантним і ліберальним рухом. Ортодокси, у свою чергу, вважають, що представники
других напрямків – приховані атеїсти, які спотворюють Тору заради власних зручностей. Але
оскільки жодному із рухів не вдалося "зробити світ досконалим під владою Бога", прихильникам усіх
напрямків варто стати більш доброзичливими до своїх противників і почати скромніше відгукуватись
про власні заслуги. Денис Прагер сказав, що, окрім ортодоксів, реформістів, консерваторів і
реконструктивістів, є ще два напрямки юдаїзму: "серйозні і несерйозні євреї". Він також вважає, що:
немає аутентичних напрямків. Є аутентичні євреї [4: 445].
Юдаїзм не є (і ніколи не був) монолітно-одноманітним ученням. Практично із самого початку в
ньому існувало різноманіття думок з основних релігійних питань. У ІV ст. н.е. амора Абайе наводив,
посилаючись на пророка Еліяху (Ілію), вердикт Всевишнього з приводу однієї талмудичної дискусії,
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де кожна зі сторін відстоювала свою правоту: "І це, і те – слова Бога живого". Насправді, ще задовго
до епохи, в якій жив Абайе, окремі законовчителі і навіть цілі рабиністичні школи по-різному
трактували багато фундаментальних релігійних концепцій, включаючи і концепції, пов’язані з
тріадою Бог-Тора-Ізраїль [5: 31].
Такого роду плюралізм – різноманіття ідей – мав одночасно і "вертикальний", і "горизонтальний"
характер: відмінність думок існувала як між сучасниками, так і між представниками різних поколінь
єврейських мислителів. Різні групи дотримувалися часом не просто несхожих, а прямо протилежних
поглядів щодо Бога і того, що Бог очікує від людини. Групи ці постійно дискутували одна з одною;
напрямки, що виникали в ході історії, кидали виклик поглядам попередників. Так, упорядник Мішни
р. Ієхуда ха-Насі, коментуючи біблейський уривок, де розповідається про царя Хізкія (Єзекію),
стверджував: "Подібно до того, як предка царя Хізкії залишили трохи незавершеним, щоб і йому було
чим відрізнятися, так і мої попередники залишили мені можливість показати себе". Звідси випливає,
що, коли законовчитель пропонує своє тлумачення того чи іншого питання, яке відрізняється від
інших, його думкою не повинні нехтувати і вона не повинна вважатися зухвалою [5: 32].
Мета цієї статті – дати певне уявлення про те, що ми називаємо єврейською релігійною
спадщиною; про характерне для цієї спадщини діалектичне співвідношення наступності і
новаторства, єдності і різноманіття.
Одним з основоположних правил юдаїзму необхідно вважати не існування правил без винятків.
Адже, з єврейської точки зору, закони дані для духовного зростання людини, а отже є засобом.
Закони Тори для людини, а не над людиною. Тому будь-який із них неодмінно має винятки, а
матеріал нашої теми не претендує на "істину в останній інстанції", а лише на "інформацію до
роздумів", тобто допомагає позбутися "духовної сліпоти" (рівень вибору "добро-зло") та повернути
нас до зримого вибору між "гарним" і "кращим".
Рабі Гарольд Кушнір зазначав, що: "Юдаїзм, якщо його розуміти правильно, може врятувати ваше
життя від жалюгідної повсякденності. Але більше нічого він вам не може дати. Він може зробити
ваше життя більш достойним. Мета – не у виживанні єврейського народу. Це – засіб. Головна мета –
зробити світ таким, яким Бог створив його на початку Творіння" [4: 537].
Загальнолюдські завдання продовження роду людського, пошук шляхів його виживання
формують, як першочергове завдання в економічному захисті природи, захист самої людини. Нова
філософія моралі повинна виробити нові життєві принципи, а можливо, по-новому усвідомити
фундаментальні біблійні правила взаємовідносин у суспільстві в ім’я соціальної згоди різних
конфесій і народів, людських груп, організацій та держав із різним рівнем розвитку та забезпеченості.
Звичайно, це досить тривалий процес, але саме ця дорога веде до Храму, і в цьому є покаяння
сучасного індустріального суспільства, яке повинне найближчими роками сформувати підходи і
принципи переходу до створення нових моральних та інтелектуальних рис людини майбутнього.
Спроби нагадати про "обвинувачення справедливі" чи "обвинувачення брехливі", як жарина, може
стати джерелом нової всесвітньої пожежі, і їх слід побоюватися та уникати.
У 1995 році вийшло у світ дві праці ортодоксальних равінів з приводу месіанського юдаїзму. Це
праця на той час равіна Одеси Ішайя Гісера під назвою "Ловцы душ. Правда о миссионерах" [6], сама
назва коментарів не потребує, та збірник статей "Еврейская Тора и христианские миссионеры" яка
починається із такої фрази: "Місіонерська діяльність з кожним роком представляє все більш серйозну
загрозу для єврейської молоді усього світу" [7: 3].
Плідні єврейсько-християнські зв’язки існували завжди. В обох релігій багато спільного, і в
багатьох сферах об’єднання зусиль християн і євреїв може дати чимало. Навіть християнське
місіонерство серед євреїв могло розцінюватися останніми як помилка, але помилка щира і
продиктована найкращими почуттями. У цьому відношенні, однак, дещо змінилося. Єврей і після
Голокостуможе сприймати спроби християн "навернути" його як щирі і доброзичливі. Але навіть при
цьому вони не можуть бути припустимими надалі: по суті, це спроби зробити іншим шляхом те, що
Гітлер намагався зробити по-своєму. Таку думку на християнсько-єврейський діалог висловлює
єврейська сторона [8: 271-272].
Багатостраждальна історія людства з моменту його виникнення, а особливо після виділення
основних релігійних течій та їхнє розділення дві тисячі років тому, показує, що не можна підводити
до жорстокого протистояння найбільш тендітне та найменш пізнане і таємниче − віру. Хай кожен
гордиться своєю вірою, але не підносить її над Іменем, бо це − завжди джерело розбрату і провісник
катастроф.
Нехай кожна людина збереже дане їй життям право вибору своєї віри вільним, а не
насильницьким шляхом. Нехай розбіжності віросповідання і традицій стануть дорогою
взаємозбагачення спільної історії людства, а не каменем спотикання, приводом для вічних чвар.
Професор Михайло Членов з приводу сучасної ситуації з релігійністю євреїв в Росії висловлює
таку думку:
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"К моменту распада СССР, к 1992 г., российские евреи были нерелигиозными, не имели никакого
представления об иудаизме как религии. Надо отметить важный момент: религия − это НЕ вера в
Бога, а выполнение определенных стандартов поведения, зримая (для окружающих) форма
поведения, выполнение определенных ритуалов, социальный адрес, формы жизни. Проблема в том,
какими будутэти формы внутри иудаизма.
Сегодня в России представлены разные формы: ортодоксальный иудаизм… ортодоксальный
любавичский хасидизм… реформистский иудаизм… Сегодня любавичский хасидизм
(ультраортодоксальное направление иудаизма) стремится стать единственным представителем
иудаизма в России. Если это произойдет, будет осуществляться контроль за всеми еврейскими
организациями, поскольку это направление − самое богатое. Это оттолкнет еврейскую
интеллигенцию. Круг сторонников религии сократится. Проблема в том, удастся ли евреям сохранить
плюрализм в своих организациях.
Кроме ортодоксальных религиозных евреев, есть еще "выкресты" − такие, как евреи-христиане
("Евреи за Иисуса") и евреи-мусульмане. Они не могут быть членами еврейских общин.
Вывод от сюда таков: внутри иудаизма должен существовать плюрализм. В противном случае
религия может стать фактором дезорганизации жизни в России" [9: 143-144].
Таке саме становище і в Україні.
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Мучник Е.А. Юдеохристиянство и религиозно конфессиональная толерантность.
В статье автор рассматривает юдеохристиянство и вопрос религиозно конфессиональной
толерантности, анализирует и сравнивает верование разных конфессий. Автор отмечает, что на
современном этапе религиозный фактор присутствует также в политических и межэтнических
конфликтах, а без согласия между религиями невозможен мир между народами, отдельными
группами людей.
Muchnyk О.А. Yudeochristianity and Religiously Confessional Tolerance.
In the article the author examines yudeochristianity and the question of religiously confessional tolerance,
analyses and compares the beliefs of different confessions. The author marks that on the modern stage the
religious factor is also present in political and interethnic conflicts, and without the peace between religions
the peace between the peoples, separate groups of people is impossible.

31

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 39. Філософські науки

УДК 930.1
І.А. Нагіленко,

викладач
(Житомирський державний технологічний університет)
Г АРМОНІЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГ ЛЯДАХ МИКОЛИ КУЗАНСЬКОГО
У статті розкрито розуміння гармонії філософом Миколою Кузанським. Аналізуються причини
кризи уявлень про гармонію середньовічних філософів. Проводиться вивчення тих змін, які відбулись в
уявленні про роль людини і Бога у становленні та розвитку гармонії, а також розкривається суть
ідеї універсальної гармонії, запропонованої Миколою Кузанським.
Як тільки людство почало розуміти що таке добро та зло, прекрасне і потворне, істина та обман,
саме тоді з’являються перші уявлення про гармонію та шляхи її досягнення. Людство прагнуло
зрозуміти та досягнути гармонію через пошуки істини. В епоху Давньої Греції вважалось, що
гармонія виникає на основі взаємодії протилежностей. Причому основою взаємодії протилежностей і
виникнення гармонії були або самі протилежності, або ідея добра, або божественна ідея. В епоху
Середньовіччя основою гармонії стало християнство. В епоху Відродження поряд з Богом велику
роль у процесі гармонії почала відігравати сама людина. Тому важливим є аналіз ролі особистості в
становленні гармонії у філософських поглядах Миколи Кузанського.
У більшості наукових досліджень гармонія розглядалась як самостійне явище, процес, що був
результатом взаємодії протилежностей. Людина як прояв гармонії почала сприйматись тільки в епоху
Відродження. Тому дана стаття має на меті проаналізувати, який вплив мала філософія Миколи
Кузанського, основою якої була людина та її внутрішній світ, на розвиток уявлень про гармонію.
Гармонія – це явище, яке вивчали та досліджували філософи різних епох. Починаючи від
Піфагора, Геракліта, Т. Аквінського, М. Кузанського, Д. Бруно, Г. Лейбніца, Ф. Бекона, Ф. Ніцше,
закінчуючи сучасними філософами А. Ламушем, В. Асмусом, А. Лосевим, В. Шестаковим,
А. Уайтхедом, Ж. Марітеном, Е. Кассирером, Д. Дьюї, Ш. Лало. Різні концепції гармонії давали різне
її пояснення: одні виходили з того, що гармонія – це результат взаємодії протилежностей, інші
вважали, що це розгортання у світі ідеї добра або божественної істини. XX століття показало, що
гармонія, пояснення якої залишалось на рівні загальних теоретичних концепцій і не виходило з
внутрішнього світу особистості, могла породити в процесі своєї реалізації дисгармонію та зло. Саме у
XX столітті з’являється концепція раціонального досягнення гармонії. Це призводить до того, що
появляється велика кількість моделей гармонійної побудови світу. В цій концепції людині
відводилась роль гвинтика, який повинен був реалізувати гармонію в загальній системі, причому сама
особистість протиставлялась зовнішньому світу. Тому актуальним є звернення до філософії Миколи
Кузанського, у якого саме через людину та її внутрішній світ встановлюється гармонія як у житті
особистості, так і в оточуючомуїї суспільстві й природі.
Теологічна гармонія заснована на ідеї любові до Бога, яка повинна була досягати такого ступеню,
що людина ставилася б до самої себе з презирством. Цей принцип став не тільки основою розвитку
християнства, але й заклав початок кризи в теологічній гармонії.
На практиці це вилилось у твердження, що людина є грішною істотою, вигнаною з раю, не
здатною до творчості, а також відірваною від Бога. Приєднання людини до Бога та звільнення від
гріха можливе було через Ісуса Христа. Але осягнення ідеї Ісуса Христа йшло не через творчість
людини, а через віру та підпорядкування.
Так Квінт Тертулліан стверджував, що нова християнська мудрість настільки глибока, що здається
абсурдною. "Син божий пригвожденний до хреста, не соромлюсь цього, оскільки це варто сорому.
Син божий помер, – немає сумнівів у вірності цього, оскільки це безглуздо. Похований, він воскрес, –
і це безсумнівно, тому що неможливо" [1: 67]. Тому на перше місце у житті людини виходить віра та
підпорядкування. Не передбачалось творчого осмислення християнської ідеї.
У той же час людина без творчості не здатна встановити гармонію. Найяскравішим проявом
гармонії є творчість, яка виникає через любов людини до якогось явища, процесу, діяльності та
реалізується через боротьбу. Наслідком цього є криза теологічної гармонії, яка могла знайти ідеал для
людини – Ісуса Христа, але не змогла запропонувати творчий процес реалізації людини.
Вирішенням цієї проблеми займалась епоха Відродження, яка запропонувала гуманістичний ідеал
універсальної людини – ідеал цілісної, гармонійно розвиненої особистості.
Гуманістичні ідеї епохи Відродження вплинули на уявлення про гармонійно, всебічно розвинену
людину.
До гуманістів належав німецький філософ, вчений та богослов Микола Кузанський. У трактуванні
поняття гармонії він відводить велику роль не тільки Богові, а й людині. У своїй роботі "Про вчене
незнання" він змальовує акт божественного творення як безперервне розгортання божественної
єдності у множинному. "...Однак, не дивлячись на те, що у своїй універсальній єдності цей максимум
© Нагіленко І.А., 2008
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охоплює будь-яку річ таким чином, що все, що йде від абсолюта, знаходиться в ньому і він – у
всьому, він не міг би, одначе, існувати поза множиною, в якій перебуває, тому що не існує без
обмеження і не може від нього звільнитися" [2: 55].
Таким чином гармонія встановлюється не тільки через Бога – творця, а й через творчу людину, яка
завдяки творчості стає боголюдиною та виступає як рівноправний партнер Бога.
Микола Кузанський переробив під впливом неоплатонізму поняття християнської філософії у
вченні про Бога як максимуму буття, що стоїть вище протилежностей, в яких обмежений розум
мислить речі природи. "Абсолютний максимум єдиний, тому що він – усе, в ньому все є, тому що він
– вища межа. Так як ніщо йому не протистоїть, то з ним у той же час співпадає мінімум і максимум,
тим самим знаходиться у всьому" [2: 55].
Абсолютний максимум впливає на всі земні явища, речі, процеси, встановлює для них межу, а з
нею гармонію. "...А так як він абсолютний, то впливає в дійсності на все можливе, не зазнає сам
ніякого обмеження, але обмежує все" [2: 55].
Також через нього встановлюється універсальна єдність у світі, яка гарантує розвиток світу на
засадах гармонії. "Від нього, що називається абсолютним максимумом, йде універсальна єдність і
внаслідок цього він перебуває в обмеженому стані, як Всесвіт, чия єдність замкнулась у множині, без
якої вона не може бути..." [2: 55].
Абсолютний максимум є межею та безмежністю, множинністю та єдністю одночасно, ніщо йому
не протистоїть, він пізнається незбагненно, тобто він є Бог, який несе гармонію світу. "З
вищесказаного...з ясністю витікає, що абсолютний максимум може бути пізнаний незбагненно і може
бути названий невимовно…
Ніщо не може бути найменовано або названо, що не було б дано в більшому чи меншому ступені,
тому що назви привласнюються зусиллями розуму речам…
Множина буття не може зустрічатися без числа. Відніміть число і не буде порядку, пропорції,
гармонії і навіть самої множини буття...
Одиниця є початок всього числа, так як вона – мінімум, вона – кінець всякого числа, так як вона –
максимум.
Вона – абсолютна єдність, ніщо їй не протистоїть, вона є сама абсолютна максимальність:
всеблагий Бог...
Погляньмо, до чого нас привело число: для нас зрозуміло, що саме до Бога, якого ми не зуміємо
назвати, досить точно підходить поняття абсолютної єдності, і що дійсно є всим, що може бути..." [2:
57].
У Богові співпадають усі протилежності: кінечного та безкінечного, найменшого та найбільшого,
єдиного та багаточисельного. Сам Бог через безкінечність ліквідує будь-які протилежності. Він є
одночасно максимумом та мінімумом, який вносить гармонію у світ. "...Безкінечніть заставляє нас
постійно долати будь-яку протилежність. З цього принципу можна було б почерпнути стільки
негативних істин, що вийшла б ціла книга. Більш того, вся теологія, яку ми можемо осягнути, витікає
з цього великого принципу.
І ось чому найвизначніший дослідник божих речей, знаменитий Діонісій Ареопагіт, у своїй
"Містичній теології" говорить, що прісноблаженний Варфоломій дивним чином осягнув теологію,
висловлюючи думку, що вона є однаково і максимумом, і мінімумом.
У дійсності, хто розуміє це, розуміє все і переважає будь-який розум..." [2: 59].
Тому, де б не знаходився Бог у максимумі або мінімумі, він дає прагнення через творчість
реалізувати гармонію. "Очищуючи максимум і мінімум від кількості, подумки відкидаючи більше й
менше, тобі стане очевидним, що максимум і мінімум співпадають. Таким чином, у дійсності
максимум, як і мінімум, є вищий ступінь..." [2: 56].
У природі реалізація гармонії йде через механічні процеси. У житті людини гармонія реалізується
через творчість та мораль. Прагнення до моралі та творчості дає людині Бог, бо він є абсолютний
максимум. "Протилежності існують тільки для речей, які допускають щось переважаюче і
перевершуюче, з яким вони різно подібні. Немає ніякого протиставлення абсолютному максимуму, бо
він вище будь-якої протилежності" [2: 56].
У повсякденному житті існують протилежні явища, речі, процеси, люди.
Як же та через що вони поєднуються у гармонійну єдність?
Микола Кузанський стверджує, що вони поєднуються через боже провидіння. "Яким чином Боже
провидіння з’єднає протиріччя.
...І так як очевидно, відповідно до попереднього положення, що Бог обіймає все, навіть
протиріччя, ніщо не може уникнути від його погляду.
Щоб ми не робили, чи нічого не робили – все це в провидінні.
Ніщо не може відбутися без провидіння...
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Так як провидіння неминуче і незмінне і ніщо не може його перевершити, все, що стосується
самого провидіння, явно має характер необхідності, бо все у Богові є Бог, який є абсолютною
необхідністю" [2: 60].
Коли протилежні речі, явища, процеси поєднуються через боже провидіння, вони створюють нові
речі, явища, процеси, в яких поєднуються в різних співвідношеннях попередні протилежності. "У
протилежних речах ми знаходимо надлишок й надмірність, як у простому і складному, в
абстрактному і конкретному, формальному й матеріальному, підвладному псуванню і нетлінному... З
цього слідує, що ніколи не можна добитися одержання однієї з двох протилежностей у чистому
вигляді або предмета, в якому відбувається змагання їх в точній рівності. Всі речі складаються з
протилежностей у різних ступенях, мають то більше від цього, то менше від другого, виявляючи свою
природу з двох контрастів шляхом переваги одного над іншим" [2: 62].
Сам же розум досягти істини, яка стане основою гармонії у світі, не може. Людина за допомогою
розуму та через творчість здатна наблизитись до пізнання істини, а з нею – до гармонії. Тільки тоді,
коли поряд з творчістю у світогляді людини велику роль починають грати принципи любові до
ближнього та Бога, вона здатна пізнати істину та встановити гармонію. "Розум такий же близький до
істини, як багатокутник до кола; бо, чим більша кількість кутів вписаного багатокутника, тим більше
він наближається до кола, але ніколи не стане рівним колу навіть у тому випадку, коли кути будуть
помножені до безкінечності, якщо тільки він не стане тотожним колу.
І так, ясно одне, що все, що ми знаємо про істину, – це те, що істину неможливо осягнути такою,
якою вона є достеменно..." [2: 56].
З точки зору Миколи Кузанського, людина пронизує весь світ, вона є максимумом і мінімумом,
тому здатна встановити гармонію в самій собі та світі.
Яким чином природа людини здатна реалізувати максимум? Микола Кузанський стверджував, що
людська природа вище всіх божих творінь, але нижче ангелів. Тільки поєднавшись з Богом через
розуміння своєї божественної природи, яка включає в себе любов, творчість, безкінечність, вона
здатна стати максимумом та встановити гармонію. "Людська природа – така природа, яка була
піднесена над всіма творіннями Бога і лиш трохи нижче ангелів. Вона об’єднує в собі розумову і
чуттєву природу, стягує до себе весь Всесвіт: вона є мікрокосмосом, малим світом, як називали її
древні. Вона така, що поєднуючись з максимальністю, стає повнотою всіх всезагальних і окремих
досконалостей таким чином, що в людстві все піднесено до вищого ступеня" [2: 69].
Шлях, яким людина пізнає гармонію та стає максимумом, іде через пізнання. Велику роль у цьому
процесі грають чуттєвість, глузд та розум. Але чуттєвість гарантує обмежене пізнання. "...Пізнання
через чуттєвість є скороченим, обмеженим пізнанням, бо відчуття стосуються тільки часткового..." [2:
69].
Абсолютне пізнання, без будь-яких обмежень, гарантує розум. "... Пізнання розумове всезагальне,
бо, порівняно із пізнанням через чуттєвість, існує безумовно і не має часткової обмеженості..." [2: 69].
Глузд грає роль посередника між чуттєвістю та розумом, практично поєднує в єдине ціле межу та
безмежність. "...Без сумніву, людина створена із почуттів і розуму, що пов’язані з допомогою глузду,
який є для них посередником. У порядку речей почуття підкоряються глузду, який, у свою чергу,
підкорений розуму. Розум не належить ні часу, ні світу, від якого він абсолютно незалежний. Почуття
належать світу, хоч підкоряються часу і руху. Глузд знаходиться ніби на горизонті відносно розуму і
ніби лежить перед очима по відношенню до почуттів" [2: 70].
Саме через це поєднання людина починає встановлювати гармонію. У ньому поєднуються речі, які
існують над часом і під ним... Саме через це поєднання людина починає встановлювати гармонію та
наближатись до максимуму. Але сама вона встановити гармонію та стати максимумом не може, бо
людська природа є гріховною, заглибленою в тимчасові речі. "Розум у своєму польоті бачить, що
якби навіть чуттєвість і підкорялась у всьому глузду, відмовляла в покірності пристрастям, які їй
духовно рідні, все одно людина не змогла б сама досягнути кінця своїх розумових і вічних потягів, бо
людина народжена від сімені Адама в насолоді плоті, дією, в якій тваринне почуття, відповідно до
необхідності розповсюдження виду, переважає над духовним. Природа його сама по собі, заглиблена
корінням свого походження в насолоду плоті, через які людина народжується від свого батька і
починає існувати, залишається корінним чином безсильною перемогти часові речі, щоб охопити
духовне" [2: 70]. Тому розум, щоб встановити гармонію, повинен не тільки контролювати глузд та
чуттєвий світ, а через віру встановити зв’язок з безмежністю, тобто Богом. "Ось чому, якщо тягар
насолод плоті спокушає глузд і розум до того, що вони погоджуються не перечити цим рухам, то,
зрозуміло, людина, таким чином спокушена і відвернута від Бога, цілком позбавлена радості вищого
блага, яка для розуму зосереджена в духовних і вічних речах. Якщо, навпаки, глузд переважає над
чуттєвою природою, то потрібно, щоб і розум переважав над глуздом для того, щоб людина завдяки
вірі приліпилась до посередника і могла приєднати його до слави своєї..." [2: 70].
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Тому розум та віра повинні в житті людини складати гармонійну цілісність. "Віра вміщує в себе
все, що доступне розуму. Розум, в противагу цьому, є те, що включає віра. Розум скеровується вірою,
а віра розкривається розумом. Де немає здорової віри, там немає і справжнього розуму" [2: 73]. Ця
цілісність гарантує людині єдність творчості та совісті. Як наслідок, розум починає сприймати та
реалізовувати вічні істини. Людина у своєму житті поєднує безмежність та межу. "Таке вміння
розумової природи: отримуючи життя – перетворюватись, ніби повітря, яке отримує від сонця
проміння і перетворюється у світло. Ось чому розум з миті, коли природа його дозволяє перехід
світогляду, розуміє лише всезагальне нетлінне і безперервне, бо непорочна істина є його об’єктом, до
якого розум наближається, істина, зрозуміла йому у вічності і спокої у Христі" [2: 73]. Реалізація
цього процесу в практичному житті призводить до гармонізації людини.
Що ж дозволяє розуму, який поєднаний з безмежністю, не стати немилосердним, а чуттєвості не
розвинути в людині ненависть, страх та інші відчуття?
Крім творчості, людина орієнтується на мораль, совість, людяність. Взірцем такої людяності та
самопожертви є Ісус Христос. Саме тому любов до ближнього, яку проявив Ісус Христос, є взірцем
для людини, вона гармонізує безмежність розуму та чуттєвість людини. "...Людяність Ісуса є ніби
проміжним моментом між істинним абсолютом і чистим обмеженням. Ось чому вона не була тлінною
хоча б частково, бо просто була нетлінна..." [2: 72].
Коли людина реалізує людяність Ісуса Христа через своє життя, вона його гармонізує та
орієнтується на вічні цінності. "Найвищий із цих законів проголошує не робити іншим того, чого не
хочеш для себе, надавати перевагу вічним речам, а не тимчасовим; чистим і святим, а не плинним і
нечистим..." [2: 72]. У той же час тварина нездатна сприйняти божий дух, вона орієнтується на
тілесну природу. "Тварина не сприймає того, що є в Богові, бо Бог – дух і більше того, і через це
чуттєве пізнання занурене в морок незнання вічних речей... " [2: 70].
Завдяки глузду людина сприймає моральні закони, які приводять до міри її тілесні бажання, якими
вона керується у своєму житті. Це дозволяє людині не втрачати духовних устремлінь розуму та
прагнути до гармонії. "Вона збуджується плоттю і спрямовується до бажань, в силу свого хтивого
прагнення. Вона не може відштовхнути ці бажання через свою палку пристрасть. Але глузд, що має
по своїй природі підвищену силу, можливість через свою належність до природи розуму, містить у
собі деякі закони, завдяки яким він приводить до порядку, як ведуче начало, навіть найбільш
пристрасні бажання і приводить їх до міри через страх, щоб людина не втратила таким чином
духовних устремлінь розуму" [2: 70].
Але найвищі устремління людини пов’язані з Ісусом Христом, який поєднує в собі людську та
божественну природу. Людина здатна, як і Бог, через спокуту, людяність та власну свободу вибору
досягти гармонії та стати максимумом. "У Христі людська природа була звеличена через поєднання
своє з Богом до своєї вищої можливості і відвернута від тягара часових бажань, які її пригнічували. З
іншого боку, Ісус Христос побажав прийняти на себе всі провини, смертні гріхи людської природи,
що прив’язують нас до землі, і заховати їх глибоко у своїй людській плоті не ради себе, бо він не
зробив гріха, а ради нас і стерти їх, щоб всі люди, що поділяють його особисту людяність, знайшли в
ньому прощення всіх своїх гріхів" [2: 72]. Причому людина зберігає свою незалежність, та іти цим
шляхом здатна тільки через людяність та розвиток всіх своїх чеснот.
"...Через свою людяність Ісус Христос спокутував всю недосконалість всіх людей... Смерть
Христа показує, що він, як максимальна людина, володів у максимальній мірі всіма чеснотами..." [2:
72].
Тому існують два максимуми, які пронизують весь світ, – це людина та Бог. Причому обидва є
вільними, незалежними та об’єднаними. "...Людина... – це союз душі і тіла, роз’єднання яких
приводить до смерті. У зв’язку з тим, що божественна особистість передбачає максимальну
людяність, то неможливо, щоб душа чи тіло, навіть після часткового поділу, були в момент смерті
від’єднані від божественної особи, без якої людина ця сама не може існувати..." [2: 72].
Епоха Відродження ставить поряд з Богом творчість та діяльність людини, але розгортання особи
як максимуму іде через розуміння істини, тобто Бога. "...Простодушний... Хто рахує, той розгортає і
згортає. Розум – це образ вічності, час же її розгортає, а розгортання завжди менше образу згортання
вічності. Хто прагне до сили створеного разом з ним судження розуму, з допомогою чого він судить
про всі розумові акти і розуміє, що останні виникають із розуму, той бачить, що ніякий розумовий акт
не вимірює розум. Наш розум, таким чином, залишається необмеженим, невизначеним ніяким актом
глузду. Його вимірює, визначає і обмежує лише нестворений розум, як істина вимірює свій живий
образ, створений із неї, в ній і через неї" [2: 77].
Практично, "людська природа – це вписаний в коло багатогранник, у коло – божественна природа"
[2: 70].
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Епоха Відродження створила універсальну гармонію, основою якої є вільна, творча людина, що
пройшла шлях спокути та стала боголюдиною. Боголюдина виступає як рівноправний партнер Бога і
через своє життя реалізує гармонію у світі та несе за це відповідальність.
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Нагиленко И.А. Гармония в философских взглядах Николая Кузанского.
В статье раскрыто понимание гармонии философом Николаем Кузанским.
Анализируются причины кризиса представлений о гармонии средневековых философов.
Проводится изучение тех изменений, которые произошли во взглядах на роль человека и Бога в
становлении и развитии гармонии, а также раскрывается суть идеи универсальной гармонии,
предложенной Николаем Кузанский.
Nahilenko I.A. Harmony in Philosophic Views of Mykola Kuzansky.
This article shows the understanding of harmony by philosopher Mykola Kuzansky.
The reasons of crisis in ideas about harmony of medieval philosophers are analysed. The investigation of
changes which happened in the ideas about role of man and God in the formation and development of
harmony is made and also the main point of universal harmony idea suggested by Mykola Kuzansky is
disclosed.
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ТОЛЕР АНТНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЇ КУ ЛЬТУРИ
СУСПІЛЬСТВА В СИТУ АЦІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
У статті розглядається питання толерантного спілкування як етична проблема духовної культури
суспільства в ситуації постмодернізму. Зазначається, що зовнішнім проявом культури спілкування є
етикет, що являє собою зовнішню толерантність, а мораль як форма суспільної свідомості і як
сукупність існуючих вдач допомагає людині у виборі лінії поводження, корегує її вчинки й відносини.
Людина завжди була центром філософських міркувань, як і її взаємодія із оточуючим світом. Але
сучасність вимагає нового осмислення ситуації спілкування людини в період значних суспільних та
культурно-історичних змін, які природно впливають на загальну поведінку суспільства та спонукають
до кардинальної переструктуації системи ціннісних орієнтацій людини. Актуальність теми
обумовлена тим, що в сучасному світі проблема спілкування набуває найбільшої гостроти. Будучи
взаємодіяльністю, що базується на потребі людини в людині, первинною умовою її буття як людини,
воно вимагає обов’язкової втіленості в соціум і адекватного в ньому перебування. Повсякденне життя
людини безпосередньо стає ареною зустрічей і діалогів різних ціннісних світів і культур, що
спричиняє встановлення певних правил як спілкування, так і поводження, виконуючи які необхідно
не тільки орієнтуватися у проблемі спілкування, що виникла, а також бути психологічно готовим до
тієї або іншої дії для її вирішення.
Головним досягненням демократизації та гуманізації сучасного суспільства стали тенденції, що
змінили зміст і форму спілкування людей один з одним, насамперед, воно стало більш вільним. Люди
відчули смак волі самовираження, що проявляється й у розкутості, з якою вони стали спілкуватися
один з одним, і в розширенні сфери спілкування. Відношення до спілкування як цінності суттєво
змінилося [1: 343]. Зростаюча в сучасний період динаміка міжособистісних і міжкультурних
контактів не тільки руйнує сталі форми людського спілкування, а й сама піддається "олюдненості"
[2: 3]. Людське суспільство, якою не була б його форма, є продуктом взаємодії людей. Саме особисте,
індивідуальне відношення індивідів один до одного створило – і повсякденно створює – існуючі
відносини [3: 245]. Відповідно, область дослідження самого феномену спілкування в постнекласичній
філософії здобуває все більшу актуальність.
Мета статті – узагальнюючи вищезазначене, більш доцільно розглянути спілкування через такі
питання, як:
- основа продуктивногоспілкування – його культурністьта моральність;
- толерантність як найважливіша етична характеристика комунікативноївзаємодії;
- філософія діалогу в минулому та теперішньому.
У постмодерністський період розвитку суспільства потреба в спілкуванні усвідомлюється людьми
як життєва необхідність і, як наслідок, зростає увага до культури спілкування, уміння і навичок
людського "обходження".
Культура спілкування – поняття філософії й етики, що окреслює норми й принципи
продуктивного спілкування та їхню реалізацію в бутті особистості [4: 101]. Це система норм,
принципів і правил спілкування, а також технології виконання, виробленої людським
співтовариством з метою оптимізації та ефективності комунікативноївзаємодії. Культураспілкування
потребує знань, розуміння й дотримання тих норм міжособистісного спілкування, які, по-перше,
відповідають гуманістичному підходу до інтересів, прав і свобод особи; по-друге, прийняті в даному
співтоваристві як "керівництво до дії"; по-третє, не суперечать поглядам і переконанням самої
особистості; по-четверте, припускають її готовність і вміння дотримуватися цих норм. Рівень
культури спілкування найтіснішим чином пов’язаний з моральними установками, цінностями,
комунікативними ідеалами і стереотипами суспільства – з тим, що становить поняття моральної
культури.
Поняття моральна культура містить у собі рівень моральної свідомості, специфіку моральних
відносин з оточуючими, особливості поводження й спілкування [3: 357]. Моральна культурадопускає
в спілкуванні тактовність, зацікавленість у справах партнера, вміння триматися гідно, терпляче
вислуховуватидумку співрозмовника [5: 173].
Культура спілкування є якісною характеристикою мистецтва спілкування, яка в тому і полягає,
щоб поставити людину вище її окремих недоліків і недосконалостей, бачити і цінувати в іншому
індивідуальні, неповторні особистісні риси, розуміючи, що цінність особистості не повинна залежати
від її окремих властивостей [1:347]. Додамо, що продуктивність спілкування досягається при
дотриманні певних умов:
- поважне ставлення до партнера, стриманість, увічливість;
© Уколова Ю.С., 2008
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- ясність цілей спілкування, готовність зрозуміти, оцінити і прийняти судження
співрозмовника;
- постійне самовдосконалення, підготовка себе до спілкування;
- дотримання принципу толерантності, що породжує взаємну довіру й допомагає
попереджувати і переборювати конфліктні ситуації.
Толерантність, що стає досить актуальною проблемою на початку ХХІ ст., враховуючи
різноманіття регіональних конфліктів та їх вплив на глобальну ситуацію у світі, є універсальною
ознакою культури спілкування. Зовнішнім проявом культури спілкування є етикет, що являє собою
зовнішню толерантність – набір правил взаємовідносин між людьми в стандартних ситуаціях, що
дають можливість комфортного спілкування. Внутрішнім проявом культури спілкування є
світоглядна толерантність, що означає здатність до сприйняття цінностей і архетипів іншої культури,
спрямованість на діалог [4: 101-102].
Толерантність як один із головних аспектів культури спілкування людини є етичною
характеристикою дистанційованої, незаангажованої поваги до інтересів інших [6: 256]. Важко
розглядати цю дефініцію окремо від спілкування, отже, вона впливає на нього в будь-якій ситуації та
часі, незалежно від віку, статі, національності та професійної приналежності. У процесі спілкування
люди як фізично, так і духовно створюють один одного, таким чином формуючи та відтворюючи
якісно нове суспільне життя. Етика як вчення про толерантну комунікацію є носієм різних проявів
моралі (що найбільш актуально у світі ХХІ ст.), та стає не просто рефлексією над мораллю, а й
особистісним рівнем морального буття. Розглянемо погляд на спілкування з боку етики.
Спілкування в етиці розуміється як фундаментальна передумова й основа людського життя. Етика
розглядає спілкування як необхідну та найважливішу потребу людей, як спосіб людського існування
й життєдіяльності. У се людське життя є системою відносин, кожна людина повинна "вписатися" у
неї, знайти вірне, оптимальне співвідношення "Я" і не-"Я". І в цьому аспекті метою етики є створення
оптимальної моделі гуманних і справедливих відносин, що забезпечують високу якість спілкування
[1: 11].
Мораль характеризує людину з погляду її здатності жити в людській спільноті. Простір моралі –
відносини між людьми, які наповнюються моральним змістом, приймають гармонічний характер у
міру того, як вони стають взаємними [7: 20].
Як форма суспільної свідомості і як сукупність існуючих вдач мораль допомагає людині у виборі
лінії поведінки, корегує її вчинки та відносини. Мораль є історично першим способом соціальної
регуляції, що забезпечує погодженість дій індивідів і оптимальне зіткнення індивідуальних інтересів з
інтересами соціального цілого. Таким чином, об’єктивна сутність моралі полягає в тому, щоб
забезпечити баланс особистого й суспільного блага, внести гармонію в процес людського
спілкування. Досягненню балансу в людських відносинах служить система моральних принципів,
норм і ідеалів, що регулюють і регламентують поводження людей у суспільстві [8: 102].
Комунікативна поведінка, розглянута через призму толерантності, орієнтована на розуміння, вона
припускає прийняття іншого як самодостатньої цінності, причому сутність спілкування
характеризується взаємним визнанням самоцінності об’єктів спілкування.
Дійсне філософське осягнення аспектів людської комунікації неможливо сьогодні уявити поза
етичною перспективою, як і етику, що відповідала б досвіду й реаліям нинішньої пори, неможливо
уявити й вибудувати в розриві від філософії діалогу, філософії людського спілкування [4: 6].
Постмодерністська програма сучасної філософії в останніх своїх версіях звертається до філософії
діалогу, зробимо те ж саме.
Тема діалогу, відкритості до інших входить у сферу зацікавленості філософії та культурної
свідомості в цілому на основі епохального досвіду самотності, відчуженості і автоматизації
людського життя [4: 4]. Людський індивід середини ХХ ст. гостро відчуває свою самотність,
відчуженість, некомунікабельність, і, відповідно, прагне до подолання цих обмежень, до
екзистенціальної відкритості, спілкування, що й дало початковий імпульс філософії діалогу ХХ ст. [2:
370].
Діоген Лаертський стверджував: "Діалог – це розмова, що складається з питань і відповідей про
предмет філософський або державний, котра зберігає правильність виведених характеристик і
опорядження мови. Діалектика – це мистецтво доказів, які служать твердженню або спростуванню в
питаннях і відповідях співрозмовників". Таким чином, ми повертаємося до джерела розуміння
діалектики як своєрідної школи діалогу, мистецтва правильної, розумно побудованої бесіди. Для
мислителя античного періоду головним у діалозі була його мета як особлива, повторювана,
цілеспрямована інтелектуальна діяльність, а тому діалектика й цінувалася як незамінний спосіб або
мистецтво такої діяльності [2: 21].
З однієї сторони античний і, насамперед, сократівський діалог є найближчим орієнтиром і
прообразом для сучасної філософії діалогу. З іншого боку, діалог для античної людини є своєрідним
мистецтвом. Сократівський діалог розвертається скоріше не за типом зустріч-спілкування, а за типом
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своєрідної цілеспрямованої діяльності. Саме як цілеспрямованій діяльності діалогу Сократа властиві
певні методичні способи, насамперед – це діалектика, іронія, меєвтика. Тісний союз діалогу й
діалектики є типовим як для Сократа, так і для античної думки в цілому. Сократ розглядає діалектику
як мистецтво істини через шлях зіткнення протилежних думок, як спосіб ведення вченої бесіди [4:
24].
Розглядаючи проблематику діалогу та спілкування в європейській культурі слід зазначити, що
світогляд ренесансного гуманізму, який формувався в процесі живого спілкування (безпосереднього і
епістолярного) його творців − італійських мислителів, літераторів, політиків другої половини ХІV –
ХV ст. стає, очевидно, першим в європейській історії як культура спілкування культур [2: 42]. На
відміну від ренесансного, індивідуалізм Нового часу приступив до рішення завдання погодженості
права людського індивіда на самобутність і самоствердження з аналогічними правами інших людей і
необхідними для цього соціальними гарантіями. Таким чином було виділено одне основне прагнення
– прагнення бути, стверджувати й поширювати в майбутнє власне існування, існування свого
неповторного"Я" [4: 43].
Представники класичної німецької філософії І. Кант і Й.-Г. Фіхте були схильні до монологічнодіяльнісної інтерпретації людського життя. Причетність людей до єдиного морального закону, повага
цього закону й робить їх людьми. Власне людське в усіх індивідів – це їх спільна, загальна моральна
сутність, і в реалізації цієї сутності всі "розумні істоти" принципово є рівними між собою. Проти
такої монологічної позиції виступає Ф. Шлейєрмахер, котрий у своїй полеміці висвітлює особливе,
індивідуальне начало людського буття. Він стверджує, що саме у "своєрідності окремої істоти
необхідно шукати вище моральне начало, яке відкривало б зміст особистості". Основним виміром
існування людського співтовариства для Шлейєрмахера залишався вимір духовного спілкування.
Індивідуалізація, любов, взаєморозуміння взаємодоповнює значні виміри цього "внутрішнього",
духовного спілкування, яке Шлейєрмахер бачить як дійсну мету людського існування [2: 63-65].
Відомий дослідник комунікації К. Ясперс наполягав на фундаментальному її значенні для
людського існування в цілому, він насамперед розділяв комунікацію наявного буття та
екзистенціальну комунікацію. Реальний досвід підказує, що одна справа – поверхова
комунікабельність, готовність обговорювати що завгодно і з ким завгодно, зовсім інше – глибинна,
сутнісна відкритість Іншому, готовність розділити його проблеми та біль, діалог як внутрішній
напрямок життя (екзистенціальна комунікація в термінології Ясперса). Часто трапляється, що
відкритість до контактів на рівні "наявного буття" приховує не що інше, як глибинну
монологічність, нездатність і байдужість до яких-небудь сутнісних відносин з іншими. Людині
егоїстично налаштованій і самодостатній нерідко легко вступати в поверхневе спілкування з кимнебудь, тому що все це для неї не всерйоз, і навпаки, особистість по-справжньому відкрита, зовні
може здаватися замкнутою, однак для неї є важливим зберегти стан внутрішнього діалогу. Разом з
тим вона відчуває відповідальність за свої відносини з людьми й схильна морально їх поглиблювати
[2: 146]. "Комунікація є першопричиною экзистенції", саме на екзистенціальному рівні людське
існування по-справжньому "є спів-існуванням", отже "кожна втрата комунікації та її розрив і є
втратою існування". Така комунікація "здійснюється між двома особистостями, які не являють собою
що-небудь або кого-небудь іншого. Саме в цьому процесі відбувається взаємне створення
особистостями одне одного". На відміну від типу комунікації "за ідеєю" перед нами з’являється не
колега, не співвітчизник, а жива неповторна людина, наш конкретний партнер у діалозі [2: 146-151].
Впливовою течією європейської етичної думки останніх десятиліть є комунікативна етика, що
розвивається переважно німецькими дослідниками – К.-О. Апелем, Ю. Габермасом. Відповідно до
поглядів К.-О. Апеля, критерій правильності і обґрунтованості етичних норм є не що інше, як
досягнення консенсусу в практичному дискурсі згідно з регулятивним принципом
трансцендентальної комунікації. Таким чином вчений намагається з’єднати принциповий, теоретично
значущий облік множинності людських думок і позицій і необхідний рівень раціональної строгості.
Дискурс повинен мати конструктивний характер, його учасники, у свою чергу, повинні бути
налаштовані серйозно і відповідально, володіти необхідною комунікативною компетентністю. Як це
висловлює сам Апель, ми повинні розуміти один одного "з випереджальною рефлексією". Апель
називає свою теорію "трансцендентальною комунікативною етикою". "Саме в рамках реального
комунікативного співтовариства людства повинне послідовно реалізовуватись ідеальне
комунікативне співтовариство"; етика людського спілкування й спільної відповідальності з’являється
в зображенні Апеля як етика "збереження реального й, одночасно, реалізації ідеального
комунікативногоспівтовариства" [2: 373-375].
Ю. Габермас виділяє дві форми комунікації – комунікативна дія і дискурс. Комунікативна дія
характеризується діалогічністю, вона не є однозначною та орієнтує учасників на досягнення
взаєморозуміння. На відміну від комунікативної дії, в якій на місце мовних висловлювань можна
поставити дії, вчинки, переживання та їхнє вживання, в дискурсі необхідно звертати увагу лише на
мовні висловлювання; вчинки і стани учасників не є його складовими [2: 377]. За словами Габермаса,
саме в дискурсах проявляється прагнення вирішити головне завдання – відновити згоду, що полягає в
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комунікативних діях, але яка стала проблематичною. Щоб вирішити поставлене завдання й уникнути
порушення побутово-мовного спілкування, його суб’єкти повинні виконувати кілька основних правил
і насамперед бути здатним інтенціонально повідомляти й, відповідно, розуміти зміст
міжособистісного спілкування. Суб’єкти дискурсу повинні оволодіти "комунікативною
компетенцією" або "універсальною прагматикою" як можливістю встановлення взаєморозуміння за
допомогою використання універсалій, що конституюють ситуацію діалогу. Ці універсалії є досить
конструктивним засобом для досягнення ідеальної мовної ситуації та забезпечують можливість
кожному бажаючому взяти участь у дискурсі [8: 86].
Висновки. Сучасний світ потребує внесення значних змін при розгляданні феномену спілкування.
Різнобічні політичні, соціальні та історичні трансформації значно вплинули на суспільство, що
привело також до трансформації манери спілкування, його мотивів та взагалі переоцінки цінностей
людства. Окрема особистість формує індивідуальну культуру на основі соціокультурного багажу
суспільства. Від того, яка це буде людина, наскільки вона буде морально розвинута, якими будуть її
ціннісні установки та цілі залежить створення сучасності, а також якісний розвиток майбутнього.
Таким чином, розгляд теми толерантності як головного компоненту спілкування, є не просто
звичайною зацікавленістю, а сучасною проблемою, яку необхідно розв’язувати. Сучасні люди стали
байдужими один до одного, елементарна турбота про незнайому людину нині велика рідкість, а якщо
ця людина випадково щось заподіяла іншій, то на неї обрушується шквал негативних емоцій. Тож
толерантна комунікація як особистісний рівень морального буття – це питання сучасності. Для того
щоб краще проаналізувати цю проблему ми розглянули такий аспект філософії людського
спілкування як філософія діалогу, прагнучи порівняти погляди філософів минулого та сучасності.
Узагальнюючи їх думки, наведені вище, можна коротко виділити такі етапи: спочатку діалог був
лише деяким мистецтвом, засобом вести вчену бесіду, далі звертається увага на неповторність "Я"
людини, її права на самобутність, через деякий час увага звертається на духовність спілкування, ще
далі на її глибину, а сучасні вчені для повноцінного дискурсу акцентують увагу на тому, що суб’єкт
спілкування повинен володіти комунікативноюкомпетентністю.
На основі взаємної толерантності, згоди, поваги й прийняття особистості іншого можлива
конструктивна взаємодія різних соціальних шарів, націй та етносів. Таким чином, досить
закономірно, що пошук рецептів подолання відчуження людини від світу інших стає також сферою
філософського вивчення, з метою побудуваннянового, більш життєздатного суспільства.
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Ю.С. Уколова. Толерантное общение как этическая проблема духовной культуры общества в
ситуации постмодернизма.
В статье рассматривается вопрос толерантного общения как этическая проблема духовной
культуры общества в ситуации постмодернизма. Отмечается, что внешним проявлением культуры
общения является этикет, который представляет собой внешнюю толерантность, а мораль как
форма общественного сознания и как совокупность существующих нравов помогает человеку в
выборе линии поведения, корректирует его поступки и отношения.
Y.S. Ukolova. Tolerant Intercourse as Ethics Problem of Spiritual Culture of Society in the Situation of
Postmoderniti.
The question of tolerant intercourse as ethics problem of spiritual culture of society in the situation of
postmoderniti is examined in the article. An author marks that the external display of culture of intercourse
is etiquette which shows by itself external tolerance, and moral as form of public consciousness and as an
aggregate of existent dispositions helps a man in the choice of line of conduct, corrects his acts and
relations.
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ДИДАКТИКА НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СИСТЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ
У статті розглядаються проблеми дидактики неперервної педагогічної освіти як системної
технології. Подано категорійний аналіз проблеми дидактики неперервної педагогічної освіти.
Розглянуто функції управління неперервною педагогічною освітою в системі підвищення кваліфікації
педагогів.
Дидактику неперервної педагогічної освіти ми розуміємо як системну технологію. Такою
технологією, без сумніву, займалась і займається андрагогіка – розділ педагогіки, що досліджує
проблеми освіти дорослих [1].
До кінця XVIII ст. під словом технологія розуміли вчення про мистецтво здійснення будь-якої
діяльності. З розвитком промисловості цей термін став використовуватисяпереважно для визначення
процесу переробки матеріалів енергетичного виробництва. В останнє десятиліття дане поняття
широко застосовується у всіх сферах людської діяльності (технологія навчання, інформатики,
управління, виробництва, політичні технології, соціальні технології, сільськогосподарські технології
тощо).
У загальному під поняттям технології розуміється сукупність знань, способи обробки чи
переробки матеріалів, інформації, надання послуг тощо (програма для комп’ютера, знання і уміння
майбутніх спеціалістів, управлінське рішення, педагогічне рішення). Іншими словами, технологія –
це практичне мистецтво перетворення ресурсів у корисний результат (товар, знання, послуги) за
заданою формою, властивостями, станом. У контексті нашого дослідження технологія навчання, за
означенням ЮНЕСКО, – це в загальному розумінні системний метод створення, застосування й
визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та
їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти. Технологію навчання також часто
трактують як галузь застосування системи наукових принципів до програмування процесу навчання
й використання їх у навчальній практиці з орієнтацією на детальні цілі навчання, які допускають їх
оцінювання. Ця галузь орієнтована в більшій мірі на учня, а не на предмет вивчення, на перевірку
виробленої практики (методів і техніки навчання) в ході емпіричного аналізу й широкого
використання аудіовізуальних засобів у навчанні, визначає практику в тісному зв’язку з теорією
навчання [2: 331].
Але перш за все слід усвідомити зміст терміна технологічні системи. Саме вони дають змогу в
практичній діяльності неодноразово повторювати процес створення однотипногорезультату (виробів,
продуктів, товарів, знань, послуг) із заданими властивостями.
Метою статті є визначення технологічних характеристик дидактики неперервної педагогічної
освіти.
Як правило, технологічні системи є складними, об’ємними і великомасштабними. Для вивчення
складних і великомасштабних об’єктів використовується системний підхід, який розглядає об’єкти
дослідження як системи. Системний підхід – напрям у спеціальній методології науки, завданням
якого є розробка методів дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як
систем. Системний підхід у педагогіці спрямований на розкриття цілісних педагогічних об’єктів,
виявлення в них різноманітних типів зв’язків та зведення їх у єдину теоретичну картину. Наприклад,
як систему можна розглядати будь-яку пізнавальну діяльність, а її складовими будуть сам суб’єкт
пізнання (особистість), процес пізнання, продукт пізнання, мета пізнання, умови, в яких вона
перебігає [2: 305]. Системний підхід використовує сучасні математичні методи дослідження і
уможливлює вивчення ключових особливостей структур і процесів в об’єктах дослідження. Він
застосовується, як правило, для дослідження цілей в управлінні, екології, освіті та інших видах
діяльності. Системний підхід є переважно творчим процесом дослідження, який дає змогу
виокремити, вивчити і використати системність об’єктів, що вивчаються. Але на відміну від
технології системний підхід зазвичай далекий від практики діяльності і практичної реалізації ідей.
© Берека В.Є., 2008
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Системна технологія об’єднує мистецтво технології з мистецтвом системності, тобто на новому
якісному рівні об’єднує можливості прикладної і багато в чому емпіричної науки – технології з
можливостями теоретичного апарату системного підходу.
Метод системної технології дає змогу створити теорії для вирішення наукових проблем і
конструктивні способи вирішення практичних проблем.
Системна технологія дозволяє спеціалістам, освітнім установам, управлінням освіти, фірмам,
організаціям контролювати оригінальні системні технології з будь-якого виду діяльності, тобто
процеси досягнення мети, які неможливо виконати "за один раз", перетворювати в систему "просто
виконуваних" практичних операцій і дій поетапного досягнення мети діяльності.
Інтеграція і гармонізація концептуальноїі технологічної складових, найбільш ефективних моделей
методичної служби, які враховують простір розвитку і саморозвитку, дали можливість спеціалістам
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії створити умови для особистісного і професійного
розвитку педагогічних кадрів області. У ході відпрацювання цієї стратегії були виявлені такі функції:
- діагностична, на основі якої відпрацьовувались освітні програми випереджаючого впливу на
особистість, корекції процесу і системи професійного розвитку вчителя за умов курсової і
міжкурсової робіт;
- зворотного зв’язку, реалізація якого дає змогу керівнику (методисту, викладачу)
відслідковувати хід виконання завдань, поставлених перед слухачами у процесі курсової роботи;
- орієнтуюча, спрямована на глибоке вивчення в ході курсової і міжкурсової робіт особистості
вчителя, його потенційну можливість пройти кваліфікаційні випробування на ту чи іншу категорію;
- стимулююча – з метою залучення в процес інноваційного пошуку невикористаних резервів
професійної підготовки, самоосвіти і творчого росту;
- корекційна – з метою коректування курсової і міжкурсової робіт після отримання
консультації(на основі контролю);
- виховна, яка спонукає слухачів курсів, методистів і викладачів до творчого пошуку.
Для оцінки якісних параметрів ефективності управління неперервною педагогічною освітою
вчителів використовувалися два види критеріїв. Перший – якість засвоєння нового змісту в
професійній діяльності (оволодіння знаннями, уміннями і навичками), другий – рівень сформованості
особистісних якостей, які мають вирішальне значення для суб’єкта педагогічної діяльності.
Саме особистість учителя, акумулюючи в собі професійно значимі якості, стала основною метою
антропоцентрованого управління в інституті післядипломної освіти і головним критерієм
ефективності інноваційної діяльності у сфері методичної служби.
У ході дослідження функціональних аспектів педагогічної андрагогіки було встановлено, що серед
найважливіших умов успішної організації курсової і міжкурсової робіт з учителями можна назвати:
1) реалізацію у змісті курсової роботи з працівниками освіти функціонально-компетентного
підходу, який дав би змогу зосередитися не на знаннях (як у вузі), а на професійних уміннях і
навичках;
2) створення в освітньому просторі системи неперервної освіти психологосупроводжуючогоі
розвиваючого середовища, яке дало б змогу мотивувати не лише самоосвітню, але й професійну
діяльність учителів і керівників шкіл;
3) формування в системі методичної роботи вчителів особливої структурної моделі, яка б
об’єднувала блоки внутрішньошкільного контролю, атестації і підвищення кваліфікації;
4) своєчасну трансформацію організаційно-освітніх завдань (профілізація освіти, апробація нових
програм і підручників тощо) у змісті і системі курсової роботи;
5) реалізацію ліній наступності між методичними службами республіканського, міського,
районного рівнів.
Для закладів післядипломної педагогічної освіти пріоритетними в процесі професійної
перепідготовки мають бути завдання професійно-особистісного розвитку спеціаліста, включаючи
розвиток комунікативної компетентності. Найбільший ефект, як показує практика, досягається при
реалізації "випереджаючих" освітніх програм та інноваційних методик, орієнтованих не лише на
поточні, але й на перспективні професійні потреби тих, хто навчається.
Головним завданням системи підвищення кваліфікації працівників освіти в нових умовах повинна
стати робота по зміні стратегії підвищення кваліфікації, переорієнтації її на кінцевий результат і на
постійний розвиток та саморозвиток освіти. Таке завдання може виконати нова за змістом і за
структурою дидактика – дидактика неперервної педагогічної освіти, представлена нами як системна
технологія. Проблема в тому, що органи управління освітою, вищі педагогічні навчальні заклади
звикли контролювати процес, а не результат. Не можна забувати, що управлінські та контролюючі
структури повинні забезпечити функціональне, а не змістове наповнення. Змістове наповнення
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післявузівської освіти педагогів має бути за інститутами розвитку освіти, методичними службами
районних і міських управлінь освіти.
У зв’язку з очевидними недоліками, які мають місце в українській системі освіти (зокрема, в
освітньому процесі ще простежується нахил у предметно-функціональну галузь), ми дослідили
проблему освітніх структур у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів, щоб отримати в цьому
питанні конкретні результати і бути впевненими в їх достовірності. Так виникла ідея моніторингу
освітньої діяльності, визначення переліку показників, за допомогою яких можна оцінити результати
роботи не лише вчителів, але й структурних ланок освіти в Хмельницькій області.
У ході досліджень інноваційних підходів до освітньої діяльності була вироблена нова концепція
системи підвищення кваліфікації – концепція додаткової освіти педагогів за результатами
моніторингу їх практичної діяльності (системна технологія).
Будуєтьсяця концепція на таких засадах:
1. У нових умовах в освітній справі особливого значення набуває менеджмент.
У спіх менеджменту залежить від організації маркетингової діяльності на основі дослідження
соціуму з метою виявлення затребуваних споживчих послуг, створення економічно обґрунтованих
нормативно-правових основ реалізації освітніх послуг; навчання педагогів і співробітників
маркетингу і постійного вдосконалення якості освітніх послуг; управління додатковою освітою на
основі принципів стратегічного розвитку системи. Складовими компонентами маркетингового
підходу до вдосконалення якості освіти дітей є вивчення і формування попиту на освітні послуги,
формування ринку освітніх послуг, організація зв’язку виробника і споживача послуги, аналіз ринку
освітніх послуг і стратегічне управління цим процесом. Особливості маркетингового підходу до
вдосконалення якості додаткової освіти полягає:
а) у більш високому рівні добровільного вибору освітньої послуги споживачем;
б) у кількісному і якісному різноманітті асортименту послуг;
в) у просторовій, часовій, організаційній свободі діяльності.
Ефективність маркетингового підходу до вдосконалення якості додаткової освіти залежить від
професіоналізму педагогічних кадрів і управлінської команди; від рівня володіння педагогічними і
маркетинговими методами і технологіями вивчення і впливу на ринок освітніх послуг; відповідності
наданих освітніх послуг критеріям якості (задоволеність споживача освітніми послугами, змістове
різноманіття, повнота і варіативність наданих послуг); високого методичного і технологічного рівня
проведення занять; креативності педагогічного колективу в освітній установі; привабливості
освітньої установи для споживача освітніх послуг; економічної результативності.
2. Основними результатами розвитку і вдосконалення системи менеджменту в освіті ми вважаємо:
якість освітньої послуги, що є основною умовою вибору, умовою затребуваності додаткової освіти;
затребуваність, яка ґрунтується на високій якості діяльності освіти як основного компонента
економічної ефективності, фінансової стабільності системи освіти; особистісне становлення,
особистісний успіх, досягнення, життєву кар’єру; громадянське становлення, набуття соціальних
якостей і навиків працелюбності, оптимізму, прагнення до самовдосконалення, наполегливості в
досягненні мети; самореалізацію особистості того, хто навчається; формування позитивної "Яконцепції" особистості, її установки на досягнення перспективних цілей, "формування" життєвої
кар’єри, "формування" себе як особистості; ціннісні установки особистості; життєвий, соціальний
досвід; усвідомлення цінності життя, здоров’я, творчості, дружби, любові.
3. Організацію підвищення кваліфікації за результатами ми визначаємо як систему управління і
розвитку, за допомогою якої досягаються результати, визначені і погоджені зі всіма членами
освітньої установи. Роз’яснення кожному учаснику смислу його місії, організації з метою досягнення
певних результатів набуває не примусово адміністративного характеру, а усвідомлено творчого.
Важливим питанням організації методичної роботи в освітній установі є розмежування понять
"результат" і "внесок". Необхідно розпочинати справу з визначення результатів, яких потрібно
досягти. Коли результати визначені, розглядаються способи їх отримання. Кожен учасник
педагогічного процесу повинен зробити свій внесок у загальну справу колективу.
4. Ми вважаємо, що регіональна модель післядипломної освіти повинна бути не лише
антропоцентричною, але й герменевтичною: ця модель включає принципово нові знання, пов’язані з
профілізацією змісту освіти, її регіоналізацією, соціалізацією тощо. Герменевтична підструктура
передбачає: засвоєння об’єктивного значення професійного знання як системи строгих наукових
понять, які відображають найбільш типові, такі, що повторюються в педагогічних явищах і виражені
у формі однозначних термінів і силогізмів та посилення загальнокультурного універсального
педагогічного розуміння, представленого у фольклорі того чи іншого етносу, історичної,
філософської, психологічної і методичної літератури, де відображені ідеали, втілені в культуру
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народів різних історичних епох. Такий спосіб інтерпретації здійснюється часто з опорою на образне
мислення та інтуїцію.
Герменевтична інтерпретація знання означає вироблення особистого розуміння педагогічного
знання на основі рефлексії педагога над власним життєвим досвідом: дитячим, родинним,
професійним.
5. Нова організація інформаційного забезпечення методичної служби, яка ґрунтується на
впровадженні у сферу методичної роботи інформаційних технологій і на реалізації функцій
педагогічного менеджменту, докорінним чином модернізує джерела навчальної і методичної
інформації.
Вивчення "Я-концепту" в цих аспектах може бути представлено як самоаналіз взаємовідносин
учителя з учнем. Однак пояснити шляхи формування "Я-концепту" лише взаємодіями особистості і
оточуючого соціуму неможливо. Особливого значення в цьому плані набуває методична робота, яка
формує в учителя мотив на інноваційну діяльність.
6. Зворотний зв’язок у системній технології дає педагогічна діагностика. Під педагогічною
діагностикою ми розуміємо систему специфічної діяльності педагогічних колективів, спрямовану на
виявлення найважливіших властивостей особистості з метою вимірювання результатів виховання,
освіти і навчання. Систему діагностичної діяльності утворюють цілі і методи діагностики, результати
та інтерпретація результатів, кадри і установи, які займаються діагностикою і, безперечно, гуманне
застосування результатів діагностики в освітньому процесі. Основними сторонами діагностикооціночної діяльності є предмет, суб’єкт, об’єкт, характер і підстави, за допомогою яких визначаються
ті чи інші оцінки, що використовуютьсяв процесі педагогічної діагностики.
Предмет педагогічної діагностики – вимірювання (оцінка) найважливіших властивостей
особистості, включених в освітній процес. Звідси випливає, що діагностика є і повинна бути там, де
вона ще не проводилася, частиною педагогічної теорії і практики.
Об’єктом педагогічної діагностики є учні і вчителі всіх освітніх закладів. Іноді виникає запитання
про освітні системи і про стан освітнього процесу як об’єкта діагностики. Тоді предметом
педагогічної діагностики могли б стати оцінка результатів і стану цього процесу.
Як важлива частина процесу освіти, діагностика не відміняє і не заміняє будь-яких методів
навчання і виховання; вона лише допомагає виявити досягнення і прорахунки працівників школи.
За аналогією до трьох основних функцій освітнього процесу виділяють такі ж основні сфери
діагностики: виховання, освіту і навчання:
а) у сфері виховання – виявлення і вимірювання складу та структури життєвих установок
особистості, ступінь оволодіння особистістю культурнимпотенціалом людства;
б) у сфері освіти – визначення ступеня розвитку особистості і оволодіння системою узагальнених
знань про себе, світ і способи діяльності, тобто знань у широкому значенні цього слова. Сюди, в
основному, можна віднести теоретичні і методологічні знання;
в) у сфері навчання – визначення рівня оволодіння переважно конкретними знаннями, уміннями і
навиками, здобутими в навчальних закладах. З цього випливає, що навчання більш специфічне, ніж
освіта. Ще більш специфічне професійне навчання.
Як доповнення до педагогічної діагностики доцільно використати методи психологічної
діагностики. При цьому рекомендується акцентувати не на вивченні структури особистості (це
робиться зараз за допомогою особистісних тестів), а на вивченні таких властивостей, як увага,
пам’ять, інтелектуальні і творчі здібності.
Таким чином, для діагностики неперервної педагогічної освіти, яка проектується і реалізується
нами у вигляді системної технології, можна констатуватинаступне:
- для формування "Я-концепту" педагога необхідна соціальна реальність, пронизана
взаємодіями різних рівнів, які вчитель активно сприймає через призму свого "Я";
- взаємодія повинна мати об’єктивну і суб’єктивну сторони: перша містить зв’язки, не залежні
від суб’єкта, опосередковані, і контролюючий характер взаємодії; друга включає свідомі очікування,
часто тотожні;
- соціальна сторона "Я-концепту" має складатися з дій індивіда, його реакції на зміни в
зовнішньому світі, впливу на іншого індивіда та зворотної реакції.
Учитель XXI ст. повинен володіти високим рівнем професіоналізму.
Йому мають бути притаманні такі риси, як компетентність і ерудиція, підприємливість і здатність
до ризику, ініціативність і самокритичність, творчість і критичний підхід до існуючого стану справ,
гнучкість і раціональність мислення, відкритість для дискусії і логічність вчинків, толерантність і
творче співробітництво, потреба в отриманні нових знань і уміння створювати умови для розвитку
суспільства.
Саме в цьому ми вбачаємо мету неперервної педагогічної освіти.
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Берека В.Е. Дидактика непрерывного педагогического образования как системная технология.
В статье рассматриваются проблемы дидактики непрерывного педагогического образования как
системной технологии. Осуществлен категорийный анализ проблемы дидактики непрерывного
педагогического образования. Рассмотрены функции управления непрерывным педагогическим
образованием в системе повышения квалификации педагогов.
Bereka V .Ye. The Didactics of Unremitting Pedagogical Education as a Systematic Technology.
The problems of the didactics of unremitting pedagogical education as a systematic technology are revealed
in the article. The categorial analysis of unremitting pedagogical education didactics is given. The functions
of unremitting pedagogical education management in the system of teachers qualification improvement are
considered.
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ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У СТУПЕНЕВОМУ
ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ (УПР АВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)
У статті розглядається професійна адаптація студентів до навчання у ступеневому педагогічному
вузі як складний динамічний процес, що побудований на основі наукового, системного підходу.
Важливою умовою успішного функціонування цього процесу є створення у вузі певної педагогічної
системи, яка потребує ефективного управління з боку суб’єктів професійної адаптації студентів.
Розв’язання проблем професійної адаптації студентів до навчання в умовах ступеневої підготовки
у педагогічному вузі ІІІ-ІV рівня акредитації має велике значення e справі становлення, розвитку
педагогічної майстерності майбутнього вчителя.
Дана наукова проблема обумовлена наявністю протиріччя між намаганням вузу створити
необхідні умови для успішної професійної адаптації студентів, з одного боку, та недостатньо
розробленою системою роботи з управління процесом професійної адаптації. Розв’язання даного
протиріччя позитивно впливатиме на професійну адаптацію студентів взагалі та активізацію
пізнавальної діяльності, підвищення успішності навчання, поліпшення наукової діяльності зокрема.
Питання професійної адаптації студентів знайшла своє висвітлення в наукових працях психологів
та педагогів Г.Н. Александрова [1], А.І. Новодворскіса [2], О.Г. Мороза [3], В.А. Семиченко [4],
Д.О. Андреєвої [5], О.І. Зотової [6], В.І. Брудного [7] та ін. Питання цілеспрямованого управління
процесом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної
освіти аналізуються у працях В.І. Бондаря [8], В.В. Олійника [9], Л.І. Даниленко [10],
М.Ю. Красовицького [11], В.І. Маслова [12], Г.В. Єльникової [13], С.В. Крисюка [14], Н.Г. Протасової
[15], В.С. Пікельної [16], В.І. Пуцова [17], П.В. Худомінського[18] та ін. Проте проблема управління
процесом професійної адаптації студентів в умовах ступеневого педагогічного вузу досліджена
недостатньо.
Метою статті є висвітлення проблеми цілеспрямованого управління процесом професійної
адаптації студентів у ступеневому педагогічному вузі як провідної ланки системи неперервної освіти
особистості.
Як правило, робота щодо управління процесом професійної адаптації студентів нового прийому у
вузі планується задовго до початку навчального року. Беруть участь у ній не лише викладачі, але й
студентські колективи, громадські організації, студенти старших курсів. Шляхи і форми надання
допомоги першокурсникам достатньо різноманітні. До початку занять, а також у перші дні навчання у
вузах особлива увага повинна приділятись виховній роботі з новачками. Бесіди зі студентами можуть
проводити декани, куратори груп, студенти-відмінники, члени наукових студентських гуртків,
керівники гуртків художньої самодіяльності. Ці бесіди допомагають першокурсникам ознайомитися
зі структурою вузу, кафедрами і лабораторіями, навчальним планом, досвідом самостійної роботи
студентів-відмінників. Першокурсники дізнаються про наукові гуртки, гуртки художньої
самодіяльності, громадську роботу, яка проводиться у вузі. Маючи пізнавальне значення, бесіди
дають відомий психологічний ефект: створюється атмосфера доброзичливості, першокурсники
швидко включаються в життя вузівського колективу. Цьому сприяє встановлення особистісного
контакту професорсько-викладацького складу зі студентами нового прийому. Для встановлення
ділових стосунків між викладачами і студентами необхідно проводити зустрічі і бесіди викладачів з
першокурсниками. Такі бесіди сприяють не лише встановленню контакту, але дають можливість
викладачеві виявити запити і потреби першокурсників.
Вивчення педагогічних основ проблеми професійної адаптації вимагає розробки критеріїв
ефективності педагогічних впливів, спрямованих на активізацію адаптаційного періоду. Ми
вважаємо, що одним із показників може бути суб’єктивна задоволеність.
Професійна адаптація як педагогічна проблема вирішується шляхом раціональної організації
життя і діяльності першокурсників. У вивченні цього питання ми використовувалиматеріали МОН
України, залучався різноманітний літературний матеріал, вивчалися думки викладачів Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії. При вивченні думок викладачів, що працюють зі студентами
першого курсу, ми виявляли характер відносин студентів до навчальної діяльності, труднощі, з якими
стикаються колишні школярі в процесі навчання, шляхи і засоби надання допомоги студентам нового
прийому. Визначили характер вражень самих студентів від перших кроків студентськогожиття.
Вивчення показало, що найбільші труднощі студенти відчувають у навчанні. На це вказали 89,0%
опитаних студентів (усього в опитуванні брало участь близько 300 студентів і 35 викладачів).
Найбільші труднощі студенти відчувають у зв’язку з недостатньо розвинутими уміннями навчальної
© Галус О.М., 2008
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роботи у вузі (47,0%), у невмінні спланувати час на самостійну підготовку до занять (61,0%), з
недостатніми вольовими зусиллями, необхідними в самоорганізації (66,6%), з невмінням працювати
систематично, без постійного контролю (39,0%).
На труднощі, з якими зустрічаються першокурсники в навчанні, вказали всі опитані викладачі. Це
викликає необхідність з перших днів перебування студентів у вузі навчати їх раціональної організації
розумової праці. У ряді вузів країни з цією метою читаються спецкурси, організуються практикуми,
факультативи з методики самостійної роботи студентів (Хмельницька гуманітарно-педагогічна
академія). На допомогу першокурсникам випущено методичні рекомендації із самовиховання та
організації самостійної роботи.
Велика увага приділяється удосконалюванню окремих форм навчання: лекцій, практичних,
семінарів і лабораторних занять. З метою забезпечення наступності школи і вузу, в академії
експериментально вирішуються такі питання, як одногодинні лекції, збільшення часу на практичні і
семінарські заняття, самостійну роботу студентів. З метою прискорення процесу входження студентів
нового прийому в життя вузівського колективу, у систему роботи з групою необхідно включити
різноманітні виховні заходи. До числа найбільш важливих заходів відноситься: робота з формування і
комплектування академічних груп; ритуал посвяти у студенти і читання курсу "Вступ до
спеціальності", виступ провідних викладачів у групах; знайомство з історією вузу і випускниками, які
його прославили, організація консультативних пунктів у гуртожитку силами викладачів і студентівпершокурсників; введення щомісячної атестації, що дозволяє контролювати самостійну роботу
студентів, вчасно надавати їм необхідну допомогу. Продуктивними, наприклад, є доповіді з проблем
історії вузу чи факультету, завдань першокурсників; лекції з питань ефективності конспектування
матеріалу, роботи з книгою, першоджерелами, культуриповедінки студента, формування колективу у
навчальній групі; консультації: "Яким має бути режим для першокурсника", "Як організувати
самопідготовку" тощо. Роль цих заходів безумовно велика, тому що вони сприяють залученню
студентів до громадського життя вузу, пробуджують прагнення дорожити його честю, берегти і
примножувати традиції, викликають благородне прагнення внести свій доробок у спільну справу,
виховують студентів у дусі колективізму. З виховною метою необхідно використовувати також
факультетські традиції.
Виховання культури розумової праці практично розглядається як найважливіший напрям
навчально-виховної роботи, спрямованої на залучення першокурсників до навчання у вузі. Варто
сказати, що в багатьох педагогічних вузах ця робота здійснюється в умовах системного підходу до
формування особистості вчителя. Таким чином, залучення першокурсників до навчання в
педагогічному вузі є складним і багатогранним процесом, що містить у собі великі можливості і
невирішені проблеми у вихованні особистості вчителя. У спіх роботи багато в чому буде залежати від
того, наскільки розумова праця здійснюється як професійно важлива та усвідомлюється студентами.
Професійний підхід у вирішенні питання дозволить, на наш погляд, виділити додатковий резерв у
навчанні професійній майстерності.
Зокрема, програма виховної роботи зі студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії побудована на основі наукових принципів педагогічних впливів, висунутих А. Макаренком
та іншими відомими педагогами: а) діалектичний підхід до визначення цілей і завдань виховання;
б) проектування якостей особистості членів колективу; в) композиційна єдність змісту, форм, методів
і засобів виховання особистості; г) ясність і конкретність вимог до усіх видів діяльності;
д) динамічність і перспективність виховних заходів; е) уважне вивчення змін особистості в колективі.
Виховні задачі системи виходять з цілей та завдань виховання і професійної підготовки вчителя у
педагогічному вузі. Система виховних впливів передбачає цілеспрямованість, послідовність, наукову
організацію кожного елемента системи. Як структурні елементи розглядаються знання, уміння,
навички, світогляд, а критеріями ефективності виховної роботи і вихованості студента як
майбутнього вчителя визначені переконаність, цілеспрямованість, наукова підготовка, культура
поведінки, активність студентів у різних сферах діяльності, успішність, явка молодого фахівця на
роботу і якість його роботи в перші роки. План-програма Концепції виховної роботи студентів
розрахована на десять років супроводу молодого фахівця. У ній передбачається довузівський,
вузівський і післявузівський періоди підготовки. Вузівський період посідає особливе місце, тому що в
ці роки вирішуються основні завдання виховання майбутнього вчителя. Важливо й те, що кожен курс
або декілька курсів розглядаються як своєрідний ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) у
підготовці молодого фахівця.
Навчально-виховна робота вузівського періоду спланована з урахуванням адаптаційного процесу.
Вона передбачає таке функціонування елементів системи, при якому першокурсник активно
залучається до навчального процесу, знайомиться теоретично і на практиці зі своєю майбутньою
професією. Розумове виховання й організація розумової праці здійснюється за допомогою
спеціальних занять у перший місяць навчання, шляхом висвітлення методики самостійної роботи під
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час лекцій. Студентів знайомлять з роботою бібліотеки, навчають елементів бібліографії, знайомлять
з досвідом організації самостійної роботи кращих студентів. Першокурсникам прищеплюються
навички дослідницької роботи, їх залучають до найпростіших досліджень за матеріалами лекцій, що
читаються. Студенти ведуть спостереження в школах за розробленими завданнями і методичними
рекомендаціями. Дослідницькі навички формуються також у процесі написання рефератів.
Найважливішим компонентом системи виховання першокурсників у широкому розумінні цього
поняття є контроль за навчальною діяльністю. Кожен студент протягом року виконує певну роботу,
заплановану на весь період навчання у вузі: готує доповідь на конференцію чи лекцію; реферат,
розробку, виготовляє посібник, бере участь у практикумі. Облік і оцінка всіх видів діяльності
знаходить висвітлення в спеціальних індивідуальних планах роботи студентів, щорічних звітах на
кафедрі про стан підготовки дипломних робіт (на 5 і 7 курсах). З метою систематичного контролю і
навчальної атестації на першому курсі розроблені графіки проходження навчальних дисциплін,
педагогічної практики і самостійної роботи. Навчальна атестація здійснюється кафедрами, деканатом
та кураторами.
Таким чином, організація навчальної діяльності на першому курсі передбачає планування,
контроль і регулювання з метою активного включення студентів у навчальний процес.
Важливим напрямом у роботі з першокурсниками є залучення їх до посильної педагогічної
діяльності, формування професійно важливих умінь і навичок у всіх видах занять і громадській
роботі. Знайомство з діяльністю вчителя здійснюється шляхом зустрічей із заслуженими вчителями
загальноосвітніх шкіл, лекцій і бесід про вчительську професію. Першокурсники залучаються до
вивчення учнів за розробленою методикою.
Професійна спрямованість навчально-виховного процесу на першому курсі дає той емоційний
заряд, за допомогою якого формується позитивне ставлення до професії і факультету. У свідомлення
важливості та складного характеру педагогічної діяльності сприяє її свідомому освоєнню у вузі,
спонукає до самоосвіти.
У процесі розв’язання конкретних завдань з оволодіння знаннями, культурою розумової праці і
поведінки формується первинний студентський колектив. Він є необхідною умовою активного і
творчого залучення першокурсників до вузівського середовища. Тому план-програма передбачає
спеціальний розділ, що відображає організаційні заходи з формування студентськогоколективу. Всі
педагогічні впливи спрямовані на виховання високих морально-етичних якостей, формування
наукового світогляду і професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя. Під впливом
застосування наукових принципів швидше формується студентський колектив, поліпшується його
психологічна структура, прискорюється зближення офіційних (ділових) і неформальних
взаємостосунків. У результаті в міжособистісних стосунках першокурсників все раціональніше
поєднуються взаємодопомога і вимогливість, у колективі створюється психологічна атмосфера,
сприятлива для формування особистості кожного першокурсника.
Проявляти турботу і увагу до першокурсників потрібно також шляхом надання їм допомоги в
організації побуту. Вузівська практика показує, що удосконаленняметодики організації відпочинку і
дозвілля сприяє підвищенню загального трудового тонусу, формуванню колективу групи
першокурсників.
Умовою успішної професійної адаптації першокурсника є також забезпечення індивідуальної
ритмічності всього його життя і діяльності, складання і дотримання кожним першокурсником
прийнятного саме для нього розпорядку праці і відпочинку з урахуванням колективних форм життя і
праці. Суттєва роль належить самовихованню першокурсників.
Дотримуючись цих умов, першокурсник поступово стає не лише об’єктом, але і суб’єктом процесу
виховання. Різностороння і своєчасна допомога першокурсникам, спланована і здійснювана на основі
реальних потреб і запитів, як правило, забезпечує швидше і менш хворобливе включення їх у життя
вузівських колективів і оволодіння вузівською системою розумової праці. Навчально-виховна робота
зі студентами з точки зору пошуку можливостей управління процесом професійної адаптації має бути
націлена у першу чергу на формування професійних і особистісних якостей майбутнього фахівця.
Якщо виходити з того, що основними структурними компонентами педагогічної діяльності є
конструктивний, організаторський і комунікативний, то формувати такий спосіб діяльності можна
вже у процесі навчальної праці першокурсника. Наприклад, робота над конспектуванням
першоджерел, підготовка доповіді, реферату тощо вимагає конструювання навчального матеріалу. У
той же час дуже важливим є вміння організувати свою діяльність у навчальному процесі, вміння
зацікавити слухачів (студентів, викладачів).
Розв’язання цього питання може бути здійснене за допомогою системи педагогічних засобів,
варіантом може бути система, яка виходить з таких вимог: а) професійна спрямованість культури
навчальної праці студента повинна розглядатися викладачем як професійно важлива; б) виховання
культури розумової праці студентів повинно спрямовуватися на формування свідомого ставлення до
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неї як професійно важливої; в) система педагогічних впливів припускає єдність вимог, пропонованих
викладачами до виховання навичок навчальної праці студентів; г) найважливішою вимогою є
планування шляхів і засобів, спрямованих на виховання культури розумової праці студента;
д) систематичний контроль за навчальною діяльністю, що дозволить управляти процесом професійної
адаптації; е) педагогічні впливи повинні спрямовуватися на формування активного, творчого
ставлення до освоєння професії вчителя в педагогічному вузі.
На наш погляд, сьогодні у вузах проводиться недостатня профорієнтаційна робота зі
старшокласниками у школах. Непогано вона організована в довузівських ліцеях, які функціонують
при вузах III-IV р.а. Під професійною орієнтацією розуміємо обґрунтовану систему соціальноекономічних,
психолого-педагогічних,
медико-біологічних,
виробничо-технічних заходів,
спрямованих на надання допомоги учням і молоді у професійному самовизначенні. Правильно обрана
професія відповідає інтересам і нахилам людини, знаходиться в повній гармонії з покликанням. У
такому випадку професія приносить радість і задоволення. Соціальна значимість і задоволеність
професією підвищуються, якщо вона відповідає сучасним потребам суспільства, престижна, носить
творчий характер, високо оцінюється матеріально.
Старшокласники мають потребу у всебічній інформації про професії, у кваліфікованій пораді на
етапі вибору життєвого шляху, у підтримці і допомозі на початку професійного становлення. Система
професійної орієнтації містить у собі такі компоненти: професійна інформація, професійна
діагностика, професійна консультація, професійний вибір.
Метою професійної інформації є повідомлення старшокласникам певних знань про соціальноекономічні, психофізіологічні особливості тих чи інших професій. З професійного інформування
розпочинається ознайомлення школярів із професіями, з потребами конкретного регіону, міста у
певних професіях. Учителі, класні керівники, батьки можуть і повинні активно впливати на
правильний вибір професії, на формування професійних мотивів.
Професійна діагностика здійснюється фахівцями по відношенню до кожної конкретної людини з
використанням різноманітних методик. У ході професійної діагностики вивчаються особливості
вищої нервової діяльності людини, стан її здоров’я, інтереси і мотиви, ціннісні орієнтації, установки у
виборі професії.
Професійна консультація полягає в наданні допомоги, порадах фахівців (психологів, лікарів,
педагогів), у встановленні відповідності між вимогами, пропонованими до професії, та індивідуальнопсихологічними особливостями особистості. Розрізняють декілька типів професійних консультацій. У
ході довідково-інформаційної консультації школяра знайомлять більш глибоко зі змістом професії,
вимогами до неї, можливостями працевлаштування, підвищення професійної майстерності. Метою
діагностичної індивідуальної професійної консультації є визначення можливих сфер діяльності, в
яких учні можуть найбільш успішно працювати. Результатом діагностичної індивідуальної
профконсультації повинно бути визначення не однієї якої-небудь професії, а групи споріднених
професій. Медична профконсультація встановлює ступінь відповідності здоров’я людини вимогам
професії.
Професійний вибір спрямований на надання особистості свободи вибору у світі професій. Його
здійснюють навчальні заклади, що пред’являють певні вимоги до вступників. При професійному
виборі необхідно врахувати сімейні традиції, мотиви задоволеності працею, думку вчителів та друзів
тощо.
Компоненти профорієнтації взаємозалежні і супідрядні. Проведення профорієнтації у школі багато
в чому залежить від вікових особливостей школярів. На етапі початкової школи формується
позитивне ставлення учнів до праці, показується важливість і необхідність праці для суспільства, сила
і краса праці, формується потреба бути корисним людям. На етапі неповної середньої школи
розкриваються моральні основи вибору життєвого шляху, учні знайомляться з конкретними видами
трудової діяльності, розширюється коло їхніх уявлень про працю дорослих. Учням надається
можливість ознайомитися з практичним застосуванням досягнень науки у сфері матеріального і
нематеріального виробництва. На етапі повної середньої школи професійні інтереси школярів більш
диференційовані та усвідомлені. Учні в процесі профорієнтації отримують більш повні дані про
економіку виробництва, рівні механізації, автоматизації та комп’ютеризації. Старшокласники
приймають рішення про вибір професії, у більшості з них чітко визначаються мотиви навчальної
діяльності.
Ефективно здійснюють профорієнтацію студенти академії, які популяризують працю вчителя.
Цьому сприяє проведення спільних студентсько-учнівських конференцій з проблем освіти, культури,
самореалізації особистості, проходження студентами переддипломної практики у школах,
позашкільних установах. Результативними формами профорієнтаційної роботи є розповіді, бесіди і
диспути з майбутніх професій, екскурсії на виробництво тощо.
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Учні, які пройшли етап професійної орієнтації і стали студентами, легко та успішно адаптуються в
умовах вузу, їхня діяльність професійно цілеспрямована. В академії створені всі необхідні умови для
успішної професійної адаптації студентів до вузу в цілому та навчання зокрема.
У структурі академії функціонує педагогічний коледж. На стаціонарну форму навчання
приймаються особи, які мають базову загальну середню освіту (9 класів). Тобто, мова йде про ранню
профорієнтацію і профадаптацію. Надзвичайно важливо на енергетичному, середовищному,
діяльнісному, соціальному та індивідуально-особистісному рівнях (аспектах) забезпечити успішну
профадаптацію 15-16-річної молоді. Відомо, що професійна адаптація особистості являє собою
набуття певних професійних знань, умінь та навичок, цінностей та досвіду, передбачає процес
пристосування особистості до професійних умов діяльності.
В академії надається перспектива бачення п’ятиступеневого рівня навчання, а саме: 1) після
другого курсу студенти здобувають повну середню освіту; 2) після четвертого – І освітньокваліфікаційний рівень (ОКР) "молодший спеціаліст"; 3) після п’ятого – ІІ ОКР "бакалавр"; 4) після
шостого – ІІІ ОКР "спеціаліст"; 5) після сьомого (восьмого) року навчання – ІV ОКР "магістр" за
спеціальностями "дошкільне виховання", "початкове навчання", "педагогіка і методика середньої
освіти: музика", ("управління навчальним закладом").
Після закінчення першого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" є можливість
стаціонарно продовжити навчання на рівнях "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" протягом одноготрьох років, або шляхом заочного навчання, – відповідно, по півтора роки на кожному освітньокваліфікаційному рівні, загалом чотири з половиною роки.
Магістерська підготовка за основними чотирма спеціальностями дає широкі можливості
випускникам гуманітарно-педагогічної академії протягом двох років органічно поєднувати
теоретичне навчання та виробничу практику у формі стажування на посаді викладача вузу, а за
спеціальністю "управління навчальним закладом" заступника директора школи з навчальновиховного процесу (один рік) та директора школи (один рік). На проходження виробничої практики
відведено двадцять два тижні протягом двох років, що значно розширює можливості слухачів
магістратури ефективно засвоїти і професійно виконувати обов’язки директора, заступника директора
загальноосвітнього закладу.
Цьому сприяє освітньо-соціальне середовище обласного центру – м. Хмельницького, де компактно
в територіальному плані та транспортному розв’язанні зосереджено тридцять чотири загальноосвітніх
заклади (в т.ч. двадцять загальноосвітніх шкіл, чотири навчально-виховних комплекси, п’ять
навчально-виховних об’єднань, дві гімназії з філіалом, два ліцеї, один колегіум), більше п’ятдесяти
дитячих дошкільних та позашкільних закладів. Викладачами випускної кафедри менеджменту в
освіті є начальник міського управління освіти і науки, заступник начальника, три працюючих
директори шкіл тощо.
Сучасний директор загальноосвітньої школи, поряд із глибоким знанням початкової ланки школи
– фундаменту освіти, повинен професійно володіти іноземною мовою. Це зумовлено розширенням і
поглибленням міжнародних зв’язків закладів освіти, що передбачено Законом України "Про освіту"
[19]. Тому поєднання навчання за спеціальностями "управління навчальним закладом" (денна форма
навчання) та "англійська (німецька) мова і література" (вечірня форма навчання) є цілком логічним.
Поряд із цим, розширено кількість годин з курсу "Інформатики та обчислювальної техніки". Це дасть
можливість ефективно використовуватикомп’ютер та інформацію з міжнародної мережі Інтернет.
Отже, усе вищезазначене дає змогу зробити такі висновки:
1. Цілеспрямований процес управління професійною адаптацією студентів у вузі включає:
а) раціональну організацію життя і діяльності, посилення самостійної роботи; удосконалення змісту,
форм і методів навчання та виховання; б) підвищення культурирозумової праці; в) урізноманітнення
ефективного контролю за навчальною діяльністю; г) формування первинного студентського
колективу; д) організацію побуту, відпочинку, дозвілля студентів тощо.
2. Спільно з органами управління освітою необхідно розробити і впровадити систему
профорієнтації старшокласників, яка включає професійну інформацію, професійну діагностику,
професійну консультаціюі професійний вибір.
3. Цілеспрямований процес управління професійною адаптацією студентів у поєднанні з
професійною орієнтацією позитивно впливає на свідомий вибір молоддю майбутньої професії, де
переважають професійні мотиви та успішне навчання у вузі.
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Матеріал надійшов до редакції 08.01. 2008 р.
Галус А.М. Профессиональная адаптация студентов к учебе в многоуровневом
педагогическом вузе (управленческий аспект).
Профессиональная адаптация студентов к учебе в многоуровневом педагогическом вузе
рассматривается как сложный динамический процесс, который основывается на научном,
системном подходе. Важным условием успешного функционирования этого процесса является
образование в вузе определенной педагогической системы, которая требует эффективного
управления со стороны субъектов профессиональной адаптации студентов.
Halus O.M. Professional Adaptation of the Students to Study in Multilevel Pedagogical High School
(management aspect).
The professional adaptation of the students to the study in multilevel pedagogical high school is considered
as a difficult dynamic process, which is constructed on the basis of the scientific, system approach. The
important condition of successful functioning of this process is the formation in high school certain
pedagogical system, which demands effective management on the part of the subjects of professional
adaptation of the students.
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КВАЛІФІКАЦІЯ, КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КЛЮЧОВІ КАТЕГОРІЇ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАР АДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті викладено результати порівняльного аналізу трактувань категорій компетентність та
кваліфікація. Визначено їх змістове навантаження та співвідношення. На основі контент-аналізу
визначень "компетенції″ й системного підходу встанавлено ознаки цієї категорії та сформульвано її
інтеграційне визначення. Доведено значення формування компетенцій для набуття студентами
професійної компетентності.
Сучасне суспільство вже більше не задовольняє знаннєва парадигма освіти. Вимогливішим стає
підхід до відбору випускників на міжнародному ринку праці. Від них вимагаються не лише знання, а,
насамперед, здатність ефективно використовуватиїх у професійній діяльності.
Зважаючи на це, зрозумілим стає відхід від освітянських традицій і пошуки оптимальних шляхів
модернізації навчання. Одним із відкриттів у цьому напрямі є компетентнісний підхід, головна
особливість якого – переорієнтація освітнього процесу на формування у студентів певного переліку
компетенцій.
Що таке компетенції? Як вони співвідносяться з такими категоріями вищої освіти як
компетентність та квіліфікація? Який зміст у них вкладається? Відповіді на ці запитання і є метою
нашої статті.
Аналіз літературних джерел виявив відсутність одностайної думки щодо змісту категорії
"компетентність". Співставлення її трактувань показало, що частина з них базується на перекладі
слова компетентність з латинської мови, де "competо" означає – підходити, відповідати, бути здатним
[1]. Інша – розширює її зміст за рахунок введення нових структурних елементів. При цьому
спостерігається ототожнення компетентності з досвідом, якістю, набором знань, умінь, навичок,
компетенцій, результатом освітньої діяльності тощо. Існує також група трактувань, які об’єднують
між собою обидва погляди.
До першої групи означень відносяться трактування компетентності в ангійських та американських
словниках. Зокрема, словник Колегіуму Мерріам Вебстер [2] визначає її як здатність діяти,
розвиватись особливим шляхом. У словнику сучасної англійської мови Лонгмена [3] компетентність
– це ще й відповідість певним стандартам, виявлення окремих навичок та демонстрування
спеціального рівня знань. Подібне визначення наводять А. Маркова [4], Д. Садкер та М. Садкер [5].
Компетентність як здатність розглядається у працях І. Гушлявської, В. Кальней, А. Маркової,
Ю. Рибінської, І. Чемерис, С. Шишова та ін. На думку Ю. Рибінської, компетентність – це "загальна
здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, які набуті завдяки навчанню" [6:
31].
Р. Мільруд формулює дане поняття як здатність домагатися результатів, володіння активними
знаннями та відповідність висунутим вимогам, встановленим критеріям і стандартам у певних галузях
діяльності [7]. Подібної думки дотримується й А. Андрєєв, який називає компетентність інтегральною
здатністю вирішувати конкретні проблеми, що виникли в різних сферах життя [8].
Компетентність як якість індивіда, форма вияву здібностей, підсумок його саморозвитку та
"складний синтез когнітивного, предметно-практичного і особистісного досвіду" розглядається в
роботах В. Болотова і В. Сєрікова [9: 12].
Комунікативна складова компетентності розкривається у визначенні Н. Якси. На її думку, це
поняття відображає "здатність вибудовувати складну систему професійно-особистісних контактів,
орієнтуватись на співробітництво в команді однодумців, розширювати можливості різноманітного
ділового співробітництва з метою спільного прийняття найпродуктивніших рішень" [10: 68].
У навчальному посібнику "Вища освіта України і Болонський процес" трактування
компетентності збагачується, у порівнянні з попередніми, рядом структурних елементів і
формулюється як "знання, вміння, навички та досвід, які формують професійні властивості фахівця на
достатньому рівні для якісного виконання ним професійних функцій" [11: 354]. О. Пометун додає до
цього переліку ще й ставлення особистості [12].
До подібного розуміння сутності компетентності звертаються й Т. Гуріна, О. Іваницький,
С. Куриленкоі Е. Шорт, які розглядають її як поглиблене знання предмета чи засвоєне вміння.
С. Бондар розуміє компетентність як "набір специфічних компетенцій різного рівня" [13: 8], а
О. Корсакова, В. Краєвський, Д. Трубачова і А. Хуторський– як результат набуття компетенцій.
Розуміння компетентності, як певної якості особистості, можна вивести з визначень категорії
"компетентний", що наводяться в енциклопедичному словнику та словнику російської мови
С. Ожегова. Відповідно до цих джерел, "компетентний" означає знаючий, поінформований,
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авторитетний у певній галузі, той, що має право на основі своїх знань робити або вирішувати певні
питання, висловлюватись про щось. Подібне визначення наводять словник іншомовних слів та
великий тлумачний словник.
За висновками роботи семінару МОН України та Проекту ПРООН "Освітня політика та освіта
"рівний – рівному" "Компетентнісний підхід до формування навчальних програм 5-го класу з базових
дисциплін для 12-річної школи" (червень 2004 р.) компетентність також трактується як інтегрована
характеристика якості особистості, що формується "через досвід, знання, вміння, ставлення,
поведінкові реакції" [14: 93].
Серед багатьох трактувань компетентності, які різнобічно розкривають її сутність, заслуговує на
увагу визначення Я. Сікори. На її думку, компетентність – це "не тільки професійні знання, навички і
досвід у даній спеціальності, але й відношення до справи, визначені (позитивні) схильності, інтереси
й прагнення, а також здатність ефективно використовувати знання й уміння, особистісні якості для
забезпечення необхідного результату на конкретному робочому місці в даній обстановці" [15: 49].
Подібне визначення даної категорії відображено й у нормативних документах загальної середньої
освіти, в яких компетентність розглядається як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді,
цінностях, здобутих завдяки навчанню.
Як засвідчує проведений аналіз літературних джерел та освітніх документів, поняття
"компетентність" не є однозначним, воно розглядається як результат освітньої діяльності та
складається з цілої низки компонентів, серед яких:
- відповідність особи (спеціаліста) вимогам, критеріям, стандартам у певних галузях
діяльності;
- володіння необхідними знаннями, вміннями, навичками, компетенціями (компетентностями);
- здатність та досвід їх застосування;
- особистісні якості, які визначають здатність особи впевнено домагатись результатів і
володіти ситуацією;
- комунікативна складова, спрямована на ефективну взаємодію з іншими членами команди
тощо.
Поняття "компетентність" тісно переплітається з категорією ″кваліфікація″, присвоєння якої є
атрибутом академічного чи професійного визнання. Остання вважається ключовим терміном проекту
Європейської системи кваліфікацій та вітчизняних освітніх документів і трактується як офіційне
визнання цінності засвоєних компетенцій для ринку праці і подальшої освіти [16].
Та чи можна прирівняти випускника, який щойно одержав відповідну кваліфікацію, до
компетентного працівника? Перелічені вище складові категорії "компетентність", поміж інших,
включають у себе й досвід застосування відповідних компетенцій. Тому ми поділяємо думку
І. Гушлявської, яка вважає компетентність реальною здатністю здійснювати професійну діяльність, а
кваліфікацію – лише потенційною [17]. До подібного бачення співвідношення між категоріями
компетентність та кваліфікація приєднуються й О. Корсакова та Д. Трубачова, які трактують
компетентність як "високий рівень кваліфікації і професіоналізму, здатність і вміння особистості
мобілізуватись у певній ситуації, реалізувати свої здібності і потреби" [18].
Зважаючи на все сказане, можна зробити висновок, що компетентність – це якість реалізації на
практиці результату формування у студентів переліку компетенцій, визначених нормативними
освітніми докуметами для певної галузі діяльності (якість реалізації кваліфікації).
Тепер зупинимось на дослідженні змісту категорії "компетенція". Звернення до літературних
джерел засвідчило, що для характеристики одиниць та результатів навчального процесу також
вживається й термін "компетентності". Проте, здебільшого, в них вкладається подібний зміст. У
своєму дослідженні ми вживатимемо першу із зазначених категорій, зважаючи на те, що в Галузевих
стандартах вищої освіти України застосовується саме вона. Вважаємо такий вибір вдалим ще й з
причини уникнення непорозумінь, викликаних однаковим звучанням слів "компетентність" і
"компетентності", вживаних в окремих відмінках та множині.
Аналіз літературних джерел виявив відсутність загальноприйнятого формулювання категорії
"компетенція". У довідниковій літературі термін "компетенція" вживається щодо визначення кола
повноважень, наданих законом, статусом чи іншим актом конкретному органові чи посадовій особі.
У сучасній міжнародній і вітчизняній освітній теорії та практиці це поняття набуло ще й іншого
значення. Воно використовується для характеристики результативності навчання (Європейська
система кваліфікацій, А. Хуторський, С. Шишов), вважається соціально закріпленим освітнім
результатом (Н. Бібік), попередньо заданою вимогою до освітньої підготовки студентів (учнів),
"нормативною, ідеальною метою освітнього процесу, що моделює якості випускника" (Л. Глазунова,
Г. Лісовенко) тощо.
Категорія "компетенція", як і будь-яка система, має певну структуру. Кількість і зміст її
структурних елементів вирізняє трактування компетенцій між собою. Така неоднозначність гальмує
процес їх формування у студентів вищої школи.
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Для усунення цього недоліку ми здійснили контент-аналіз визначень даної категорії [19]. Метою
дослідження було встановлення найадекватнішого сучасному стану розвитку науки трактування
компетенції. Вибірка аналізу становила – 35 визначень. Одиницями аналізу ми обрали слово або
словосполучення, що зустрічалось у робочих визначеннях. До них ставили прості запитання
(категорії аналізу). Кількість повторень одиниць аналізу та відповідей, одержаних за допомогою
категорій аналізу, у визначеннях використовувалась в якості одиниць підрахунку. Результати
проведеного дослідження представлено в таблицях 1, 2 та 3.
Таблиця 1.
Дослідження робочих визначень поняття "компетенція" за категорією аналізу "Що?"
Робочі визначення
Категоріальні ознаки
Кількість
% від
"компетенції"
авторів
вибірки
12
34
"компетенція" – це... сукупність (комбінація, перелік, комплекс,
(що?)
форма поєднання, об’єктивна інтегрована
категорія)
знання
26
74
уміння
14
40
навички
15
43
способи діяльності
9
26
ціннісні орієнтири (особистісне ставлення)
9
26
досвід
7
20
розуміння
1
2,9
здібність
3
8,6
здатність (спроможність)
6
17
готовність
4
11
Отже, категорійними ознаками ″компетенції″ за категорією аналізу ″Що?″ вважаються:
– сукупність (комбінація, перелік, комплекс, форма поєднання, об′єктивна інтегрована категорія)
– 34% визначень (словник методичних термінів, концепція проекту TUNING, навчальний посібник
"Вища освіта України і Болонський процес", за висновками роботи семінару МОНУ та Проекту
ПРООН "Освітня політика та освіта "рівний – рівному" "Компетентнісний підхід до формування
навчальних програм 5-го класу з базових дисциплін для 12-річної школи" (червень 2004 р.), за
висновками експертної групи Державного стандарту базової та повної середньої освіти, за
визначенням експертів програми "DeSeCo", Л. Бірюк, С. Бондар, О. Пометун, П. Хоменко,
А. Хуторський, Н. Якса та ін.);
– знання – 74% визначень (Великий тлумачний словник української мови, словник-довідник
педагогічних та психологічних термінів, словник методичних термінів, Міжнародний департамент
стандартів, проект Tuning Educational Structures in Europe, критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів у системі загальної середньої освіти, висновки експертної групи Державного стандарту базової та
повної середньої освіти, навчальний посібник "Вища освіта України і Болонський процес", О. Бабенко,
С. Бондар, А. Боровиков, Л. Величко, О. Пометун, А. Хуторський, С. Шишов, Н. Якса та ін.);
– уміння – 40% визначень (словник методичних термінів, навчальний посібник "Вища освіта
України і Болонський процес", висновки експертної групи Державного стандарту базової та повної
середньої освіти та експертів країн Європейського Союзу, Міжнародний департамент стандартів, за
визначенням експертів програми "DeSeCo", С. Бондар, О. Пометун, П. Хоменко, А. Х уторський,
Н. Якса та ін.);
– навички – 43% визначень (висновки експертної групи Державного стандарту базової та
повної середньої освіти, Міжнародний департамент стандартів, за визначенням експертів програми
"DeSeCo", проект Tuning Educational Structures in Europe, словник методичних термінів, навчальний
посібник "Вища освіта України і Болонський процес", Л. Бірюк, О. Пометун, П. Хоменко,
А. Хуторський, Н. Якса та ін.);
– способи діяльності – 26% визначень (Л. Бірюк, С. Бондар, Л. Величко, В. Краєвський,
С. Трубачева, П. Хоменко, А. Хуторський, російський проект Стандарту загальної освіти та ін.)
– ціннісні орієнтири (особистісне ставлення) – 26% визначень (висновки експертної групи
Державного стандарту базової та повної середньої освіти, за визначенням експертів програми
"DeSeCo", С. Бондар, О. Пометун, П. Хоменко, О. Чабала, С. Шишов та ін.);
– досвід – 20% визначень (Великий тлумачний словник української мови, словник-довідник
педагогічних та психологічних термінів, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
загальної середньої освіти, О. Бабенко, С. Бондар, С. Трубачева, С. Шишов та ін.);
– здатність (спроможність) – 17% визначень (словник методичних термінів, російський
проект Стандарту загальної освіти, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
загальної середньої освіти, С. Бондар, Л. Величко, за висновками експертів країн Європейського
Союзу та ін.).
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Таблиця 2.
Дослідження робочих визначень поняття "компетенція" за категорією аналізу "Яка?"
Робочі визначення
Категоріальні ознаки
Кількість
% від
"компетенції"
авторів
вибірки
"компетенція" – це сукупність Формується в результаті навчання
5
14
... знань... (яка?)
"компетенція" – це сукупність Задається стосовно галузі діяльності,
6
17
... знань... (яка?)
певного кола предметів та процесів
(об’єктів реальної дійсності)
"компетенція" – це сукупність Необхідна для якісної і продуктивної
12
34
... знань... (яка?)
діяльності, для вирішення проблем
Проведений аналіз визначень "компетенції" за категорією аналізу ″Яка?″ дав можливість
встановити, що її категорійними ознаками вважаються сукупність ... знань.., яка:
– необхідна для якісної і продуктивної діяльності та для вирішення проблем – 34% визначень
(висновки експертної групи Державного стандарту базової та повної середньої освіти, за визначенням
експертів програми "DeSeCo", російський проект Стандарту загальної освіти, навчальний посібник
"Вища освіта України і Болонський процес", Л. Бірюк, С. Бондар, О. Пометун, А. Хуторський,
П. Хоменко, Н. Якса та ін.);
– задається стосовно галузі діяльності, певного кола предметів та процесів (об’єктів реальної
дійсності) – 17% визначень (Великий тлумачний словник української мови, словник-довідник
педагогічних та психологічних термінів, за висновками роботи семінару МОНУ та Проекту ПРООН
"Освітня політика та освіта "рівний – рівному" "Компетентнісний підхід до формування навчальних
програм 5-го класу з базових дисциплін для 12-річної школи" (червень 2004 р.), Л. Бірюк,
П. Хоменко, А. Хуторськийта ін.);
– формується в результаті навчання – 14% визначень (словник методичних термінів,
навчальний посібник "Вища освіта України і Болонський процес", Л. Бірюк, С. Бондар та ін.).
Таблиця 3.
Дослідження робочих визначень поняття "компетенція" за категорією аналізу "До чого?"
Робочі визначення
Кількість
Категоріальні ознаки
% від вибірки
"компетенції"
авторів
"компетенція" – це Застосування знань...,
виконання
7
20
здатність ... (до чого?)
певної діяльності, розв’язання проблем
"компетенція" – це Використання (знань, умінь, навичок,
2
5,7
готовність ... (до чого?) способів діяльності), дії
Дослідження робочих визначень поняття "компетенція", здійснене за допомогою категорії аналізу
″До чого?″ довело, що категорійною ознакою ″компетенції″ за даною категорією є: – здатність до
виконання певної діяльності, розв’язання проблем – 20% визначень (словник методичних термінів,
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, за висновками
експертів країн Європейського Союзу, С. Бондар, А. Боровков, Л. Величко та ін.).
Проведений контент-аналіз дозволив сформулювати наше трактування категорії ″компетенція″. У
своєму дослідженні ми будемо розглядати її як інтегровану особистісно-діяльнісну категорію, яка
формується під час навчання в результаті поєднання початкового особистого досвіду, знань,
способів діяльності, вмінь, навичок, особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі
продуктивної діяльності стосовно кола предметів та процесів певної галузі людської діяльності.
Відповідно до цього трактування, компетенції слід розглядати з позицій системного підходу,
тобто як систему, кожний з компонентів якої виконує своє функціональне призначення, якщо
безпосередньо взаємодіє з усіма іншими елементами системи [20].
Аналіз літературних джерел дав змогу зробити висновки:
1. Компетентність – це якість реалізації на практиці результату формування у суб’єктів навчання
компетенцій, визначених нормативними освітніми докуметами для певної галузі діяльності (якість
реалізації кваліфікації).
2. Кваліфікація – це офіційне визнання результату формування у суб’єктів навчання компетенцій,
визначених нормативними освітніми докуметами для певної галузі діяльності.
3. Компетенції є одиницями та результатом освітньої діяльності при компетентнісномупідході.
4. Компетенція – це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, яка формується під час
навчання в результаті поєднання початкового особистого досвіду, знань, умінь, навичок, способів
діяльності, особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі продуктивної діяльності
стосовно кола предметів та процесів певної галузі людської діяльності.
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Заблоцкая О.С. Компетентность, квалификация, компетенция как ключевые категории
компетентносной парадигмы высшего образования.
В статье приводятся результаты сравнительного анализа определений категорий компетентность
и квалификация. Определено их смысловое содержание и соотношение. На основе контент-анализа
понятий ″компетенции″ и системного подхода найдены характеристики этой категории и
сформулировано ее интеграционное определение. Обосновано значение формирования компетенций
для получения студентами профессиональной компетентности.
Zablotska O.S. Competence, Qualification, Competency as Key Categories of the Higher Education
Competence Paradigm.
In the article the ″competence″ and ″qualification″ categories′ definitions comparative analysis results are
adduced. Their essence and correlation are defined. By method of ″competency″ definitions content analysis
and system approach this concept′s category traits are discovered and its generalized definition is
formulated. Competencies development importance for students ′ professional competence obtaining is
proved.
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті аналізується сучасний стан дослідження проблеми ціннісних орієнтацій у науковій
соціально-філософській та психолого-педагогічній літературі. Розглядається різне тлумачення
поняття "ціннісні орієнтації" та формулюється робоче визначення цього поняття. Представлено
результати дослідження ціннісних орієнтацій у майбутніх фахівців фізичної культури та спорту.
Інтеграція України до європейської спільноти, приєднання вітчизняної системи вищої освіти до
Болонської декларації, орієнтація на загальноєвропейські цінності передбачають реформування вищої
школи, модернізацію професійної підготовки майбутнього педагога.
У "Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті" підкреслюється необхідність
виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з
повагою ставиться до традицій та культури. За цих обставин метою реформи вищої освіти на нових
законодавчих та методологічних засадах є досягнення якісного рівня професійної підготовки фахівця
у вищій школі, створення принципово нового підґрунтя для розвитку особистості педагога, здатного
до роботи у певному соціокультурномупросторі.
Добре підготовлений у теоретичному і практичному плані фахівець – це прогрес у науці та
суспільстві, це впровадження новітніх технологій у педагогічній сфері, це покращення економічного
стану в державі, а звідси й стійка впевненість у завтрашньому дні кожного з нас і держави загалом.
У контексті нової парадигми виховання проблеми ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх
фахівців у галузі фізичного виховання та спорту – є надзвичайно важливою. Сьогоднішні студенти –
це справжня надія нації і держави, котра через певний час буде визначати долю українського народу.
Соціальні зміни останнього часу, що викликають зрушення у структурі ціннісних орієнтацій не
обминули студентство.
Мета дослідження – з’ясувати деякі особливості ціннісних орієнтацій студентів майбутніх
фахівців у галузі фізичного виховання та спорту.
Студентський вік, за твердженням Б. Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних
соціогенних потенцій особистості, серед яких особливе місце займають ціннісні орієнтації. Навчання
у вищому навчальному закладі має великий вплив на психіку людини, формування її особистості. За
час навчання у вищій школі, при наявності позитивних умов, у студентів відбувається розвиток усіх
рівнів психіки. Вони формують склад мислення, який характеризує професійну спрямованість
майбутнього фахівця в галузі фізичного виховання та спорту.
Розробка проблеми ціннісних орієнтацій людини має велику історію, оскільки ще в стародавні
часи філософи шукали відповіді на питання: що є цінності та яку роль вони відіграють у взаємодії
людини з навколишнім середовищем.
Втрачаючи віру у старі цінності, людина губить об’єкти для своєї проекції, а це призводить до
того, що вона замикається в собі, а навколишній світ стає для неї чужим і навіть ворожим.
Криза професійних ціннісних орієнтацій веде до кризи ідентичності, яка, у свою чергу, часто
супроводжується духовним вакуумом. І як результат цього – деформація самосвідомості людини,
втрата смислу буття, професійної діяльності, тобто перспектив майбутнього і відповідальності.
Ніколи проблема ціннісних орієнтацій не стояла так гостро, як останнім часом у сучасному
українському суспільстві, для якого сьогодні характерними є соціальна нестабільність, криза духовної
культури, втрата і зміна загальнолюдських цінностей, почуття соціальної апатії (песимізм, недовіра),
моральності тощо. І саме тому сьогодні така ситуація на перший план висуває формування активної
творчої особистості, її національної свідомості та самосвідомості, а також цінностей і ціннісних
орієнтацій.
Сучасний етап розвитку педагогічної науки характеризується посиленням уваги до особистості та
її духовного світу, ціннісних орієнтацій.
У наш час серед учених різних наук про людину і суспільство потрібно відзначити своєрідний
поштовх дослідницького інтересу до проблеми ціннісних орієнтацій, до поглибленого і цілісного
розгляду проблеми. І це не поклоніння моді, це скоріше життєва необхідність.
Звичайно, існують загальні проблеми, які належать одночасно різним історичним епохам.
Б. Пастернак, з цього приводу писав: "Кожна епоха отримує від минулого і переадресує
майбутньому". Це, перш за все, проблеми духовності, моральності, цінності особистості тощо.
Згадаймо рядки з одного із самих глибоких філософів сучасності – Є. Ільєнкова: "Адже Гегель саме
© Карпюк Р.П., 2008
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тому і жив до нашого часу, що живі (тобто залишаються невирішеними) ті проблеми, які він зумів
поставити" [1: 142].
Учені різних наук про людину і суспільство вважають, що ціннісні орієнтації є одним з складових
компонентів у структурі особистості, відображають рівень її становлення і розвитку, здійснюють
регуляцію діяльності та поведінки.
Проблема вивчення ціннісних орієнтацій є провідною у філософській, соціологічній,
психологічній та педагогічній науках. Представники цих наук вважають, що ціннісні орієнтації
посідають істотне місце у структурі особистості. Іншими словами, вони є тим стрижнем, який
здійснює регулятивну функцію поведінки людини та її внесок у прогрес суспільства.
Досить широко категорія "ціннісні орієнтації" представлена у працях вітчизняних та зарубіжних
філософів Т. Аболіної, В. Алексеєвої, О. Дробницього, М. Кагана, В. Тугарінова, О. Шпенглера,
О. У лєдова, Д. Дьюні, Г. Парсонса та ін. Соціологічний напрямок щодо вивчення ціннісних
орієнтацій розкрито у дослідженнях О. Здравомислова, М. Бобнєвої, Т. Бутківської, В. Водзинської,
І. Кона, М. Рокіча, В. Ядова та інших науковців.
В історії вітчизняної педагогічної науки проблема ціннісних орієнтацій проаналізована в наукових
працях відомих педагогів минулого П. Блонського, С. Шацького, А. Макаренка, В. Сухомлинського
та ін. В їх працях педагогічний аспект ціннісних орієнтацій досліджується у зв’язку з формуванням у
вихованців якостей з різних видів діяльності.
У сучасній педагогічній науці теоретико-методологічні засади формування ціннісних орієнтацій
знайшли своє відображення в наукових працях О. Сухомлинської, В. Сластьоніна, О. Кузнецової,
В. Вишневського, Є. Бондаревської, М. Боришевського, Н. Нікандрова, М. Кравченко та ін.
У психологічному контексті студіювання ціннісних орієнтацій розкрито в працях відомих
психологів Б. Ананьєва, Л. Анциферової, Б. Ломова, Л. Божович, О. Леонтьєва, В. Мясищева,
С. Рубінштейна, К. Платонова, Д. Узнадзе, В. Ольшанського, А. Маслоу, М. Рокіча, К. Роджерса та ін.
Вищезгадані вчені ціннісні орієнтації розглядають як елемент психологічної структури спрямованості
особистості, що визначає стратегічну мету життя індивіда.
Проблема ціннісних орієнтацій як першорядна розглядається у дослідженнях українських
психологів І. Беха, Т. Кандикової, Г. Костюка, В. Потапова, Н. Чепелевої, Т. Яценко.
Зазначимо, що психологічний аспект ціннісних орієнтацій особистості тісно пов’язаний з
дослідженням її внутрішнього світу. У своїх працях відомий психолог Б. Ананьєв акцентував увагу на
тому, що "є загальний центр, в якому збігаються дослідження соціологів, соціальних психологів і
психологів... Цим загальним центром є ціннісні орієнтації груп особистості, спільність мети
діяльності, життєва спрямованість або мотивація поведінки людей" [2: 299-300].
Узагальнення наукових джерел з цієї проблеми дає змогу стверджувати, що ціннісні орієнтації
займають одне з провідних місць у вивченні процесів формування особистості.
Крім того, огляд соціально-філософської та психолого-педагогічної літератури показує, що
дослідженню змісту ціннісних орієнтацій у фізкультурно-спортивній діяльності в спортивнопедагогічній науці приділяється недостатня увага. Тим часом, вивчення ціннісних орієнтацій у
студентів вищого фізкультурногозакладу має не тільки наукове, а й практичне значення. Адже вони є
складовими компонентами структури особистості й тісно взаємопов’язані з формуванням особистості
студента.
Зазначимо, що серед науковців з різних галузей знань про людину і суспільство немає
однозначного визначення поняття "ціннісні орієнтації". Через велику різноманітність підходів і
невизначеність цього поняття філософи, соціологи, психологи і педагоги по-різному його тлумачать,
тобто існують розбіжності в деяких деталях цього поняття. Наведемо деякі з них.
В. Ольшанський під поняттям "ціннісні орієнтації" розглядає мету, прагнення, життєві ідеали як
елементи "групової свідомості".
За В. Водзинською, ціннісні орієнтації – це відносно стійка система фіксованих установок,
вироблених у результаті здібностей людини до об’єктивізації, які ґрунтуються на емоціях, знаннях,
переконаннях, схильностях і здібностях.
В. Ядов вважає, що ціннісні орієнтації – це "... орієнтація на мету життєдіяльності і засоби їх
досягнення". Далі вчений зазначає, що ціннісні орієнтації, як форма функціонування цінностей,
розгортаються в ідеалах, принципах, установках, переконаннях, відносинах, меті, нормах, стратегії
життя, потребах, виявляючись у реальній поведінці людини.
Ціннісні орієнтації – це усвідомлені переконання або уявлення суб’єкта про цінне для нього [3:
21].
С. Дробицький підкреслює, що в ціннісних орієнтаціях резюмується весь життєвий досвід,
нагромаджений особистістю в індивідуально-конкретній ситуації.
Ціннісні орієнтації обумовлюють вибіркову активність індивіда саме як суб’єктивну, а не
біологічну або автоматичну. Кожний вибір людини – це "внутрішнє ціннісне будівництво" [4: 127].
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На думку Н. Антонової, ціннісні орієнтації – це елемент внутрішньої структури особистості, які є
основою її спрямованості на певні цінності [5: 5].
Б. Круглов розглядає ціннісні орієнтації як психологічний механізм, за допомогою якого
формуються особливості та характер ціннісного ставлення.
Смисл поняття "ціннісні орієнтації" використаний у різних вітчизняних і зарубіжних теоріях, у
багатьох випадках визначається суб’єктивною позицією дослідників. У результаті є не просто багато
визначень одного і того ж терміна, а різні поняття, які перетинаються, але не зводяться один до
одного і мають різне смислове навантаження.
Проте, незважаючи на значний інтерес учених до проблеми ціннісних орієнтацій, зазначимо, що
до нашого часу немає такого визначення цього поняття, яке було б прийнятне для різних
дослідницьких наукових шкіл.
Не вдаючись до їх обговорення, сформулюємо робоче визначення. Ціннісні орієнтації – це єдність
установок на явища матеріальної й духовної культури, які мають об’єктивну і особистісну
значущість.
На нашу думку, поняття "ціннісні орієнтації" ніколи не буде визначено вичерпно, однак це не
повинно бути перешкодою створенню робочих понятійних конструкцій та моделей.
Дослідженням були охоплені студенти Інституту розвитку людини Університету "Україна", де
було опитано 150 студентів.
Ієрархія ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання та
спорту представлена в таблиці 1.

№
п/п

Майбутні вчителі
фізичної культури, %

Цінності

Таблиця 1.
Майбутні тренери з
різних видів спорту, %

1

Створення сім’ї, забезпечення
належного рівня життя її членів

40,4

39,9

2

Досягнення матеріального благополуччя

39,6

44,1

3

Виконання нормативів КМС ІМС

12,4

45,1

4

Виконання нормативів І
спортивного розряду

13,6

23,1

5

Бажання досягнути
росту в життєвій кар’єрі

17,6

21,2

6

Побувати на
міжнародних змаганнях

4,2

16,0

7.

Соціальне визнання

29,9

36,7

Загальновідомо, що з віком у людини виявляються не тільки професійний досвід і майстерність, а
й немало серйозних життєвих проблем і турбот, пов’язаних із сім’єю, побутом, станом здоров’я,
спілкуванням, які можуть набувати особливу цінність і в багатьох випадках конкуруватиз цінностями
професійної діяльності,
У ході дослідження виявлено, що ціннісні орієнтації студентів – майбутніх фахівців у галузі
фізичного виховання та спорту являють собою цілісну систему тісно пов’язаних між собою
компонентів.
Виявлено певну ієрархію ціннісних орієнтацій студентів і встановлено залежність формування від
інтересу до обраної професії, виду спорту та спортивної майстерності. Крім того, велика значущість
орієнтацій на підвищення спортивної майстерності у студентів свідчить про те, що для них спорт є
основною сферою соціального самовираження, що він увійшов у їхній спосіб життя, тому вони
найбільш активні у спортивній діяльності в порівнянні з майбутніми вчителями фізичної культури.
У ході дослідження виявлено нижчу інтенсивність орієнтації спортсменів високої кваліфікації на
спортивно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу, ніж у спортсменів II–ІІІ розрядів. Разом з тим,
між спортсменами різної статі виявлені помітні розбіжності у ставленні до цього виду діяльності. Це
ставлення активніше виражено у жінок-спортсменок, ніж у чоловіків-спортсменів (Р >0,05).
На запитання "Як Ви вважаєте, чи здійсняться ваші життєві орієнтації?" – відповіді респондентів
розділилися, як у табл. 2:
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Таблиця 2.
Відповіді
Так
Ні
Не знаю

Майбутні вчителі фізичної
культури, %

Майбутні тренери, %

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

45,5
32,6
20,9

50,0
26,8
25,2

53,2
20.7
30,1

48,9
24,7
26,0

Дані табл. 2 засвідчують, що переважна більшість опитаних вважають, що їхні ціннісні орієнтації
у майбутньому здійсняться (48,3 %), "ні" – 26,2 %; "не знаю" – 25,4 %. На думку майбутніх фахівців,
упевненість у здійсненні своїх ціннісних орієнтацій у наш час породжена цілою низкою об’єктивних і
суб’єктивних причин, серед них такі: економічна, моральна, політична криза в нашому суспільстві,
падіння виховного ідеалу, соціальна нестабільність тощо.
Отже, ціннісні орієнтації майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та спорту утворюють
цілісну складну динамічну систему тісно пов’язаних між собою компонентів, ядром якої є
професійно-педагогічна і спортивна діяльність. Провідними життєвими орієнтаціями студентів є:
орієнтація спортивного удосконалення, соціального і матеріального становища.
Наше дослідження не претендує на вичерпний аналіз проблеми ціннісних орієнтацій, її складність,
багатогранність і надзвичайна актуальність вимагають подальших наукових пошуків з поглибленим
аналізом ціннісних орієнтацій особистості фахівців у галузі фізичного виховання та спорту.
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Карпюк Р.П. Формирование ценностных ориентаций у будущих специалистов по адаптивному
физическому воспитанию.
В статье анализируется современное состояние исследования проблемы ценностных ориентаций в
научной социально-философской и психолого-педагогической литературе. Рассматриваются разные
толкования понятия "ценностные ориентации" и формулируется рабочее определение этого понятия.
Представлены результаты исследования ценностных ориентаций у будущих специалистов
физической культуры и спорта.
Karpjuk R.P . The Formation of V alue Orientations of Future Specialists in Adaptive Physical Education.
In article a modern state of investigation of the problem of valuable orientations in scientific literature is
analysed. The different explanations of the notion "value orientations" are considered and the work
definition of this notion is formulated. The results of the future physical culture and sport specialists value
orientations investigation are presented.
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АКТУ АЛІЗАЦІЯПРОБЛЕМИ ПОГ ЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ
ЗАГ АЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ
У статті розглядається проблема поглибленого вивчення навчальних предметів. Її актуальність
зумовлена необхідністю розробки основних вимог до його впровадження на сучасному етапі
профілізації старшої школи. Представлено дидактичні засади конструювання змісту профільних
предметів на основі особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до організації
навчального процесу.
З 2003 року в старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання. Його сутність,
мета, принципи, структура визначені у Концепцій профільного навчання в старшій школі (2003 р.)
відповідно до Закону України "Про загальну середню освіти", постанови Кабінету Міністрів України
"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін
навчання" (2000 р.), Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Національної доктрини
розвитку освіти (2002 р.).
У концепції профільного навчання зазначається, що його основні завдання і принципи
реалізуються через створення профілю навчання – такого способу організації диференційованого
навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених
предметів [1].
Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором.
Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є
обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти.
Зміст навчання і вимоги до підготовки старшокласників визначаються державним загальноосвітнім
стандартом.
Профільні загальноосвітні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст
кожного конкретного профілю; вони вивчаються поглиблено.
Профільне навчання запроваджувалося, починаючи з 1864 року, коли було створено різні типи
середніх загальноосвітніх закладів – гімназій. Протягом всього періоду існування профільних шкіл, а
спроба профілювати старшу школу є вже десятою в історії вітчизняної педагогіки, розроблялися
програми і підручники, методи і форми поглибленого вивчення навчальних предметів – загалом,
накопичений великий досвід його реалізації. Проте на даний час ця проблема залишається досить
актуальною. Це пов’язано, по-перше, з тим, що в педагогічній теорії та практиці існують різні підходи
до його впровадження. По-друге, поглиблене вивчення навчальних предметів здійснюється за нових
умов: у новій освітній парадигмі – особистісно орієнтованій, робляться спроби дидактично
обґрунтуватизміст профільних предметів на основі компетентнісногопідходу.
Мета даної статті – представити дидактичне обґрунтування поглибленого вивчення навчальних
предметів на сучасному етапі профілізації старшої школи.
Більшість учених і вчителів визначає такі особливості поглибленого вивчення навчальних
предметів: більш глибоке і повне опанування понять, законів, теорій, передбачених стандартом
освіти, дотримання системного викладу навчального матеріалу, його логічного упорядкування;
широке використання знань із споріднених предметів; застосування активних методів навчання,
організація дослідницької, проектної діяльності учнів; забезпечення прикладної спрямованості
навчання. Крім того, вчені відзначають, що вчитель, який викладає профільний предмет, має не
тільки знати його глибоко, але й на сучасному рівні, бути в курсі всіх нових публікацій, багато
читати, багато чим цікавитись.
Поглиблене вивчення навчальних предметів розглядається в науковій літературі як опанування їх
поглибленого та розширеного змісту. Поняття "глибина знань" і "повнота знань" часто вживаються
як дуже близькі або тотожні.
Глибина вивчення змісту навчального предмета визначається, на думку дослідників, не стільки
кількістю виявлених зв’язків і відношень між різними об’єктами та явищами, скільки ступенем
самостійності пізнавальної діяльності учнів [2]. Учені вважають, що навчання у профільних класах
має відрізнятися змістовим прирощенням, наданням можливостей для розвитку інтелектуального
потенціалу учнів, що означає, що в процесі навчання необхідно не тільки поглиблювати і
розширювати знання, але й формувати метазнання – виробляти способи пізнання у конкретній
профільній галузі.
Дидактичним орієнтиром конструювання змісту навчального предмета, який вивчається
поглиблено, визнають розвиток творчого потенціалу старшокласників. Виділяють такі критерії
© Корсакова О.К., 2008
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розвитку навчально-дослідницької діяльності учнів: мотивація, науковий стиль мислення,
технологічна готовність до дослідження і творча активність учня. Реалізація такого підходу дозволяє
представляти зміст навчального предмета, який вивчається поглиблено, у діяльнісній формі: він має
містити базові, ключові навички; узагальнені вміння предметного характеру, сучасні прикладні
предметні вміння, а також різноманітний спектр умінь, якими сучасна людина користується в житті й
на роботі.
Суть поглиблення навчального змісту вбачають не в розширенні фактичного матеріалу, а в
інтерпретації його з нових наукових позицій [3]. В основу викладу програмового матеріалу, який
вивчається поглиблено, пропонують покласти комунікативно-діяльнісний принцип [4].
Підкреслюється, що великої актуальності набувають проблеми формування ціннісних орієнтацій
особистості. Профілізація має бути не вузькою спеціалізацією; профільному вектору учня, на думку
дослідників, необхідно надати розвитку в напрямку формування його мотивації до навчання
впродовж життя, вироблення волі до успіху і життєтворчості [5]. Розширення і поглиблення змісту
навчальних предметів відбувається, за твердженням багатьох учених та педагогів-практиків, за
рахунок збільшення кількості годин на їх вивчення і впровадження сучасних технологій навчання, що
об’єднані в комбінованій системі організації навчально-виховного процесу.
Головне, на думку вчених, які розглядають зміст профільного навчання із сучасних позицій, те, що
він має відрізнятися від змісту базових загальноосвітніх навчальних предметів не складністю, не
додатковою кількістю фрагментів, а самим підходом до його відбору й викладу, який враховуватиме
особливостей дітей, котрі навчаються на різних профілях: образність мислення, розвиток уяви,
фантазії, емоціональність – учнів суспільно гуманітарних профілів, логіку, чіткість, згорнутість
розумової діяльності – школярів природничо-математичних профілів.
В узагальненому вигляді основні цілі вивчення профільних предметів, яке є поглибленим,
визначаються таким чином: розвиток пізнавальної потреби учнів і створення умов для її задоволення,
розвиток пізнавального інтересу, його зміцнення і спеціалізація; орієнтація на подальше поповнення
знань відповідно до обраної освітньої траєкторії; створення у школярів цілісного уявлення про науку,
формування наукового світогляду і цілісного бачення картини розвитку суспільства і культури;
розвиток творчого потенціалу, інтелектуальних, моральних, соціальних якостей, прагнення до
саморозвитку та самоосвіти, активності, самостійності школярів; здійснення профорієнтаційної
роботи.
Під час розробки програм і підручників для профільного навчання має місце тенденція значно
розширювати зміст профільних предметів за рахунок включення в нього матеріалу, який вивчається у
вищих навчальних закладах. І в той же час такий підхід ученими вважається педагогічно
невиправданим за таких причин: 1) значне розширення змісту профільного предмета неминуче
призведе до перевантаження учнів, що позначиться на їхньому здоров’ї і на успіхах з інших
предметів; 2) навчальний матеріал, який вивчається у вищих навчальних закладах, не розрахований за
ступенем складності на учнів 15 – 17 років; 3) розвиток мислення і міцність запам’ятовування
навчального матеріалу мають місце за умови, коли глибоко вивчається невеликий за обсягом
матеріал; 4) розширення програм середньої школи призведе до змін у програмах вищої школи, тому
виявляється недоцільним; 5) за об’єктивної складності навчального матеріалу і обмеженої кількості
годин матиме місце поверхове його вивчення.
У науково-педагогічній літературі визначаються поняття "профільна компетентність", "професійна
компетентність", "компетентність випускника профільної школи" (І. Зимня, О. Кузнєцов, Л. Мітіна,
О. Овчарук, Г. Пічугіна, С. Рягін, В. Циба, Н. Шиян, В. Ястребова та ін.). Учені вважають, що якщо
для проектування змісту освіти базових дисциплін дидактичним обґрунтуванням є загальнокультурна
компетентність (результат освітнього процесу в основній школі), то для профільних – профільна
компетентність. Профільна компетентність є результатом освітнього процесу в старшій школі і
визначається як готовність одержувати та використовувати знання із профільної освітньої галузі, які
необхідні для професійного самовизначення і самореалізації особистості [6]. Термін "компетентність"
у зарубіжних дослідженнях часто вживається у значенні "поглиблене знання", "стан адекватного
виконання завдання", "здатність до актуального здійснення діяльності" тощо.
Учені наголошують, що формування профільної компетентності потребує не просто збільшення
обсягу навчального матеріалу, а прирощення змісту профільних предметів за певними компонентами
– філософським, методологічним, науковознавчим, психологічним і власне профільним [6]. У змісті
профільних предметів і курсів за вибором, який розглядається з позицій особистісно орієнтованої
освіти, виділяються такі компоненти, як аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-творчий,
особистісний [7]. Вважається, що під час відбору змісту профільної освіти необхідно звертатися до
різних груп знань (знань-знайомств, знань-копій, знань-трансформацій тощо) і типологій навчальних
умінь – загальнонавчальних і спеціальних [7: 8]. На думку дослідників, для профільного рівня
підготовки необхідною є більша деталізація як змісту, так і бажаних результатів освіти. При цьому до
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уваги береться зміст профільних предметів і курсів за вибором. Компетенції учня, який навчався у
певному профілі, співвідносять із групами ключових компетенцій.
Таким чином, ефективність реалізації сучасного етапу профілізації загальноосвітньої середньої
школи вимагає уточнення, узагальнення, приведення у відповідність до реалій сьогодення основних
вимог до організації поглибленоговивчення профільних загальноосвітніх предметів. Розв’язанню цих
проблем сприятиме, на нашу думку, його впровадження на таких засадах.
1. Зміна мети, функцій, завдань сучасної освіти вимагає нових підходів до визначення змісту
профільного навчання. Мета сучасної освіти – різнобічний розвиток, формування цілісної,
компетентної особистості в гармонії всіх її культурних якостей. Основними функціями сучасної
освіти визнаються такі, як: функція соціалізації – такий розвиток, навчання і виховання дитини, в
результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві; вона є
провідною для двох інших – гуманістичної, що визначає збереження і відтворення екології людини, її
тілесного та духовного здоров’я, особистої свободи, сенсу життя, створення умов для її розвитку і
самореалізації, і культуротворчої – збереження і передача, відтворення і розвиток культури,
сприяння національній і загальнолюдській культурній ідентифікації [9]. Різнобічний розвиток
особистості, згідно з Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа) і Концепцією
профільного навчання в старшій школі, передбачає набуття нею ключових компетенцій. Вони
формуються в результаті засвоєння змісту освіти.
Поглиблене вивчення профільних предметів має забезпечувати створення умов для формування в
учнів профільної компетентності, розвитку їхніх навчально-пізнавальних і професійних інтересів,
нахилів і здібностей.
За нашим визначенням, профільна компетентність є інтегральною характеристикою якості
підготовки випускників середньої загальноосвітньої школи – їхньої здатності свідомо застосовувати
комплекс знань, умінь і способів діяльності для розв’язання певного кола питань у профільній
освітній галузі, сформованості їхніх соціально і професійно значущих якостей. У структурі
профільної компетентності ми виділяємо такі складові: потребнісно-мотиваційну, операційно-дієву,
рефлексивно-оцінну, соціальну (стиль взаємодії, спілкування), особистісну (характерологічні якості
особистості). Профільна компетентність передбачає: розвиток пізнавальних інтересів, ціннісних
орієнтацій учнів, оволодіння знаннями, вміннями і навичками, необхідними у конкретній ситуації
предметної діяльності або спілкування, засобами рефлексії; формування і розвиток індивідуальних
характерологічних рис школярів, важливих для успішного виконання того чи іншого виду діяльності
у певному профілі навчання.
2. Розробка і реалізація змісту профільних предметів має здійснюватися на основі аналізу таких
якостей знань, як глибина і повнота, взаємозв’язків між компонентами змісту освіти, які надають
знанням ці якості (за І. Я. Лернером) [2].
Глибина знань трактується в дидактиці як сукупність усвідомлених суттєвих зв’язків між
знаннями, що співвідносяться. Несуттєві зв’язки – це такі, котрі відіграють обмежену роль у житті
людини і суспільства, суттєві – визначають функції і розвиток людини в цілому чи найважливіших її
рис. Чим більш суттєвими є ці зв’язки, тим більше вони відображають сутність фактів і явищ більш
високого порядку, тим більшою є глибина знань. Зв’язки можуть бути прямими і різного ступеня
опосередкованими. Чим більш опосередкованими є зв’язки, тим менш доступними вони є для учнів.
Глибина знань є взаємопов’язаною із повнотою (або широтою знань). Проте повнота знань не
співпадає з їх глибиною, тому що допускає ізольованість знань; вона вимірюється кількістю
програмових знань про об’єкт, що вивчається. Чим більше фактів, понять, законів, тим більш
необхідним стає розкриття закономірних зв’язків між ними; чим більше зв’язків визначається, тим
більш необхідним виявляється об’єднання їх у єдину теорію [2].
Таким чином, поглиблене вивчення профільних предметів передбачає перш за все визначення,
засвоєння взаємозв’язків між знаннями. Розширення змісту – введення додаткових понять, фактів та
інших змістових одиниць – є виправданим у тому разі, коли воно сприяє досягненню основної мети і
розв’язанню завдань кожного окремого профілю навчання.
Глибину знань випускника сучасної профільної школи визначають зв’язки між компонентами
компетентнісно-соціологічної моделі змісту освіти, розробленої нами відповідно до мети, завдань,
функцій, принципів сучасної шкільної освіти. На основі аналізу структури діяльності, структури
особистості та структури процесу соціалізації (яка містить, за визначенням соціологів, три сфери –
діяльність, спілкування, самосвідомість) у змісті шкільної освіти нами були виділені інформаційнодіяльнісний (його складові – пізнавальна, ціннісна, технологічна, розвивальна), комунікативний і
рефлексивний компоненти [9; 10]. Ці компоненти деталізують загальновідому структуру
чотирьохкомпонентного змісту освіти, розроблену І. Лернером і В. Краєвським, до складу якої
входили: досвід пізнавальної діяльності, фіксованого у формі її результатів – знань; досвід здійснення
відомих способів діяльності – у формі вміння діяти за зразком; досвід творчої діяльності – у формі
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прийняття нестандартних рішень у проблемних ситуаціях; досвід здійснення емоційно-ціннісних
відношень – у формі особистісних орієнтацій [11].
Відповідно до запропонованих підходів структуру змісту профільного предмета представляємо
таким чином.
Інформаційно-діяльнісний компонент визначає різні аспекти формування особистості в процесі
діяльності й містить такі складові, як: пізнавальна – що забезпечує розвиток пізнавальної потреби,
інтересу до навчального предмета, майбутньої професії, формування школяра як суб’єкта
пізнавальної діяльності, розвиток у нього цілісного уявлення про науку (або галузь знань), її предмет,
опанування предметних знань, оволодіння знаннями про способи здобування інформації, методи
наукового пізнання; ціннісна – формування ціннісних орієнтацій, національної самосвідомості,
ціннісного ставлення до науки, сприйняття її об’єктів з особистісного боку; активної життєвої позиції,
професійної адаптивності, готовності до конкурентної боротьби на ринку праці; технологічна –
оволодіння вміннями і навичками науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, методами
наукового пізнання – загальних і спеціальних; розвивальна – розвиток інтелектуальних
/мислительних/ процесів, здібностей, активності, самостійності, емоційно-вольової сфери,
особистісних, творчих, соціальних, професійних якостей.
Комунікативний компонент формує і розвиває навички спілкування як показника рівня
соціальної комунікації майбутнього спеціаліста – його здатності до співробітництва і співтворчості у
певній галузі.
Рефлексивний компонент забезпечує самопізнання, саморозвиток особистості; оволодіння
способами саморегуляції, знаннями про прийоми рефлексії, які допомагають організовувати,
здійснювати і коригувати власну діяльність; формування вміння рефлексії предметних знань, засади
дії в процесі навчально-пізнавальної діяльності; самовдосконалення; моральне самовизначення;
становлення життєвої позиції, самосвідомості – повного розуміння своїх індивідуальних
особливостей, свого значення і ролі в житті; здатність оцінювати стосунки з іншими людьми,
адаптуватися до умов життя, що змінюється, готовність впливати на ці умови для досягнення
особистого успіху і суспільного прогресу.
Взаємозв’язки між компонентами виражаються в тому, що успішне засвоєння предметного змісту
визначає ефективне опанування інших його видів, адже творча діяльність, ціннісне ставлення, досвід
спілкування завжди звернені на певний зміст – конкретне знання, конкретний спосіб і процес
діяльності, оскільки творити, ставитися, спілкуватися, аналізувати свою позицію можна тільки у
зв’язку з якимось об’єктом діяльності, процесу, думки. Ефективність оволодіння способами
пізнавальної діяльності – вміннями порівнювати, узагальнювати, робити висновки – залежить від
рівня рефлексивної діяльності тощо. Засвоєння змісту освіти, розробленого за визначеною
структурою, сприятиме формуванню профільної компетентності учнів.
3. Поглиблене вивчення профільних загальноосвітніх предметів передбачає:
- виявлення й засвоєння учнями взаємозв’язків між складовими змісту освіти, котрі
відображають логіку суспільно-історичного процесу пізнання і його результати, технологію
розпізнавання явищ, їх упорядкування та систематизації, перетворення явища із одного стану в
інший;
- розгляд фактів, явищ в історичному аспекті, підвищення загальнокультурного рівня
школярів;
- підвищення теоретичного рівня викладання, що передбачає збагачення й уточнення
понятійного апарату, вивчення більшої кількості законів і закономірностей, підвищення рівня
системності матеріалу, що вивчається, за рахунок показу складу і структури, характеру наукових
теорій, взаємозв’язків між їх елементами;
- розкриття методологічних знань: оволодіння методами наукового пізнання, розгляд
нерозв’язаних наукових проблем, різних поглядів на ту ж саму проблему, впливу наукової
парадигми на розвиток науки;
- виявлення і засвоєння аксіологічних аспектів науковогознання;
- включення до змісту навчального матеріалу завдань високого рівня складності, спрямованих
на визначення причинно-наслідкових зв’язків між поняттями, явищами, фактами; завдань, які
потребують здійснення учнями дослідницької діяльності (проведення експериментів, пояснення й
прогнозування явищ, висунення гіпотез та їх перевірка, проведення цілісних мікродосліджень,
конструкторськихробіт тощо); завдань, спрямованих на розвиток спеціальних здібностей учнів, що
пов’язано із необхідністю розвитку творчого мислення учнів профільних класів, їхніх спеціальних
здібностей;
- забезпечення прикладної спрямованості знань і вмінь, їх зв’язок з життям;
- широке використання знань із споріднених предметів, міжпредметних зв’язків, що забезпечує
всебічне вивчення об’єктів, оволодіння методами науковогопізнання;
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- виявлення у змісті навчального матеріалу гуманітарних аспектів: включення об’єктів
гуманітарних наук (і перш за все людини з її цінностями, практичною і науковою діяльністю) в
певний культурно-історичний контекст;
- формування комунікативної і рефлексивної культури під час розв’язання предметних задач і
у ситуаціях, наближених до життєвого досвіду учнів.
Під час реалізації цих положень необхідно враховувати специфіку кожної освітньої галузі,
кожного навчального предмета. Вона визначається метою, завданнями їх вивчення на тому чи іншому
напрямі профілізації та профілі навчання.
Урахування розроблених основних вимог до організації поглибленого вивчення профільних
предметів дозволить створювати оптимальні умови для розвитку інтересів, здібностей учнів, набуття
ними компетенцій, важливих для оволодіння майбутньою професійною діяльністю.
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Корсакова О.К. Актуализация проблемы углубленного изучения профильных
общеобразовательных предметов.
В статье рассматривается проблема углубленного изучения учебных предметов. Ее актуальность
обусловлена необходимостью разработки основных требований к его внедрению на современном
этапе профилизации старшей школы. Представлено дидактическое обоснование конструирования
содержания профильных предметов на основе личностно-ориентированного и компетентностного
подходов к организации процесса обучения.
Korsakova O.K. Actualization of a Problem of Profound Study of Profile General Subjects.
The article deals with the problem of advanced learning of the school subjects. Its topicality is determined by
the necessity of the formation of the basic requirements to its implementation in the modern period of the
professional training of the high school. Didactic foundation of the vocational subjects' contents is displayed
on the basis on a personality oriented and competitive approaches to the organization of the educational
process.
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СПРИЯННЯ ТА ПЕРЕПОНИ У ФУНКЦІОНУВАННІ СПЕЦКУРСІВ
(АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ В ШКІЛЬНІЙ ПР АКТИЦІ)
Стаття присвячена важливому компоненту профільного навчання – функціонування спецкурсів.
Розглянуто стан проблеми у старших класах школи; проаналізовано процес розробки програм
спецкурсів, організацію їх діяльності в середніх школах за рахунок шкільного компонента навчального
плану. Визначено роль спецкурсів у здійсненні профільного навчання і внутрішньо профільної
спеціалізації.
Донедавна питання введення в старшу школу курсів за вибором мало цікавило педагогічні і
суспільні кола. Проте зараз число їх вимірюється тисячами, а Інтернет на запит про них видає понад
70 тисяч посилань. Тож чи означає це, що питання курсів за вибором нарешті вирішене і їх роль у
профільному навчанні остаточно з’ясована? Результати співбесід з учителями та учнями, їх
анкетування й опитування, тобто вивчення цього питання на практиці, засвідчили, що ще вимагає
додаткового з’ясування розробка змісту і практична реалізація спецкурсів, остаточне встановлення їх
функцій і місця в системі профільної і передпрофесійної підготовки учнів та інші питання, які
стосуються спецкурсів.
Мета статті: ознайомлення педагогічної громадськості зі станом функціонування спецкурсів у
середній школі на теперішньому етапі її профілізації.
Анкетування проводилось серед учителів різних навчальних закладів: ліцеїв, гімназій,
спеціалізованих та масових шкіл (економіко-правовий ліцей, гімназія скандинавських мов, гімназія
№ 290, спеціалізовані школи №№ 137, 303 м. Києва). Більшість опитаних учителів (85%) вважає за
потрібне з метою кращої внутрішньопрофільної спеціалізації виділити години на вивчення спецкурсів
не з шкільного, а з державного компонента змісту навчання. Вони аргументують це тим, що якщо в
розкладі уроків на всю паралель 10-х (11-х, чи 12-х) класів буде стояти "спецкурс", то в цей час учні
будуть розходитися по кабінетах на заняття з обраних ними спецкурсів, і це дисциплінуватиме учнів.
А при теперішньому становищі спецкурсів (за рахунок шкільного компонента змісту), заняття з яких
проводяться у позаурочний час, ставлення до спецкурсів буде таким, як до факультативів, тобто
необов’язковим, хоча спецкурси після вільного вибору їх учнями мають бути обов’язковими для
відвідування. Адже спецкурси компенсують обмежені можливості базових і профільних курсів у
задоволенні різноманітних освітніх потреб школярів.
На питання, чи вважаєте Ви профільне навчання актуальним, 84% учителів відповіли схвально, а
16% відповіли, що це – "рімейк", "ми це вже проходили і ефект від цього був незначним", маючи на
увазі період, коли учням школи давали певну спеціальність, з якою більша частина школярів не
пов’язувала своє життя після школи.
Анкетування виявило, що 98% учителів знають про необхідність вивчення спецкурсів, про які
вони довідались: а) від колег – 10%; б) від адміністрації школи – 60%; в) від методиста – 20%; г) від
батьків учнів – 6 %; ґ) з педагогічної літератури – 10%.
Серед учителів, що вважають профільне навчання актуальним, необхідність вивчення спецкурсів
підтвердили 79% учителів, а от на питання "чому" лише 10% написали, що для професійного
самовизначення учнів, а решта відповіла: для поглибленого вивчення предмета – 30%, для успішної
атестації – 10%, для вступу до ВНЗ – 50%. Отже професійне самовизначення учнів учителі вважають,
на жаль, не найважливішим.
На думку вчителів, фундаментальні знання з профільних предметів та спецкурсів можуть дати
лише вчителі вищої атестаційної категорії і вчителі-методисти, а спецкурси з вузькоспеціальною
тематикою краще вести відповідним фахівцям.
На питання, чи готові Ви викладати свій предмет на профільному рівні схвально відповіли 70%
вчителів, а на питання, чи здатні Ви скласти програму спецкурсу, позитивну відповідь дали 32%
вчителів, з них сказали, що самостійно розробили програму – 40%. Чи достатній для цього рівень
методичної підготовки, негативну відповідь дали 68% вчителів, тобто лише третина з них (32%) може
скласти хоча б програму спецкурсу і тематичне планування до неї.
© Липова Л.А., Замаскіна П.І., Малишев В.В., 2008
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За результатами анкетування, вчителі хотіли б підвищити свою кваліфікацію для розробки і
викладання спецкурсів: а) на тематичних курсах при інституті післядипломної освіти – 60%; б) на
семінарах у межах чергових курсів підвищення кваліфікації – 23%; в) за рахунок обміну досвідом
(майстер-класи) – 10%; г) шляхом самостійного вивчення – 7%, тобто всі вчителі різними шляхами
прагнуть навчитись складати програми спецкурсів і придбати навчально-методичні матеріали, яких
нема у половини вчителів.
Ми мали на меті дізнатись, якій тематиці спецкурсів вчителі надають перевагу. Відповіді на це
питання розподілились: а) підготовці до вступу до закладу професійної підготовки (вищий
навчальний заклад, коледж) – 50%; б) поглибленому вивченню предмета – 20%; в) підготовці до
підсумкової атестації – 20 %; г) знайомству з професіями – 10%. Тобто тематиці щодо професійного
самовизначення, що є найбільш важливою для подальшої долі дитини, вчителі надають далеко не
першорядного значення.
На питання, які функції спецкурсів учителі вважають основними (ми просили розмістити пункти
на власний розсуд по мірі зменшення ролі функцій), вони зазначили: а) підвищений, поглиблений і
розширений рівень вивчення певного навчального предмета для учнів, які найбільш ним цікавляться;
б) реалізація міжпредметних зв’язків з одночасною інтеграцією окремих уявлень, сформованих у
межах окремих предметів, у цілісну картину світу; в) задоволення пізнавальних інтересів школярів,
що виходять за межі традиційних шкільних предметів; г) профорієнтація і проходження професійної
проби на "профпридатність" (створення умов на утвердження у виборі професії або відмову від неї);
ґ) знайомство з окремими видами професійної діяльності, "входження в професію", що сприятиме
успіху на ринку праці. Отже, ролі функцій, призначених професійному самовизначенню, вчителі
надали останні місця в переліку функцій. Тобто як і у відповідях на попереднє питання проглядає
тенденція до другорядності самовизначення і соціалізації учнів в очах учителів.
Нас цікавила й думка вчителів щодо кількості спецкурсів, що їх мусять обрати і потім обов’язково
відвідувати учні 10-12-х класів. На це питання "один" – відповіли 10% вчителів, "два" – 30%, "три" –
50%. Тобто більшість вважає за оптимальне три спецкурси для відвідування учнями.
Стосовно місця проведення занять зі спецкурсів, відповіді вчителів розподілились так: а) у своїй
школі – 73%; б) в іншій, базовій школі чи ПТУ – 6%; в) у вищому навчальному закладі чи науководослідній установі – 15%; г) дистанційно – 4%; ґ) в установах додаткової освіти (станціях юннатів,
техніків, художніх чи спортивних школах тощо) – 2%.
Щодо питання про наявність відповідних умов для функціонування спецкурсів (матеріальнотехнічна база навчального закладу, методична література тощо), більшість учителів суспільногуманітарного напряму викладання (76%) відповіла "так", а значна частина вчителів природничоматематичного напряму (60%) дала відповідь "частково". Отже, для природничих дисциплін
більшість шкіл (окрім ліцеїв, створених на базі ВНЗ) не має відповідної експериментальної бази для
успішного функціонування спецкурсів, тематика яких передбачає лабораторні досліди і практикуми.
Це треба враховувати при доборі тематики спецкурсів і з огляду на матеріально-технічне
забезпечення навчального закладу.
На питання, чи є потреба складати програми спецкурсів різних рівнів складності, основна частина
вчителів (80%) зазначила, що у профільних класах рівень спецкурсів має бути доступним, але
водночас поглибленим і розширеним за змістом, тож нема сенсу у складанні спецкурсів низького
рівня складності.
Складними для вчителів виявились питання відбору і структурування змісту спецкурсів, вибору
методів і форм навчання, визначення цілей і завдань. Але найскладнішою для вчителів, як засвідчило
анкетування, виявилась проблема контролю і оцінювання рівня досягнень учнів за програмою
спецкурсу. Одні з них вважають, що треба оцінювати за 12-ти бальною шкалою (60%), тобто як і
профільні предмети, хоча не можуть аргументувати свою думку; інші в цьому питанні є
прибічниками модульно-рейтингової системи оцінювання (30%), переконуючи, що саме вона
дозволяє максимально враховувати індивідуальні особливості учнів. Незначна частина вчителів (10%)
вважає, що засвоєння змісту спецкурсів, як і факультативів, взагалі не треба оцінювати. Така
розбіжність думок учителів свідчить про те, що це питання ще вимагає дослідження.
На питання, до чого може привести введення спецкурсів, відповіді вчителів розподілились таким
чином: а) до підвищення компетентності учнів із профільних предметів – 60%; б) сприятиме
підвищенню загальної ерудиції школярів – 20%; в) допоможе професійному самовизначенню – 15%;
г) до зайвого перевантаження учнів – 5%. Отже, на професійному самовизначенні акцентує увагу
лише кожен шостий з опитаних учителів, що надзвичайно мало з огляду на актуальний нині
аксіологічний аспект змісту навчання, адже теперішні учні прагнуть знати не тільки, яких знань і
вмінь їм треба набути, а й навіщо вони знадобляться їм у майбутній професійній діяльності.
Ми запитували вчителів, скільки відсотків їхніх випускників пов’язали своє життя з обраним
профілем навчання і яка їхня подальша професійна доля. У відповідях різних учителів ми
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спостерігали значні розбіжності. Виявилось, що існує певна кореляція між вибором професійного
шляху випускників і фаховим рівнем вчителів, що викладали профільні предмети і спецкурси. Отже
існує пряма залежність між вибором життєвого шляху учнів і професіоналізмом учителів, які їх
навчали.
Ми провели також анкетування учнів, зокрема учнів 9-х класів, щоб дізнатися про їхнє ставлення
до спецкурсів і в цілому до профільного навчання. Щодо поінформованості їх про профільне
навчання, в основному відповіді були позитивні, а щодо джерел інформації відповіді розподілились:
а) від учителів – 64%; б) від адміністрації школи – 20%; в) від однолітків – 5,7%; г) від батьків – 6,4%;
ґ) із засобів масової інформації – 3,9%. Із необхідністю введення спецкурсів погодились 75% учнів,
основними джерелами інформації щодо цього виявились: а) вчителі – 60%; б) адміністрація школи –
24%; в) батьки – 6%; г) однолітки – 6%; ґ) засоби масової інформації – 4%.
Учнів десятих класів експериментальних шкіл ми запитували, чи надавалось їм справжнє право
вибору тематики спецкурсів. Лише 40% учнів дали позитивну відповідь, решті нібито надавався
вибір, але з обмеженої кількості пропозицій.
На питання, скільки спецкурсів для відвідування вони вважають оптимальним, відповіді учнів
розподілились: а) "один" – 15%; б) "два" – 35%; в) "три" – 50%.
Причинами вибору тематики спецкурсів учні назвали: а) поглиблення знань – 29%; б) успішну
підсумкову оцінку – 9%; в) вступ до вищого навчального закладу – 20%; г) професійне
самовизначення – 42%. Як бачимо, у відповідях учителів і учнів на питання анкети спостерігається
значна розбіжність. Учні, вибираючи спецкурси для обов’язкового відвідування, надають більшого
значення професійному самовизначенню, ніж вчителі. Отже аксіологічний підхід у набутті освіти
для учнів є переважаючим.
Нас також цікавило, з яких предметів учні хочуть вибрати спецкурси. Аналіз анкет засвідчив, що
переважають відповіді: а) з традиційних предметів (80%), тобто тих, які потрібні для вступних
екзаменів у заклади професійного навчання (в основному вищі навчальні заклади); б) 10% учнів
обрали тематику спецкурсів з непрофільних предметів; в) 10% – тематику спецкурсів, що виходять за
межі традиційного навчального плану (психологія, філософія, економіка тощо).
На питання, з якими навчальними заняттями найбільш схожі спецкурси, відповіді розподілились
так: а) з факультативами – 60%; б) з уроками – 30%; в) з гуртками – 5%; г) з секціями – 5%. Тобто
ставлення до спецкурсів як обов’язкових занять у свідомості учнів ще не встановилось.
Щодо місця проведення занять з спецкурсів відповіді учнів майже співпали з відповідями
вчителів: а) у своїй школі – 70%; б) в іншій школі – 5%; в) у вищому навчальному закладі чи науководослідній установі – 15%; г) в установах професійно-технічної та додаткової (позашкільної) освіти:
станції юннатів, техніків, художніх, спортивних школах тощо) – 7%; ґ) дистанційно – 3%. Відсутність
розбіжностей поглядів учителів і учнів щодо місця проведення занять спецкурсів зніме проблему
пропусків занять з цієї причини.
Десятикласників наприкінці навчального року ми запитували, чи допомогло їм відвідування
спецкурсів у професійному самовизначенні. "Так" відповіли 70% учнів; "ні" – 10%; "не впевнений" –
20%. Аналогічно одинадцятикласникам наприкінці навчального року ми поставили запитання, чи
визначились вони з вибором професії. Відповіді розподілились: а) "так" відповіли 85% учнів; б) "ні" –
5%; в) "не впевнений" – 10%. Отже, за рік після відвідування спецкурсів число учнів, що визначились
з вибором професії зросло, на 15%.
Ми хотіли також з’ясувати, з чим пов’язують учні вибір професії після закінчення школи: а) з
власними потенційними можливостями і здібностями ("можу"); б) власними цілями, бажаннями,
прагненнями ("хочу"); в) наявними і необхідними для певної професії стійкими фізичними і
психічними якостями ("маю"); г) потребами і вимогами суспільства до особистості ("треба",
"вимагають"); ґ) моральною або матеріальною підтримкою родичів. Учні мали визначитись щодо
запропонованих пунктів і підкреслити ті, які їм властиві. На пункт а) позитивно прореагувало 85%
учнів, на пункт б) – також 85%, відповідно в) – 80%, г) – 40%, ґ) – 70%. (Сумарний відсоток
перевищує 100, тому що учні мали підкреслити зразу декілька пунктів). На нашу думку, високі цифри
пунктів а), б), в) свідчать, з одного боку, про високий ступінь професійної визначеності, а з другого –
про дещо завищену самооцінку учнів (особливо щодо пункту в)). Порівняно понижений показник
пункту г) свідчить про те, що випускники не дуже переймаються інтересами держави.
З вищезазначеним пунктом в) були пов’язані два наступні питання: 1) чи поінформовані Ви про
вимоги професії до її пошукувача? 2) чи маєте Ви уявлення про поняття "профпридатність", "проби
на профпридатність"? На перше з цих питань більшість учнів (80%) відповіли позитивно. На друге
питання 60% анкетованих дали негативну відповідь, що свідчить про погане уявлення претендента
про вимоги на професію, хоча в пункті в) попереднього питання вони зазначили, що володіють
необхідними для певної професії стійкими фізичними і психічними якостями. Тобто учні погано
уявляють собі всі "за" і "проти" бажаної професії. Тому й непоодинокі випадки, коли, вступивши,
наприклад, до медичного закладу, студент втрачає свідомість від вигляду крові. Тож є потреба у
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спецкурсах, що ознайомлюють з особливостями тої чи іншої професії. Їх загальна назва приблизно
може бути "Вступ до спеціальності" чи "Основи майбутньої професії", щоб учні знали не лише
переваги, а й всі "підводні рифи" того чи іншого фаху. Недостатня підготовка учнів до вибору
професії знаходиться у прямій кореляції з тим, що за результатами анкетування (див. вище) тільки
10% вчителів надають перевагу тематиці спецкурсів, пов’язаній із знайомством з професіями. Такий
стан проблеми треба виправляти, адже йдеться про долю випускників.
Нас цікавило також, що вплинуло на самовизначення випускників, що саме спонукало їх до
вибору тої чи іншої професії. Учні відповіли, що бажану професію вони хочуть обрати за:
а) престижністю спеціальності – 30%; б) порадою родичів – 30%; в) компанію з друзями – 10%;
г) авторитетом знайомого фахівця – 15%; ґ) впливом школи та вчителів – 15%. Отже, роль школи і
вчителів у професійному самовизначенні виявилась, на наш погляд, досить низькою. Це зумовлює
необхідність посилення роботи в цьому напрямку.
Окрім того, ми запитували учнів, чи володіють вони інформацією про освітні заклади та
підприємства, де можна набути бажану для них професію чи спеціальність. "Так" на це питання
відповіли тільки 50% школярів, а решта випускників дала негативну відповідь, хоча вони вже стоять
на порозі самостійного життя. Таким чином, бесіди з учнями та вчителями, результати їх усного
опитування та письмового анкетування засвідчили недостатній рівень підготовки вчителів до
профільного навчання і ведення спецкурсів, а також показали понижений рівень готовності учнів до
професійного самовизначення. Все зазначене свідчить про необхідність покращення підготовки
вчителів до профільного навчання і ведення профорієнтаційної роботи.
Отже, аналіз практики реалізації спецкурсів у старшій школі дозволив зробити висновок, що для
їх ефективної діяльності, на нашу думку, необхідно:
1) продовжити роботу по створенню програм спецкурсів, методичних планів, навчальних
посібників, робочих зошитів;
2) поширити взаємодію шкіл, закладів додаткової освіти, вищих навчальних закладів, науководослідних установ, дистанційних технологій щодо створення і функціонування спецкурсів;
3) посилити увагу місцевих органів управління освітою до процесів розробки, експертизи і
викладання спецкурсів;
4) вдатися на всіх рівнях освіти до вивчення, узагальнення і поширення перспективного досвіду з
профільного навчання і організації вивчення спецкурсів через всю систему загальної, додаткової,
професійної і післядипломної освіти, а також через періодичні видання системи МОН України.
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спецкурсов (анализ состояния проблемы в школьной практике).
Статья посвящена важному компоненту профильного обучения – функционирование спецкурсов.
Рассмотрено состояние проблемы в старших классах школы; проанализировано процес разработки
программ спецкурсов, организацию их деятельности за счет школьного компонента учебного плана.
Определена роль спецкурсов в осуществлении профильного обучения и внутрипрофильной
специализации.
Lypova L.A., Zamaskina P .I., Malyshev V .V . Promotion and Obstacles in Functioning of Special Courses
(Analysis of the problem in School Practice).
The article is dedicated to the important component of profile education – the functioning of special courses.
The state of the problem in the secondary school is considered, the special courses programs compiling, their
activity organization within the school component of study plan is analysed. The role of special courses in
the profile education process and inter-profile specialization is defined.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ
В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті представлено досвід роботи кафедр Житомирського державного університету імені
Івана Франка з підготовки вчительських кадрів в умовах модернізації вищої освіти: викладання
навчальних курсів, підготовка студентів до використання інформаційно-комунікаційних технологій,
упровадження кредитно-модульної системи навчально-виховного процесу.
Характерними рисами системи університетської освіти сьогодні є: орієнтація на європейські та
світові освітні стандарти, збагачення вищих навчальних закладів сучасними інформаційними
технологіями навчання, широке включення в систему Інтернет, створення авторських підручників та
навчальних посібників, активізація аудиторної роботи, організація активної самостійної роботи та
самоконтролю [1; 2].
Необхідність на сучасному етапі інноваційної спрямованості педагогічної діяльності зумовлена,
передусім, входженням України у Європейський простір, конкурентноздатністю вищих навчальних
закладів в умовах ринкової економіки та здатністю їх випускників жити й творити в інформаційному
просторі.
Основні інновації у процесі навчання в першу чергу стосуються структури системи навчання;
навчальних планів і програм; технологій навчання та навчального обладнання; організації навчання із
застосуванням інформаційних систем, передусім у спеціалізованих аудиторіях і лабораторіях з
використанням електронного дидактичного матеріалу; оцінки
результативності навчання за
допомогою кредитно-модульної системи навчання; міжособистісних відносин "викладач-студент" [3].
Без змін та постійного пошуку нового немає прогресу. Результатом творчого пошуку викладача
нестандартних рішень різноманітних методичних проблем є інноваційні технології навчання.
Технологія навчання – це діалектична взаємодія між викладачем і студентом, результатом якої є
оволодіння останнім певною сукупністю знань, тобто це єдність двох блоків: технології викладання
дисципліни і технології її засвоєння [4: 34].
Специфіка кожної технології зумовлюється передусім особливостями дисципліни, її змістом,
структурою, можливостями формалізації та рівнем підготовки студентів. Кінцева мета будь-якої
технології – якісне оволодіння конкретними знаннями та навичками. Метою даної статті є
висвітлення досвіду роботи колективу університету в сучасних умовах по підготовці педагогічних
фахівців.
Нові технології в університеті спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу через
збільшення самостійної роботи та програмованого контролю знань.
При виборі навчального матеріалу викладачі структурують його таким чином, щоб студенти
могли побачити можливості застосування даної дисципліни у своїй професійній діяльності.
Серед технологій, які розробляються в університеті, можна назвати:
- технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів;
- технології соціально-педагогічної підготовки майбутніх учителів до роботи з батьками;
- проблеми міжособистісної взаємодії у вищому навчальному закладі;
- проблеми модульно-рейтингової та кредитно-модульної системи навчання;
- пріоритетні напрямки мовно-методичної та технологічної підготовки майбутніх учителів;
- технології удосконалення професійно-методичної компетенції майбутніх учителів іноземної
мови;
- проблеми вдосконалення технології навчання в процесі вивчення спеціальних дисциплін;
- технології підготовки майбутніх учителів до художньо-творчої діяльності.
Розроблені інноваційні технології навчання сприяють підвищенню рівня знань та професійних і
дослідницьких умінь, вдосконаленню в цілому навчальної та науково-методичної діяльності. Вони
впроваджуються і в інших навчальних закладах.
Так, кафедра методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики розробила
інноваційні технології викладання англійської мови у початковій та загальноосвітній школі, видала
ряд авторських посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для різних типів
навчальних закладів. На кафедрах дидактичної лінгвістики і літературознавства, філології та
лінгводидактики розроблено технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, які
© Осадчий М.М., 2008
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також знайшли впровадження в різних регіонах України. Знаходять упровадження й інші технології
навчання, розроблені в університеті.
Враховуючи, що педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних,
нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, вузівський викладач повинен, перш за
все, бути поінформованим про новітні педагогічні технології, усвідомити необхідність введення
педагогічних інновацій, а також бути готовим до подолання труднощів, як змістового, так і
організаційного характеру і мати бажання створювати власні творчі завдання, проводити
дослідницьку роботу [5].
Безпосередня робота по активізації студентів під час лекцій і застосування інноваційних
технологій починається з оснащення лекційних аудиторій спеціальною аудіовізуальною технікою,
забезпечення в аудиторії зворотного зв’язку "сту дент-викладач" та студентів необхідними
дидактичними пакетами.
На лекції викладач повинен не лише донести майстерно до студентів інформацію, а й змусити їх
думати. Це можливо здійснити тоді, коли викладач на лекції ставить проблеми, які необхідно буде під
час лекції і розв’язати. Хоч думки студентів можуть бути і невірними, важливо те, що викладач
постійно активізує студентів, а це сприяє розвитку їх мислення, стимулює бажання вчитися. Як
правило, студенти намагаються під час лекції записати все, що виклав викладач, а це приводить до
того, що послаблюється чи взагалі випадає осмислення.
Розвиток технічних засобів навчання не може замінити лекцію, але викладач має залучити
студентів до активної співпраці. Однак лекція не повинна бути перенасичена різними технічними
засобами. Роль технічних засобів – забезпечити більш активний процес сприйняття студентами
матеріалу лекції та спілкування викладача з аудиторією[6: 19].
У практику навчального процесу університету ввійшли лекції-семінари, суть яких полягає в тому,
що матеріал лекції викладається до повного розуміння з одночасним його запам’ятовуванням і
придбанням навичок використання матеріалу лекції на практиці. При застосуванні в навчальному
процесі цих лекцій значно підвищується увага порівняно з традиційним викладанням.
Кафедри, які забезпечують навчальний процес в інституті післядипломної освіти, враховуючи, що
студенти, які навчаються в цьому інституті, вже мають вищу освіту, застосовують "суб’єктсуб’єктний" підхід у навчанні. Викладачі активно застосовують лекцію-бесіду, використовуючи при
цьому наявні знання студентів та спрямовуючи лекцію на розгляд питань, що викликають найбільшу
зацікавленість аудиторії. Такі лекції проводяться в основному при викладанні психологопедагогічних дисциплін.
У зв’язку з упровадженням елементів дистанційної форми навчання викладачі готують всю
необхідну інформацію для навчання на електронних носіях, з якою студенти ознайомлюються
заздалегідь, що дає можливість викладачу під час лекції проводити лише обговорення найбільш
складних та проблемних питань.
У практиці викладання дисциплін, зокрема, соціально-педагогічної тематики використовуються
лекції-дискусії, лекції з розбором конкретних ситуацій, лекції з застосуванням зворотного зв’язку,
бінарні лекції викладачів кафедри та викладача-співробітника соціальної установи, а перед
написанням підсумкової модульної роботи, складанням заліку чи екзамену – лекції-консультації.
Сучасний характер підготовки фахівців забезпечує не лише лекція, але й будь-яке інше заняття, де
студенти активно працюють самостійно. У процесі проведення практичних та лабораторних занять в
університеті застосовуються мотиваційно-стимулюючі методи (аналіз педагогічних ситуацій,
розв’язання педагогічних задач, бесіди, дискусії, вивчення першоджерел); методи професійної
психолого-педагогічної взаємодії (ділові, рольові ігри, тренінги); оцінно-регулюючі методи, що
допомагають у закріпленні та оцінці набутих знань та вмінь студентів щодо майбутньої професійної
діяльності (тестування, виконання різного рівня складності творчих завдань).
Літературознавчими кафедрами проводиться значна робота використання та створення на
практичних заняттях відеофрагментів з метою поглиблення розуміння художнього твору,
впроваджуються елементи роботи в малих групах.
Активно використовуються викладачами опорні схеми, таблиці та роздатковий матеріал
(індивідуальні, тестові завдання, питання для контрольних робіт). Багато навчального матеріалу
накопичено на електронних носіях, що сприяє покращенню самостійної роботи студентів, зокрема,
заочної форми навчання під час підготовки їх до написання контрольних робіт, складання заліків та
екзаменів.
Семінарські заняття з соціально-педагогічних дисциплін проводяться як семінари-бесіди,
семінари-доповіді, семінари розв’язання задач, а також у вигляді "круглих столів", засідань
експертної групи, дебатів, презентацій соціально-психологічних проектів, групових консультацій, а
чимало лабораторних занять проводиться на базі соціальних закладів-партнерів університетських
кафедр з подальшим захистом звіту студентів.
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Важливою складовою навчального процесу є позааудиторна робота. У цьому плані успішно
працює школа педагога-організатора літнього відпочинку дітей "Від А до Я", в якій постійно
навчаються понад 100 студентів. Кращі з них проходять літню соціально-педагогічну практику в
Міжнародному дитячому центрі "Артек" та в дитячому центрі "Молода гвардія".
Студенти старших курсів залучаються до консультативної роботи викладачів з учителями,
соціальними працівниками, батьками, громадськістю міста Житомира і області, отримують
інформацію про продуктивні та перспективні інноваційні форми та технології сучасного виховного
процесу.
Широкого використання в процесі проведення аудиторних позанавчальних занять в роботі
викладачів зі студентами набули ділові ігри, моделювання педагогічних технологічних ланцюгів,
тренінги, педагогічні аукціони, конкурси продуктивних ідей, творчі майстерні, підготовка і захист
педагогічних проектів, конференції, конкурси педагогічної і вожатської майстерності.
Не забуті і перевірені часом такі види роботи, як вікторини, круглі столи, дискусії, перегляд
відеофільмів, сюжетні імпровізації, опорні сигнали і схеми, таблиці.
Все це дає можливість розвивати творчість студентів, їх інтелектуальні здібності, логічне
мислення, виявити обдаровану особистість і вести з нею наукову роботу та надати можливість
викладачу внести відповідну корекцію в навчанні.
Стратегічним завданням при підготовці фахівців є інформатизація навчального процесу.
Головними проблемами при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у школі, на нашу
думку, є проблеми психолого-педагогічні. Вони, передусім, полягають у низькому рівні готовності
вчителів до проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,
відсутності науково обґрунтованої методики їх використання при проведенні занять з конкретних
навчальних дисциплін, забезпеченості навчальних закладів педагогічними програмними засобами.
Тому сьогодні вкрай необхідно навчити вже працюючих і майбутніх педагогів реально
використовувати комп’ютерні технології в навчально-виховному процесі (в класній і позакласній
роботі, в додатковій роботі з учнями тощо).
Колегія Міністерства освіти і науки 10.11.2005 р. прийняла рішення впровадити програму
"Intel®Навчання для майбутнього" у всіх педагогічних навчальних закладах та інститутах
післядипломної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка активно долучився
до Програми у 2005 році. Методичні матеріали щодо проведення педагогічного експерименту по
навчанню майбутніх учителів інформаційно-комунікаційним технологіям розміщені на внутрішньому
сайті університету і доступні всім учасникам педагогічного експерименту та бажаючим приєднатись
до нього. Відповідні методичні посібники та компакт-диски в достатній кількості передані до
бібліотеки університету. Студенти забезпечені необхідним для навчання доступом до мережі
Інтернет.
Для підвищення якості підготовки студентів з інформаційно-комунікативних технологій до
навчальних планів педагогічних спеціальностей введено курс "Нові інформаційні технології". Цей
курс зорієнтований на оволодіння студентами навичками роботи на комп’ютері для подальшого
застосування ЕОМ у різних видах педагогічної роботи і закладає основу для впровадження новітніх
інформаційних технологій та методик їх застосування в навчальному процесі. У результаті
організованого навчання у рамках Програми уже пройшли підготовку 60 викладачів-методистів усіх
кафедр університету та понад 600 студентів, яким видано відповідні сертифікати. За рекомендацією
Колегії МОН України питання з інформаційно-комунікаційних технологій включені до
кваліфікаційних іспитів.
У подальшому до програми "Intel®Навчання для майбутнього" будуть залучені всі студенти
університету з метою, щоб кожен випускник мав сертифікат про вміння використовувати ці
технології у навчальному процесі. Впровадження в навчальний процес цієї програми вимагає
наявності необхідної кількості сучасних комп’ютерів, їх об’єднання в локальну мережу з виходом в
Інтернет, наявності спеціалізованих комп’ютерних програм і методики їх використання та фахівців,
які мають відповідну кваліфікацію.
Отримані студентами знання знайшли своє застосування у сучасних методиках навчання та
виховання. Значна кількість навчальних занять (особливо тих, де потрібно багато наочності) та захист
студентами дипломних і курсових робіт проходить з використанням інформаційно-комунікативних
технологій.
З метою модернізації освіти, інтеграції в Європейський освітній простір відповідно до умов
Болонської концепції в університеті запроваджено багатоступеневу систему підготовки кадрів,
широко впроваджується кредитно-модульна система організації навчально-виховного процесу,
головна ідея якої полягає в наданні навчальним закладам певної шкали кількісних показників, за якою
можна співвідносити програми навчання і таким чином наблизити національні системи вищої освіти
Європи.
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Окремі дисципліни вивчаються блоками (модулями), оцінювання знань студента здійснюється у
вигляді суми балів за кожен вид навчальної роботи, запропонованої модульно-рейтинговою
технологією.
Система оцінки знань передбачає вхідний контроль, який визначає ступінь засвоєння студентом
раніше вивченого матеріалу; поточний контроль, який визначає ступінь засвоєння студентами
теоретичної і практичної частини навчальної програми кожного модуля, рубіжний контроль, який
дозволяє оцінити підготовку студента за один або декілька модулів та підсумковий контроль, який
встановлює якість засвоєння навчального матеріалу за всіма модулями, з яких складається дисципліна
[7: 40].
На соціально-психологічному факультеті розроблена та впроваджена система управління
навчальним процесом "Факультет" в умовах кредитно-модульної системи навчання, яка поступово
впроваджується і на інших факультетах.
Сьогодні кількість інформації, що має засвоїти студент, постійно збільшується, а годин,
відведених навчальними планами, для повного висвітлення запланованого курсу не вистачає. Тому в
робочих навчальних планах університету передбачено збільшення кількості годин, відведених на
самостійну роботу.
Чим раніше ми привчимо студентів працювати самостійно, тим більше буде створено передумов
для оволодіння ними основами професійної майстерності.
Для забезпечення раціональної організації самостійної роботи студентів викладачі кафедр
створили навчально-методичний комплекс на електронних носіях, який включає лекції з різних
навчальних дисциплін та різного роду електронні методичні посібники. Контроль за цією роботою
покладений на систему тестових завдань, що виконує студент протягом навчального семестру.
Окремі навчальні дисципліни (математичні, фізичні, хімічні, біологічні) мають великий блок
складних для сприйняття теоретичних положень, специфічних термінів, засвоєння яких потребує
значної самостійної роботи студентів. Тому кафедри розробляють і вдосконалюють комплекс завдань
для розв’язання цих проблем. Завдання для поточного контролю знань студентів розробляються
таким чином, щоб студенти не тільки продемонстрували знання конкретних теорем чи законів, але й
виявили здатність до логічного мислення й узагальнення та могли застосувати теоретичні знання у
різних сферах суспільної діяльності. Кафедрами також підготовлені комплекти завдань з різних
навчальних курсів для самопідготовки та самоконтролю з використанням персонального комп’ютера.
У результаті проведення різних форм індивідуально-самостійної роботи в академічних групах на
кафедрах накопичуються методичні бібліотеки студентської пошукової діяльності, наукові роботи,
тематичні папки (методичні розробки виховних заходів, узагальнений досвід роботи класних
керівників і вихователів груп продовженого дня, шкіл-інтернатів), реферати, наочний матеріал з
педагогічної практики.
Розроблені стандарти вищої освіти передбачають значну кількість годин на вивчення вибіркових
дисциплін, серед яких ми вводимо спецкурси, пов’язані з проблемами інноватики, що дає можливість
підготувати майбутніх учителів до інноваційної діяльності, сприятиме оновленню психологопедагогічної складової змісту підготовки фахівців.
У професійному становленні майбутнього педагога важливе місце займає практична підготовка.
Труднощів у проведенні різного роду практик в останні роки поменшало після створення на базі
університету навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся", в який входить 20 навчальних
закладів області. Крім того, практика студентів на випускних курсах у багатьох випадках проводиться
за місцем їхнього майбутнього працевлаштування, що є дійовим фактором підвищення якості
підготовки фахівців. Результати проведення педагогічних практик студентів старших курсів
підсумовуютьсяна методичних конференціях.
Заміна традиційної системи підготовки майбутнього вчителя на інноваційну є нагальною
потребою часу, що оновлює та модернізує її сутність та структуру, готує учасників навчального
процесу до розв’язання проблем завтрашнього дня, ставить за основну мету індивідуальний підхід до
кожного студента, враховує його здібності та уподобання, формує готовність майбутнього вчителя до
інноваційної діяльності.
За впровадження інноваційних технологій навчання та нових форм організації навчальновиховного процесу протягом останніх 5 років на Міжнародних виставках "Сучасна освіта в Україні"
університет за багаторічну інноваційну науково-педагогічну діяльність по модернізації освіти
відзначено двома золотими, срібною і двома бронзовими медалями, десятками дипломів МОН
України та АПН України, двічі удостоєно почесного звання "Лідер сучасної освіти", нагороджено
дипломом за активне сприяння інформатизації освіти та ефективне впровадження програми
"Intel®Навчання для майбутнього" у системі вищої педагогічної освіти України.
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ПЕДАГОГІЧНА ПР АКТИКА СТУДЕНТІВ-МАГІСТР АНТІВ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Статтю присвячено вирішенню проблеми проведення педагогічної практики студентівмагістрантів, розкривається її зміст, мета; уточнюються основні завдання та принципи
проведення педагогічної практики магістрантів; визначаються її основні етапи та описується
кожний з них. Пропонується використовувати Методичний професійний портфель учителя
іноземної мови під час проходження педагогічної практики магістрантів.
В умовах соціально-економічного та культурного розвитку суспільства значно зросли вимоги
сучасних роботодавців до професійної компетентності фахівців різних спеціальностей, у тому числі і
підготовки та вдосконалення психолого-педагогічної й методичної майстерності викладачів вищої
школи. Тому роль і місце педагогічної практики сту дентів-магістрантів як майбутніх викладачів
іноземної мови (ІМ) важко переоцінити, оскільки вона поєднує теоретичну підготовку магістрантів з
їх практичною діяльністю у вищій школі для вдосконалення вмінь планувати, організовувати,
проводити та аналізувати навчально-виховну діяльність з ІМ.
Зважаючи на все зазначене, метою цієї статті є розкриття змісту, мети, завдань та принципів
проведення педагогічної практики магістрантів.
Педагогічна практика – складова частина навчально-виховного процесу студентів-магістрантів,
яка сприяє формуванню їх творчого ставлення до майбутньої педагогічної діяльності, визначає
ступінь його професійної здатності і рівень педагогічної спрямованості, зазначених у
Загальноєвропейських Рекомендаціях Ради Європи [1], та забезпечує вдосконалення основ
професійної майстерності як найважливішої якості особистості майбутнього вчителя іноземних мов
[2]. Ряд методистів (Б.Н. Боденко, С.С. Вітвицька, Н.Д. Гальскова, В.С. Демчук, М.І. Соловей,
В.В. Кудіна та інші) визначають мету педагогічної практики як:
- оволодіння магістрантами сучасними методами, формами та засобами навчання іноземної
мови;
- формування у магістрантів необхідних професійно-педагогічних навичок та умінь для
вирішення практичних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу у вищій школі;
- виховання у магістрантів потреби постійного вдосконалення педагогічної майстерності;
- розвиток у магістрантів творчої ініціативи та конкретних дослідницьких умінь у професійній
діяльності викладача вищої школи [3].
Основні завдання педагогічної практики магістрантів полягають у наступному:
- формуванні та розвитку професійно-педагогічних навичок та вмінь викладача ІМ вищої
школи;
- формуванні навичок та умінь проведення науково-дослідницької роботи з психологопедагогічних та методичних проблем;
- ознайомленні із сучасним станом навчально-виховної роботи у вищій школі та залучення
студентів-магістрантів до активної діяльності як викладачів та кураторів в академічних групах;
- розвитку практичних умінь здійснювати виховну роботу серед студентів та оволодіння ними
комунікативнимивміннями, необхідними для спілкування зі студентами та викладачами;
- виробленні у майбутніх викладачів навичок самостійності у підготовці та проведенні різних
форм навчально-виховної роботи зі студентами та особистої відповідальності за якість та
ефективність цієї роботи;
- виробленні творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності викладачів вищої
школи;
- закріпленні, поглибленні і збагаченні теоретичних знань студентів з ІМ, застосуванні
отриманих знань при розв’язанні конкретних педагогічних завдань;
- розвитку у майбутніх викладачів педагогічного мислення, здатності до аналітичного
осмислення педагогічної дійсності, розширення педагогічного кругозору та формування творчого,
дослідницького підходу до педагогічної діяльності [2; 3].
Як зазначалося, педагогічна практика магістрантів включає широкий спектр науково-аналітичної,
педагогічної та методичної діяльності і передбачає:
- ознайомлення магістрантів з особливостями організації навчально-виховного процесу у
вищому навчальному закладі (ВНЗ) (ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою
фахівця, навчальним планом, розкладом занять тощо);
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- ознайомлення з кредитно-модульною організацією практичного курсу з ІМ та теоретичних
курсів у мовних ВНЗ ;
- ознайомлення зі змістом освіти з обраного фаху (типові та робочі програми
з навчальних дисциплін, підручники, посібники, методичні рекомендації);
- відвідування та аналіз занять викладачів кафедри та магістрантів-практикантів; планування
власної викладацької діяльності, підготовку до занять та проведення практичних занять з першої та
другої іноземних мов за розкладом у закріпленій академічній групі;
- виконання магістрантами обов'язків куратора студентськоїакадемічної групи;
- проведення науково-дослідницької роботи;
- участь магістрантів у засіданнях кафедр, методичних секцій, у роботі семінарів викладачів
тощо.
Програма педагогічної практики з ІМ передбачає її організацію на основі таких принципів як:
- зв’язок практики з життям, відповідність її змісту, форм і методів проведення програмним
вимогам;
- комплексний характер практики на всіх її етапах, який передбачає єдність навчальної і
виховної роботи магістрантів засобами ІМ;
- органічний взаємозв’язок практики з вивченням теоретичних курсів і позанавчальною
діяльністю студентів;
- диференційований зміст практики з урахуванням специфіки кваліфікації та індивідуальних
особливостей студентів.
До змісту практичної діяльності магістранта-практиканта входить робота магістранта у якості
викладача та куратора академічної групи. Робота викладача ІМ, у свою чергу, включає навчальновиховну роботу та дослідницьку роботу. До змісту практичної діяльності магістранта-практиканта як
куратора академічної групи входить: виховна робота, вивчення особистості студентів і колективу
академічної групи та дослідницька робота студентів.
Крім того, планування та проведення педагогічної практики магістрів як будь-який складний
процес має певну поетапність проведення. Навчально-виховна робота магістрантів-практикантів
здійснюється в три етапи.
На початковомуетапі, що триває 2-3 дні, кожний магістрант-практикант:
- бере участь у настановчій конференції з педпрактики;
- знайомиться з академічною групою, вивчає навчальні плани, навчальні програми (типові і
робочі), розклад занять, інші робочі документи;
- вивчає план виховної роботи куратора, визначає тематику та форму проведення виховного
заходу;
- складає індивідуальний план роботи, подає його на затвердження керівникам педпрактики;
- відвідує практичні заняття з ІМ, що проводять викладачі кафедр, бере участь у їх аналізі.
Наприкінці початкового етапу керівники практики разом з магістрантами-практикантами
складають розклад занять, що проводитимуть магістранти; взаємовідвідувань магістрантами занять, із
зазначенням прізвищ основних рецензентів цих занять; виховних заходів, що проводяться
практикантами.
З метою уніфікувати сертифікацію рівнів володіння іноземними мовами, підвищити мотивацію
студентів до навчання, стимулювати самоосвіту та самооцінку у процесі оволодіння іноземними
мовами Рада Європи рекомендує використовувати Європейський Мовний Портфель (ЄМП),
створений на основі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Інформація про існування професійно-орієнтованих мовних портфелів та позитивні результати їх
пілотування спонукала нас до розробки професійно-орієнтованого методичного портфеля для
студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) з метою його використання при проходженні студентами
педагогічної практики в навчальних закладах різних рівнів акредитації.
Метою Методичного Мовного Портфеля (далі ММП) є організація та реалізація самостійної
навчально-пізнавальної діяльності студента при викладанні іноземних мов, спрямована на оволодіння
професійними знаннями, навичками та вміннями обраної спеціальності, самооцінки отриманих
результатів та самовдосконалення. ММП – це пакет документів, розроблений для студентів ВНЗ ІІІIV рівнів акредитації педагогічного профілю з метою контролю та самоконтролю розвитку їх
методичної компетенції під час проходженняними педагогічної практики в навчальних закладах.
Ми вважаємо за доцільне використання ММП під час проходження студентами-магістрантами
педагогічної практики, оскільки за його допомогою студенти (власники Портфеля) збирають,
систематизують свої досягнення та надбання за час проходження педагогічної практики, самостійно
оцінюють та прослідковують власний рівень методичної компетенції. ММП орієнтований, у першу
чергу, на студентів мовних факультетів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації педагогічного профілю, його
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можливо застосовувати для навчання студентів педагогічного профілю для вдосконалення власних
професійних умінь.
За своєю структурою ММП складається з трьох розділів: Методичний Паспорт, Методична
Біографія та Методичне Досьє.
Методичний Паспорт користувача являє собою перелік офіційної інформації про власника
Портфеля, рівень володіння ним / нею навичками й уміннями викладання іноземної мови на момент
початку педагогічної практики. Цей розділ також містить таблиці самооцінки професійноорієнтованих мовленнєвих умінь може містити отримані власником свідоцтва чи сертифікати про
попередній педагогічний досвід, а також необхідна інформація про проходження педагогічної
практики, яка організує та систематизує його роботу в школі.
Інформація, що міститься в даному розділі, допомагає шкільному вчителю іноземної мови та
керівнику педагогічної практики знайомитися зі студентом, колом його інтересів та захоплень, рівнем
знань і методичних професійно-орієнтованих умінь, визначити його сподівання та побажання щодо
педагогічної практики що, на наш погляд, уможливить кращу співпрацю та координування роботи
викладача та студента.
Підрозділами даного розділу є:
- особовий лист власника портфеля;
- особова анкета власника;
- таблиця самооцінки професійно-орієнтованих умінь зі шкалою оцінювання;
- розклад уроків та дзвінків школи проходженняпедагогічної практики;
- перелік звітної документації для заліку з педагогічної практики.
Розділ Методична Біографія активізує власника Портфеля організовувати методичну навчальнопізнавальну діяльність, оцінювати її результати і рефлексувати над процесом планування, реалізації
та оцінки його прогресу у викладанні іноземної мови впродовж усього періоду педагогічної практики
та після її закінчення.
Крім того, у даному розділі студент має змогу самостійно оцінити не лише прогрес своїх знань і
вмінь у методиці викладання іноземних мов, а й проаналізувати співпрацю з учителем-методистом
іноземної мови місця проходження педагогічної практики та прозвітувати про досягнення чи невдачі,
почуття та побажання після її закінчення.
Контрольні таблиці самооцінки основних методичних умінь учителя іноземної мови основної
школи є основним підрозділом Методичної Біографії. У них подається перелік основних методичних
умінь, розбитих на відповідні групи. Це створює можливість самооцінки своїх здібностей, знань і
рівня володіння вміннями з методики викладання іноземних мов. Власнику Портфеля пропонується
оцінити рівень своїх умінь методичної компетенції на початку та наприкінці проходження
педагогічної практики за відповідною шкалою оцінки, що надає можливість планування цілей
подальшого вдосконалення та рефлексії над результатами їх виконання.
Розділ "Методичне Досьє" дозволяє власникові Портфеля повністю проявити свій творчий
потенціал, оскільки студент отримує право самостійно вирішувати, якими саме матеріалами
найкраще проілюструвати досягнутий рівень компетенції з методики викладання іноземних мов, як
їх найдоцільніше розташувати та оформити, як часто поповнювати. У Методичному Досьє можуть
бути розміщені ті офіційні документи, які згадуються в Паспорті, та будь-які матеріали, що, на думку
власника Портфеля, доводять його знання, навички та вміння методики викладання іноземних мов у
різноманітних ситуаціях. Таким чином, на нашу думку, використання ММП стане ефективним
засобом навчання та розвитку самостійної роботи при проходженні студентами-магістрантами
педагогічної практики.
На основному етапі педагогічної практики студент-магістрант проводить усі практичні заняття з
ІМ (не менше 8 годин на тиждень) за розкладом академічної групи. Практикант допускається до
проведення заняття тільки за наявності розгорнутого плану-конспекту заняття, затвердженого
викладачем ІМ чи керівником педпрактики; розробляє та виготовляє необхідні для проведення
заняття допоміжні засоби навчання; відвідує та бере участь в аналізі не менше 4 практичних занять на
тиждень, які проводять викладачі кафедри та магістранти-практиканти; готує і проводить один
позааудиторнийзахід ІМ та один виховний захід рідною мовою; відвідує та аналізує не менше трьох
виховних заходів, що проводять магістранти-практиканти як під час практики з першої мови, так і
протягом практики з другої іноземної мови; виконує експериментальне психолого-педагогічне
дослідження з обраної теми; готує доповіді і виступає з ними на методичних семінарах, а також
заповнює свій ММП.
На заключному етапі педагогічної практики студент готує звітні матеріали та здає звітну
документацію керівникам педагогічної практики для перевірки та оцінювання; бере участь у
підсумкових заходах з педагогічної практики: засіданнях кафедр, "круглого столу" або науковопрактичній конференції [3].
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Таким чином, лише з урахуванням зазначених завдань, принципів та поетапності організації та
проведення педагогічної практики студентів-магістрантів з використанням ММП з метою контролю
та самоконтролю розвитку їх методичної компетенції під час проходження ними педагогічної
практики в навчальних закладах, буде забезпечене повноцінне формування професійної
компетентності майбутніх викладачів ІМ вищої школи.
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Петранговская Н.Р. Педагогическая практика студентов-магистрантов как одна из
составляющих учебно-воспитательной деятельности в высшей школе.
Статья посвящена решению проблемы проведения педагогической практики студентовмагистрантов. В работе раскрывается ее суть, цели, уточняются задачи и принципы проведения
педагогической практики магистрантов, определяются основные этапы ее проведения и
описывается каждый из них. Предлагается использование Методического профессионального
портфеля при прохождении педагогической практики магистрантов, раскрываются его цели,
содержание и составляющие.
Petrangovska N.R. Pedagogical Practice as one of the Components of the Educational Activities at Higher
Educational Establishments.
The article deals with the problem of organization and conduction of the pedagogical practice to masterdegree students. The research provides the description of the aims, tasks and principles of the conduction of
the pedagogical practice. The author proposes to use Methodological Professional Portfolio during the
pedagogical practice to master-degree students, describes its aims, tasks and components.
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ПР АКТИКА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ ЗІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ЛОГІКИ В ХІХ СТОЛІТТІ
Проаналізовано процес творення підручників з логіки у ХІЧ столітті та визначені основні фактори
впливу на зазначений процес. Досліджено критерії, які застосовувалися до підручників з логіки
протягом ЧІЧ ст. та вивчено державну політику у сфері написання та поширення підручників з
логіки. Зроблено висновок про те, що виокремлені автором зовнішні чинники, які суттєво впливали на
процес підручникотворення з логіки у ЧІЧ столітті, не втратили значення і в наш час.
У процесі створення сучасних підручників у фахівця часто виникають питання, відповіді на які
можна знайти в історії підручникотворення шляхом аналізу об’єктивних і суб’єктивних чинників,
котрі в певний історичний проміжок часу суттєво впливали на якість навчальної книги.
Оскільки шкільне суспільствознавство сформувалося у ХІХ столітті, то вивчення тенденцій його
розвитку з початку становлення може підштовхнути сучасних дослідників до виокремлення певних
закономірностей, що діють і в наш час. Тому вивчення практики підручникотворення зі шкільних
суспільствознавчих предметів ХІХ століття, спричинене пошуком шляхів та напрямків
удосконалення сучасних навчальних книг з суспільствознавчих предметів, є корисним та
обґрунтованим.
У наш час основи філософських знань учні старших класів середніх шкіл отримують за
допомогою предметів "Людина і світ" та "Людина і суспільство". А протягом ХІХ – початку ХХ ст.
основним курсом шкільної філософської пропедевтики був навчальний предмет "Логіка".
Метою статті є спроба визначення та узагальнення основних об’єктивних (зовнішніх) чинників,
що суттєво вплинули на створення навчальних книг з логіки у ХІХ столітті в контексті значимості
впливу цих чинників на сучасне підручникотворенняз суспільствознавства.
Аналіз літератури з історії середньої освіти ХІХ ст. (Ш.І. Ганелін, Н.К. Гуркіна,
Г.Є. Жураківський, М.С. Поліщук, С.В. Рождественський, Т.В. Сухенко, М.В. Чехов, Г.К. Шмід та
ін.), з історії логіки та філософії (В.Ф. Асмус, В.О. Бажанов, І.М. Грифцова, І.О. Демірська,
Е.В. Ільєнков, О.О. Маковельський, В.С. Шубінський та ін.) дав нам можливість виокремити
основоположні зовнішні чинники, вплив яких на шкільне суспільствознавство і підручникотворення
був значимим протягом всього століття. Серед них:
- протиріччя в розвитку філософії як науки;
- офіційне визначення та впровадження критеріїв підручникотворення;
- державне й суспільне замовлення на відповідний рівень громадянської компетентності
випускника середнього освітнього закладу та відповідна освітня політика держави.
Обгрунтуємо наші умовиводи фактами з історії суспільствознавчої освіти ХІХ століття.
За висновками І.О. Демірської [1], в рамках гносеологічних концепцій логіки кінця XVIII –
початку XIX століття прослідковуються дві точки зору. З одного боку, проблеми логіки та гносеології
виявляються як проблеми однієї науки – теорії пізнання, тобто формальна логіка позбавляється своєї
самостійності. Тут вона виступає частиною філософії як науки.
З іншого боку, логічна проблематика відрізняється від філософської, хоча логіка в цьому випадку
тісно пов’язана з теорією пізнання: вона є її частиною. Тут логічне знання – це пропедевтика, основа
будь-якого філософського дослідження.
Обидва зазначені підходи передбачали включення основ логіки у шкільні програми. Але перший
підхід потребував вивчення логіки в контексті інших філософських та суспільних предметів, а другий
– визначав логіку основним курсом філософської пропедевтики.
Перший підхід у практиці був репрезентований Г.В.Ф. Гегелем у його "Філософській
пропедевтиці", написаній у 1808-1811 рр., під час роботи директором Нюрнберзької гімназії. До
складу шкільного навчального курсу вчений відносив натурфілософію, феноменологію духу
(психологія, антропологія, вчення про право й обов’язки, естетика та філософія релігії) й логіку [2].
Другий підхід був обгрунтований І. Кантом і полягав у тому, що формальна (загальна) логіка
самостійно може й повинна виступати пропедевтикоюбудь-якої науки.
Оскільки перші професори філософії в університетах Російської імперії репрезентували
західноєвропейські філософські школи, то й освітня практика відображала зазначений дуалізм у
визначенні місця логіки.
Так, освітня реформа початку ХІХ століття вимагала впровадження в створені середні навчальні
заклади нових навчальних предметів, переважно суспільствознавчих. З метою філософської
пропедевтики учнів Статутом навчальних закладів від 5 листопада 1804 року в програму середньої
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школи було введено ряд обов’язкових предметів, а саме: психологію, логіку, філософію,
правознавство, естетику та етику [3: 34]. Хоча на вивчення цих предметів відводилося всього 20
тижневих годин у чотирьох класах, з яких складалася тодішня гімназія, цей підхід визначає місце
логіки в шкільній освіті за гегелівською моделлю. У контексті цієї моделі логіка та психологія в
шкільній суспільствознавчій освіті як елементи філософської пропедевтики йшли разом і взаємно
доповнювали одна одну, оскільки, на думку російських філософів початку ХІХ ст., в основі логіки як
науки про мислення знаходяться природні психологічні закони мислення.
У подальшому, в процесі "впорядкування" владою змісту гімназійної освіти, з навчальних програм
вилучили етику, психологію та правознавство. Дії урядовців, які ґрунтувалися на необхідності
унебезпечити владу від вільнодумства, були обґрунтовані з наукової "кантіанської" точки зору місцем
логіки в теорії пізнання. Саме тому в 1821 році в ході дискусії навколо Казанського університету
академік Микола Іванович Фусс зауважував, що в гімназіях, окрім логіки, філософські науки не
викладаються (психологія, наприклад, була виведена за межі гімназійного курсу), і майбутнім
учителям необхідно вчити філософію, але не новомодну, шкідливу, а традиційну – ґрунтовну й
корисну для кожної людини [4: 157]. Тобто логіка була визначена як єдиний предмет філософської
пропедевтики.
Таким чином, неоднозначність у визначенні логіки в системі філософських знань давала
чиновникам від освіти наукове підгрунття для "маневрів" із змістом гімназійної філософської
пропедевтики протягом першої половини ХІХ ст.
Щодо принципів підручникотворення, то в першій половині ХІХ ст. вони були сформульовані
М.І. Фуссом, самим активним діячем заснованого урядом 27 червня 1803 року спеціального комітету
для забезпечення книгами новостворених середніх навчальних закладів. Після смерті академіка в його
нотатках, оприлюднених 10 листопада 1826 року, зазначалося, що М.І. Фусс всю увагу протягом 22
років роботи у сфері підручникотворенняспрямовував на вирішення таких завдань:
- чи написані підручники за обдуманим планом;
- чи викладені в них науки за сучасним станом;
- чи написані вони ясно і ґрунтовно;
- чи викладені в них знання методично правильно;
- чи відповідають вони часу, передбаченомуна вивчення предмета й навчальному закладу.
Як зазначав академік, вирішення цих завдань складало одну з головних і самих важливих сторін у
його роботі в Головномууправлінні училищ з 1803 року [4: 63].
Оскільки на початок ХІХ століття чіткі принципи й вимоги до підручників ще не були визначені,
то якість підручників з філософських дисциплін була незадовільною. Всі книги мали значний обсяг,
містили складну іноземну термінологію, в них був відсутній методичний апарат до розділів, що
ускладнювало роботу з текстом.
Так, у другій половині ХVIII ст. в Росії почали видаватися перші підручники з логіки (Макарий П.
Логика теоретическая, собранная из разных авторов и у добным порядком расположенная (М., 1759);
Козельский Я.П. Философские предложения (Спб., 1768); Болотов А.Т. Детская логика, сочиненная
для употребления российского юношества (М, 1787); Феоктист (Мочульский И.) Логика и риторика
для дворян. Словеснословие и песнопение, то есть грамматика, риторика и поэзия в кратких правилах
и примерах (М., 1789); Никольский Н.А. Логика и риторика, кратким и для детского возраста
удобопонятным образом расположенные (Спб., 1790); Рижский И.С. Умословие или умственная
философия, написанная в С.-Петербургском горном училище в пользу обучающегося в нем
юношества (СПб., 1790) тощо.
Для викладання логіки та психології як частин філософії, спочатку було рекомендовано посібник
Фрідріха Християна Баумейстера, побудований на ідеях Християна Вольфа ("родоначальника
логического образования русских"). Ця книга була тричі перекладена з латини на російську мову і
витримала чотири видання:
- 1760 р. – у Москві в перекладі Олександра Павлова;
- 1787 р. – у Москві з виправленнями і доповненнями професора Дмитра Синьковського;
- 1807 р. – у Москві в перекладі Якова Толмачова;
- 1823 р. – у Петербурзі в перекладі Якова Толмачова.
Цей підручник використовувавсятакож і в університетах.
Ф.Х. Баумейстер був автором ще однієї навчальної книги з суспільствознавства, переклад якої з
латини здійснив у Львові Петро Лодій, а в Москві – Дмитро Синьковський. Львівській варіант
перекладу отримав назву "Наставления любомудрия нравоучительного, содержащее в себе
любомудрие практическое всеобщее, право естественное, этику и политику" (Львів, 1790), а
московський – "Нравоучительная философия, содержащая естественное право, этику, политику,
экономику и другие вещи, для знания нужные и полезные" (М., 1788). Але, з одного боку, цих книг не
вистачало, з іншого – вони були складні для опрацювання.
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Про те, що навчальних книг не вистачало навіть у гімназіях, говорить відношення
Малоросійського генерал-губернатора князя О.Б. Куракіна, зачитане на засіданні Головного
управління училищ 15 грудня 1805 року з приводу необхідності забезпечення нововідкритої
Чернігівській гімназії посібниками з філософії й політекономії хоча б на 100 гімназистів. На це
прохання Г оловному управлінню училищ було поставлено завдання передати з Московського
університету в Харківський необхідні книги [4: 63].
Саме тому на державному рівні було здійснено ряд заходів щодо впорядкування
підручникотворенняй впровадження єдиних підходів до створення навчальних книг.
Головне управління училищ, створене на початку ХІХ ст., було зобов’язане сприяти складанню
навчальних посібників для гімназій [4: 63]. 1 грудня 1804 року М.І. Фусс визначив перелік книг,
необхідних для забезпечення виконання нового навчального плану, а в березні 1805 року була
ухвалена й надрукована в газетах його програма, де були визначені назви книг, зручних для
перекладу на російську мову, а також ті, які було потрібно написати чи скоротити з існуючих. Саме
тоді почала розроблятися й впроваджуватися в практику підручникотворення задекларована
М.І. Фуссом система критеріїв до відбору навчальних книг.
Дії Головного управління та комітету сприяли появі вітчизняних підручників з логіки, які за
структурою, обсягом і змістом були якіснішими за попередні книги XVIII століття. З 1806-го по
1820 рр. майже кожного року виходили підручники з логіки (Богданов П. Краткая логика (М., 1806);
Лубкин А.С. Начертание логики (М., 1807); Феоктист (Мочульский И.) Логика, риторика и поэзия
(Харьков, 1811); Ивашковский И. Начала логики (Спб., 1814); Лодий П.Д. Логические наставления,
руководствующие к познанию и различению истинного от ложного (СПб., 1815); Любочинский Л.
Логика или умоучение (Харьков, 1817); Талызин М. Начальные основания риторики и поэзии с
предварительным объяснением логических правил (Спб., 1818) та ін.).
Щодо змісту, то підручники з логіки були складні для сприйняття учнями, зважаючи, що
філософські предмети викладалися "во всей силе", як сказано в розісланих викликах на навчання у
нововідкритій (1804 р.) Чернігівській гімназії [4: 185]. Так, за відгуками (1825 р.) підручник з логіки
Фрідріха Вільгельма Даніеля Снеля (Снель, Ф.В.Д. Начальный курс философии. Пер. с нем.
П.С. Кондырева, А.С. Лубкина. – Ч. 2. – Казань, 1813) – не має строгого систематичного порядку,
"Логіка" Петра Дмитровича Лодія (Лодий П. Логические наставления, руководствующиек познанию
и различению истинного от ложного. – СПб, 1815) – дуже об’ємна для гімназій. Лише "Логіка"
Фридріха Христіяна Баумейстера (Баумейстер Х. Логика с латинского вновь переведенная и
исправленная Яковом Толмачевским. – М., 1807) – відносно оптимальна за класичним порядком і за
помірним обсягом [4: 195].
Авторські принципи підручникотворенняз логіки чітко визначив Олександр Степанович Лубкін у
передмові до своєї книги "Начертание логики" [5]. Він наголосив, що "пространные объяснения и
глубокомысленные тонкости" логіки в підручнику недоцільні [5: 25]. Оскільки предмет логіки є
філософським, то починатися підручник повинен визначенням "понятия философствования" та
характеристикою складових філософії [5: 26]. Текст автор викладає "проще и короче", ніж це
здійснювалося у підручниках XVIII століття, зокрема в частині силогістики. Автор не дотримується
вимог якоїсь однієї наукової школи, а "заимствует от многих как новейших, так и недавних
писателей", поєднує аналіз і синтез у викладенні матеріалу, обмежує кількість прикладів для
зменшення обсягу й зручності користування книгою. У зв’язку з неусталеною науковою
термінологією автор пропонує власні терміни з поясненням їх змісту та звертається до читачів з
проханням повідомляти йому зауваження та поради до змісту й оформлення книги [7: 30].
Щоб забезпечити уніфікацію та контроль за підручниками з 1826 по 1837 рр. у складі Головного
управління училищ діяв Комітет для розгляду навчальних посібників. Комітетом керували
піклувальник Харківського навчального округу О.О. Перовський (до 1830 р.) і статс-секретар
М.А. Балуг’янський [4: 280]. Комітет був зобов’язаний розглядати книги, що виготовлялися для
навчальних закладів, давати висновки на навчальні книги, здійснювати експертизу навчальних
посібників тощо [4: 136]. Комітет був зобов’язаний допускати до використання в навчальних закладах
лише ті книги "о нравственной философии и умозрительном законодательстве", які не протирічили
практичному християнству. Визначалося, що теорії про природне право, які засновані на хибній думці
про нібито якийсь первісний стан людини, в якому вона була подібна тваринам, можна викладати
виключно у формі гіпотези, але в той же час безпідставність цієї гіпотези потрібно зробити
очевидною. Хибні вчення про походження верховної влади не від Бога, а від умов людського
співіснування, підлягали такому ж запереченню [4: 137].
Для виконання свого ближчого завдання – складання нових навчальних книг – комітет не
обмежився збиранням усіх підручників, схвалених протягом 1818-1826 рр., а звернувся до урядів
іноземних держав з проханням надіслати діючі в них підручники (в січні 1827 року тільки Австрія
надіслала 62 книги). Потім Комітет відібрав з кожного предмета найкращі підручники та вибрав з них
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по одному, який повинен був стати зразком для розробки нових книг [4: 281]. У 1827 році було
створено 115 таких підручників. Розроблені навчальні книги знову були розглянуті комітетом,
доопрацьовані та схвалені.
Діяльність Комітету опредметнювалася в тому, що до 1837 року було розглянуто 1960 друкованих
і рукописних творів і перекладів на восьми мовах: російській, слов’янській, грецькій, латинській,
німецькій, французькій, польській та італійській. Щодо логіки, то було вказано вивчати логіку за
книгою Йогана Готфрида Карла Християна Кізеветтера "Основы чистой общей логики, изложенной с
кантианских позиций", зміст якої був адаптований у популярному підручнику (Логика для
употребления в училищах. Соч. Кизеветтера. Пер. с нем. Я. Толмачева (СПб, 1831)). З 1833 року ця
книга була замінена у зв’язку зі складністю викладення матеріалу книгою Миколи Федоровича
Рождественського"Руководство к логике, с кратким изложением психологических сведений". Видана
в Санкт-Петербурзі в 1826 році ця книга стала основним підручником для гімназій [4: 284] і
витримала 5 видань (Руководство к логике, с кратким изложением психологических сведений / Сост.
Н. Рождественским. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Напеч. ижд. бр. Матвея и Михаила Заикиных,
1838. – 199 с.; 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: Деп. М-ва нар. прос., 1840. – 208 с.).
Для стимулювання праці авторів Міністерство взяло на себе витрати на видавництво книг та
оплату авторам (15 рублів за друкований аркуш). Як результат, професору Харківського, а потім
Петербургзького університету Людвігу Генріху Якобу "Курс философии для гимназий Российской
империи" в чотирьох частинах (загальна граматика й логіка, психологія й мораль, естетика й
риторика, природне й народне право з основами політичної економії), які вийшли з 1809 по 1814 рік,
забезпечив 5000 рублів гонорару [4: 63-64].
Державний нагляд за навчальною літературою продовжився в другій половині ХІХ століття.
Тринадцятого березня 1850 року було закрито Комітет впорядкування навчальних закладів 1826 р., та
у 1854 р. знову створено Комітет розгляду навчальних посібників. Підручники та посібники цивільні
цензурні комітети були зобов’язані переправляти в зазначений комітет, а Комітет розглядав їх і з
позитивним відгуком повертав цензорам [4: 387]. Саме тут затверджувалися підручники з логіки, які
використовувалисяв чоловічих гімназіях та деяких жіночих середніх навчальних закладах кінця ХІХ
ст. (рис. 1).

Рис. 1. Підручники: Джевонс С. Элементарный учебник логики, дедуктивной и индуктивной, с
вопросами и примерами (1881); Румпель Т. Философская пропедевтика или основания логики и
психологии (1890); Челпанов Г.И. Учебник логики (для гимназий и самообразования)(1915)
Таким чином, уніфікація вимог до підручникотворення, визначення його принципів призвели до
появи в другій половині ХІХ століття більш якісних навчальних книг з логіки.
Щодо державного й суспільного замовлення на рівень підготовки випускника середнього
освітнього закладу, то період освітніх реформ і контрреформ ХІХ ст. став причиною перманентних
змін педагогічної моделі випускника середнього закладу. Відповідно змінювалися і державні вимоги
до змісту філософської освіти та до змісту шкільних підручників.
Як ми зазначали вище, Статутом навчальних закладів від 5 листопада 1804 року в програму
гімназій було введено як обов’язкові предмети психологію, логіку, правознавство, естетику та етику
[3: 34]. Викладання логіки як основного філософського предмета в гімназіях протягом першої
половини ХІХ ст. знаходилося під пильною увагою урядовців. С.С. Уваров 31 жовтня 1811 року
писав, що в гімназіях потрібно вивчати поряд з іншими предметами логіку й риторику [4: 86]. У свою
чергу, граф Жозеф де Местр, близький до міністра народної освіти графа О.К. Разумовського,
пробував нав’язати власні ідеї стосовно організації суспільствознавчої освіти. Між іншим, де Местр
пропонував відмінити викладання предметів, які можуть бути пояснені особистими смаками й
нахилами кожного, як-то: історія, географія, метафізика, мораль, політика, комерція й т.п., як науки
"не озаряющая ума полезными истинами, а помрачающая заблуждениями и недоумениями" [4: 91].
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Маніфестом 24 жовтня 1817 року Міністерство народної освіти було реорганізоване в
Міністерство духовних справ і народної освіти "дабы христианское благочестие было всегда
основанием истинного просвещения", в результаті чого відбулося обмеження змісту та обсягу
суспільствознавчих навчальних предметів [4: 135]. Значну роль в обмеженні викладання цих
предметів відіграв відомий діяч М.Л. Магницький. Він вважав, що всі науки можна класифікувати як
точні (позитивні) й "мечтательные". До останніх він відносив філософські та політичні науки. Процес
освіти, в ході якого "мечтательные" науки заважають позитивним, інфікуючи їх своїми помилковими
висновками, він визначав як шкідливий [4: 140]. Саме тому Вчений комітет Міністерства духовних
справ і народної освіти в 1818 році запропонував статистику, політекономію, філософію, естетику й
правознавство вивести з програм гімназій, надавши право їх викладання лише університетам [4: 126].
Чотирнадцятого травня 1826 року під головуванням міністра народної освіти О.С. Шишкова було
створено Комітет організації навчальних закладів, якому доручалося виробити принципи для
навчальних закладів усіх ланок і визначити докладно на майбутнє всі курси навчання, зазначивши й
твори, за якими вони мають надалі викладатися. Все це треба було зробити якомога швидше, щоб уже
після цього заборонити будь-яке викладання вчень за довільними книгами й зошитами [6: 97].
У 1842 році, за міністра народної освіти графа С.С. Уварова, ревізори першої Казанської гімназії
прийшли до висновку, що гімназійний курс логіки є недоступним для віку й рівня розвику учнів. Цей
висновок у своєму звіті (1846 р.) підтвердив міністр освіти. Саме тому 9 січня 1847 року вийшов
циркуляр міністерства, в якому було сказано, що визначення оптимального підручника з логіки
"представляло доселе неустранимые препятствия", оскільки всі існуючі посібники мало пристосовані
до віку учнів за своєю складністю. Тому викладання логіки не приносить користі, а лише залишає в
пам’яті учнів відсторонені незрозумілі положення, які або забуваються, або помилково
використовуються. Оскільки логіка викладається в університетах, то міністр просить тимчасово
призупинити викладання логіки в гімназіях, а години, які вивільняться, необхідно використати для
підсилення інших предметів [4: 350]. Були й не зовсім виважені вислови педагогів, що логіка
розумним не потрібна, а нерозумним не дає ніякої користі.
З 1847 року в гімназіях уроки логіки замінили практичними заняттями з рідної мови. У
Московському навчальному окрузі за розпорядженням піклувальника логіка була відмінена в
гімназіях як самостійний предмет ("по несовершенству руководств следует временно прекратить
преподавание ея"), але старшому вчителю російської словесності було доручено в курсі риторики
проходити з першої частини логіки стільки, скільки необхідно для розуміння головних основ курсу
літератури. Ще в 1859 році в офіційних звітах гімназій зустрічається статус "вчитель російської
словесності й логіки".
У 1850 році вийшло розпорядження Олександра ІІ про обмеження виключно логікою та
психологією викладання філософії в університетах і Ришельєвському ліцеї, а викладання "оных" було
доручено професорам богослів’я, оскільки навчання іншим розділам філософії "при современном
предосудительном развитии этой науки германскими учеными" було визнано шкідливим, і тому
необхідно оберігати молодь від шкідливого впливу на свідомість новітніх філософських систем [4:
386].
У квітні 1852 року на головних наглядачів за навчальними закладами, осіб духовного стану, з
метою "ограждения святости истин евангельских и распространения спасительного их влияния на
воспитание" було встановлено нагляд за викладанням логіки та дослідної психології у вищих
навчальних закладах.
У контексті реформи освіти 1864 року та прийняття нового статуту гімназій і прогімназій не
відбулося введення нових навчальних предметів, які планувалися. У тому числі не були допущені до
вивчення курси антропології, логіки та психології. Рада Харківського університету пропонувала
ввести в навчання курс "суспільствознавство" як предмет про громадянське суспільство з включенням
економічних понять про працю як про основний закон людського життя (ці пропозиції знайшли
відображення в "Замечаниях на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект
общего плана устройства народных училищ" (СПб, 1862)) [4: 469]. Але реально був допущений до
вивчення лише скорочений курс законодавства. Так, параграф 41 Статуту визначав, що учням вищого
классу гімназій директор гімназії, чи за його вибором інспектор або вчитель у короткомувикладі по
особливо складеному за розпорядженням міністерства підручнику чи посібнику буде давати поняття
про державний устрій, про основні закони імперії, які стосуються верховної влади, про значення
різних установ і про головні закони цивільні та кримінальні. Державна рада при цьому зазначила, що
необхідно звернути увагу міністра на необхідність прийняття заходів для того, щоб викладання
зазначених предметів відповідало меті, для якої воно встановлено.
Введення в дію в 1863 році нового Статуту університетів і відновлення викладання філософії в
них призвело до відтоку вчених з Духовних академій в університети, що сприяло підсиленню
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університетських філософських кафедр. Створення Московського психологічного (1885) та
Петербурзького (1898) філософських товариств, відкриття журналу "Вопросы философии и
психологии" (1889) сприяло розвиткові філософської науки та підвищенню рівня викладання
філософських дисциплін у тому числі й у середніх навчальних закладах.
У навчальний план гімназій 1871 року було включено предмет "Краткое основание логики" [7: 12],
а за навчальним планом (1877 р.) у 7-му класі вводився предмет "Логіка", який вивчався одну годину
на тиждень [4: 568]. Популярними підручниками з цього курсу були книги М.М. Троїцького та
М.І. Владиславлєва [8; 9].
Цим планом крім вивчення логіки рекомендувалося проходити елементарну психологію.
Зазначалося, що викладання логіки та психології може й повинно крім виховних цілей досягати ще й
певних навчальних результатів. Так, логіка повинна доводити до учнів поняття про мислення, як вияв
безумовної свідомості, й запобігти проявам одностороннього емпіризму. А психологія повинна
надавати простий, але точний опис елементарних проявів душі, внутрішніх відчуттів чи суб’єктивних
станів [4: 582].
Відповідно програма з логіки включала в себе вивчення: основних форм мислення (поняття,
судження, умовивід), основних законів мислення (закон тотожності і протиріччя, закон виключеного
третього, закон достатньої підстави); методів чи способів мислення (визначення і розподіл, індуктивні
способи мислення тощо) [4: 582].
Програма з психології включала в себе вивчення основних видів психічного буття (воля, уявлення,
почуття), темпераменту, снів і сновидінь [4: 582].
Таким чином, боротьба влади протягом століття "за чистоту помыслов" молоді та за формування
особистості "верноподданного" громадянина суттєво вплинула на зміст і обсяг курсу логіки: від
повного схвалення до виключення зі шкільних програм і нового повернення у 70-х роках. Відсутність
якісних посібників була аргументом для заборони курсу, але одночасно й наслідком такої
обмежувальної освітньої політики. Саме тому оптимального шкільного підручника з курсу основ
логіки, який би відповідав критеріям М.І. Фусса, у ХІХ столітті так і не створили. Така книга
з’явилася лише на початку ХХ століття – "Учебник логики" Г.І. Челпанова (рис. 1), який до 1918 року
перевидавася 10 раз і в 1946 році (13 видання) був адаптований для радянської середньої школи [10].
Підводячи підсумок, зауважимо, що виокремлені нами зовнішні чинники, які суттєво впливали на
процес підручникотворення з логіки в ХІХ столітті, не втратили значення і в наш час. Тому,
аналізуючи проблеми укладання сучасних навчальних книг з суспільствознавства, необхідно брати до
уваги тенденції в розвитку галузевої науки, офіційно визначені Міністерством освіти і науки України
критерії до навчальних книг, державне й суспільне замовлення на відповідний рівень громадянської
компетентності випускника середнього освітнього закладу, враховувати та вміти аналізувати освітню
політику держави.
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Смагин И.И. Практика создания учебников по школьному курсу логики в ХІХ столетии.
Проанализирован процесс создания учебников по логике в ХІХ веке и определены основные факторы
влияния на этот процесс. Исследованы критерии, которые применялись к учебникам логики на
протяжении ХІХ столетия и изучена государственная политика в сфере написания и
распространения учебников по логике. Сделан вывод о том, что выделенные автором внешние
факторы, которые сущностно влияли на процесс создания учебников по логике в ХІХ веке, не
потеряли значимости и в наше время.
Smagin I.I. The Practice of Making School Textbooks on Logic in the 19 th century.
The process of making logic textbooks in the 19 th century is analysed and the main factors which influenced
that process are defined. The criteria which were applied to logic textbooks in the 19 th century are studied
and the governmental policy in the sphere of making and circulation of logic textbooks is analysed. The
conclusion is made that outside factors which essentially influenced the process of making logic textbooks in
the 19th century are still present.
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГР АФІЧНОЇ ОСВІТИ
В УКР АЇНІ В 1934-1940 PP.
У статті розглядається становлення системи шкільної географічної освіти в Україні в 19341940 pp. Аналізується побудова географічних курсів e школі. Звертається увага на питання
вдосконалення шкільної географічної освіти цього періоду. Вивчається навчально-методичне
забезпечення викладання географії у досліджуваний період.
Історія окремих галузей освіти, зокрема шкільної географічної, є важливою складовою загальної
історії педагогіки. Ознайомлення з її історією, конструктивно-критичний аналіз цього окремого
історико-педагогічного феномена уможливлює не тільки осмислення загальної картини її становлення
і розвитку в Україні як цілісного багатогранного явища, але й створює умови для системного
відтворення вітчизняного історико-педагогічного процесу. Актуальність теми є беззаперечною,
враховуючи сучасне соціальне замовлення на забезпечення якісної освіти, недостатню готовність
масової педагогічної практики до його розв'язання, відсутність необхідного осмислення теорії і
практики шкільної географічної освіти в історико-педагогічному аспекті.
Вивченню історії шкільної географічної освіти присвятили свої розвідки автори, які розглядали
цей феномен у контексті історико-педагогічної науки (В. Корнєєв, Л. Круглик, Л. Мельниченко,
О. Плахотнік, А. Сиротенко та ін.). Близькими за предметом вивчення до нашої роботи є статті
Л. Мельничук, де проаналізовано позитивні зрушення та характерні особливості викладання географії
в школах України з 1900 до 1950-х років.
Мета даної статті – подати ретроспективний аналіз системи шкільної географічної освіти в 19341940 pp. в Україні.
16 травня 1934 р. опубліковано Постанову ЦК ВКП(б) і РНК СРСР "Про викладання географії в
початковій і середній школі", де йшлося про недоліки в навчанні географії: абстрактність і сухість
викладу, недостатність фізико-географічного матеріалу, слабке орієнтування учнів по карті,
перевантаження підручників статистико-географічним матеріалом і загальними схемами, внаслідок
чого учні виходять зі школи, не маючи часто елементарних географічних знань [1: 65]. У постанові
пропонувалися такі зміни: у програмі для 5 класу обмежитися фізичною географією і зберегти
встановлений обсяг програми, але спростити зміст, адаптувавши його до віку учнів. Акцентувалося на
тому, щоб навчання було доступним, зрозумілим і цікавим. Одним із засобів, які забезпечували б ці
вимоги, рекомендовано максимальне використання на уроках унаочнення. Пропонувалися й інші
зміни у змісті: на розділи загального землезнавства і огляд материків відводився окремий навчальний
рік. Кожен клас тепер мав чітко визначений курс.
У тому ж 1934 р. ЦК КП(У) видав постанову "Про викладання громадянської історії та географії в
політехнічній школі", де також йшлося про незадовільну географічну грамотність учнів та істотні
недоліки у викладанні предмета й пропонувалося вжити заходів для їх усунення, зокрема переглянути
навчальні плани і програми з тим, щоб скоротити і спростити навчальний матеріал відповідно до віку
учнів, ліквідувати зайві економічні та статистичні дані, "водночас розширивши географічний огляд
суходолів, океанографії, географічну характеристику УРСР". Рекомендувалось у програмі з
економічної географії для 8 класу сконцентрувати основну увагу на огляді розміщення продуктивних
сил УРСР, на стані народного господарства, даючи економіко-географічну характеристику кожного
району [1: 65].
З 1935 р. запроваджувалася нова концентрична побу дова курсу географії за ступенями шкіл
(початкова, семирічна, середня) та його розподіл за роками навчання. У початковій школі (3 клас)
курс географії мав викладатися на матеріалі своєї місцевості, а також подавався огляд природи та
життя людей у різних природних зонах СРСР (4 клас). У семирічній школі головний акцент робився
на вивченні фізичної географії: загальної (5 клас), частин світу (6 клас), СРСР (7 клас). Оскільки
чимало учнів закінчувало свою освіту в семирічній школі, курси 6 та 7 класів доповнювалися
важливими відомостями з економічної географії зарубіжних країн, СРСР та України. У старші класи
переносився систематичний курс економічної географії: СРСР та УРСР (8 клас), зарубіжних країн
(9 клас). Таким чином, загальний обсяг шкільного курсу за навчальним планом Наркомосу УРСР
1935 р. був збільшений до 15 годин на тиждень, що перевищувало кількість годин, які виділялися для
вивчення цього курсу раніше [2: 21].
Уже в 1935 р. було вжито заходів щодо видання стабільних програм із загальних курсів фізичної
та економічної географії, які стали більш послідовні та систематизовані. Навчальний матеріал дещо
скоротився і відповідав віковим особливостям учнів. У початковій школі було відібрано для вивчення
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лише найнеобхідніші поняття і терміни, зменшено географічну номенклатуру та визначено порядок її
вивчення. Зміст курсу 5 класу був значно спрощений. У програмі 6 класу більша увага зверталася на
фізико-географічний огляд частин світу, помітно зменшився обсяг фактичного матеріалу. В курсі 7
класу збільшилася кількість годин на фізико-географічний огляд України. З програм курсів
економічної географії (8-9 класи) вилучався суто економічний матеріал [2: 22]. Вивчення географії за
новими програмами підняло статус предмета, який тепер забезпечував учнів необхідними фізикогеографічними та соціально-економічними знаннями. За цими програмами з невеликими змінами
школи України працювали досить тривалий час.
7 серпня 1935 р. вийшла Постанова уряду "Про видання і продаж підручників для початкової,
неповної середньої і середньої шкіл", де вказувалося на обмаль у школі географічного навчального
приладдя. Пропонувалося створити авторські колективи для складання підручників з географії,
видати серії географічних карт, картин, таблиць. На виконання постанови вже в 1935, 1936 pp.
видаються перші підручники (А. Барков, А. Половинкін "Фізична географія", Л. Синицький "Фізична
географія").
З 1934 р. починає виходити журнал для вчителів "Географія в школі". Це періодичне видання
сприяло поліпшенню викладання географії і в школах України. На його сторінках висвітлювалися
проблеми, які цікавили саме вчителів географії, що давало можливість ділитися досвідом,
досягненнями у викладанні предмета, кращими методичними розробками уроків, екскурсій, гурткової
роботи, обмінюватися думками і пропозиціями. Перший редактор журналу професор М. Баранський
широко залучав до активної участі в підготовці чергових номерів "Географії в школі" вчителів
України. Тільки за три роки (з 1934 по 1936) у журналі надрукували свої статті близько 200 учителів,
зокрема з Києва, Феодосії, Полтавщини, Харкова, Одеси, котрі ділилися міркуваннями, як краще
підготуватися до уроку, якими методами користуватися при вивченні окремих гем, де взяти
додатковугеографічну літературу, як застосувати унаочнення.
Вжиті в середині 30-х pp. заходи щодо перегляду структури і змісту шкільних курсів, зміцнення
навчальної бази, підвищення кваліфікації вчителів-географів дали певні результати. Перевірка
ефективності вивчення географії в новій школі (1936) виявила, що в цілому учні п'ятих класів
засвоїли програмний матеріал, хоча не всі теми засвоєні успішно. Особливо це стосувалося тем
"Орієнтування і окомірна зйомка", "Форми і рух землі". В усіх класах відмічалося, що знання карти
залежить від знань і кваліфікації вчителя, оскільки у досвідчених учителів учні добре орієнтувалися
по карті, вміли її читати; в інших – карту знали погано, не могли показати об'єкти. У документах
перевірки зазначалося також, що учні недостатньо володіють географічною номенклатурою, не
розуміють взаємозв'язків, що існують між фізикогеографічними елементами, а в економгеографії –
між природними умовами і господарством, не вміють застосувати знання до конкретної частини
карти, самостійно зробити висновки за картою, таблицею, визначити головне і другорядне.
Причинами цього керівні органи вважали недопрацювання попередніх років, відсутність у
вчителів спеціальної географічної освіти, достатньої методичної підготовки, обмаль методичних і
наочних посібників. Серед слабких місць вказували і на методику навчання, зокрема на однотипність
уроків, лібералізм учителів при оцінці знань, нерозуміння різниці між суттєвою помилкою і
допустимою, невміння організувати роботу з окремим учнем на уроці, недостатнє пояснення
домашнього завдання, теоретичний характер змісту, що не сприяє реалізації принципу зв'язку
навчання з життям та ін. [3; 4; 5].
Зверталася увага й на основні типи уроків, які бажано використовувати при вивченні географії,
щоб урізноманітнити навчальний процес: цікава розповідь, насичена багатим, різноманітним
матеріалом; урок, побудованийна читанні карти, коли карта стає джерелом знань; урок, побудований
на практичній роботі з контурною картою; робота з підручником (значне місце в таких уроках займає
опрацювання схем, малюнків, карт у підручнику); урок з короткими повідомленнями учнів (домашнє
завдання задають всім, але 2-3 учні готують ще й частину матеріалу, який буде вивчатися на
наступному уроці) [6: 5-26].
Серед невирішених питань вказувалося на однотипність унаочнення уроків географії. Тому
вчителям часто доводилося разом з учнями виготовляти таблиці, карти, картосхеми, альбоми тощо.
Піддавалося критиці обмежене використання кінофільмів з навчальною метою, відсутність
популярних географічних завдань, зверталась увага на випадки географічної неграмотності серед
учнівської молоді, надто повільне створення географічних кабінетів [6: 26].
Аналіз програми з географії 1937 року показав, що в ній було зроблено деякі скорочення і
уточнення. Необхідність цих уточнень і скорочень гостро відчувалася викладачами географії у зв'язку
з їхньою перевантаженістю та невідповідністю часу, запланованого програмою та фактично
відведеного на викладання предмета.
Крім часового розподілу, програма подавала необхідний мінімум знань з географії для учня
кожного класу. У програмі 5 класу було знято деякі теми, наприклад "Земля і сонячна система",
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"Розподіл погоди в циклоні і антициклоні" тощо. У програмі 6 класу скорочувалася характеристика
окремих країн, зокрема вивчення галузей господарства і розгляд економіко-географічних районів. По
кожній країні передбачалося дати учням:
1) фізико-географічну характеристику, що доповнює і розвиває відомості, одержані учнями з
фізико-географічного огляду відповідної частини світу;
2) коротку характеристику народного господарства країни, як-от: переважання промисловості чи
сільського господарства, зернових чи технічних культур, скотарства; експлуатація даною країною
колоній або, навпаки, її залежність від інших країн;
3) коротку характеристику державного ладу, наприклад, конституційна монархія, буржуазнодемократична республіка, федеративна буржуазно-демократична республіка. У програму 7 класу
вводився новий політико-адміністративний поділ СРСР за Конституцією 1937 р.
Матеріал програми було повністю локалізовано і уточнено обов'язкову географічну номенклатуру,
зокрема, які міста учні повинні знати обов'язково. На тему "Південь СРСР" (Україна і Крим)
порівняно з російськими програмами збільшувалася кількість годин [7: 4].
З програми 8 класу знято розділ "Історичне минуле", "Перша і друга п'ятирічки", у програмі 9
класу скорочено "Загальний огляд капіталістичного світу", в характеристиці окремих країн –
історико-економічні нариси, характеристики Португалії і Єгипту.
Зауважувалось на питаннях засвоєння картографічного матеріалу. При вивченні політичної карти
слід було зосереджувати увагу на таких основних питаннях: поділ світу перед імперіалістичною
війною; утворення після війни нових держав і збільшення території Франції, Румунії, Італії (за
рахунок яких держав?), поділ частини Азіатської Туреччини і німецьких колоній (між якими
державами?).
У програмі давалися чіткі рекомендації щодо вивчення окремих тем. Так, при проходженні теми
"Розміщення продуктивних сил у капіталістичному світі" вчитель мав показати, що найсильніші
імперіалістичні держави мають переважну частину промисловості і механізований транспорт, а
колоніальні й залежні країни є в основному постачальниками сировини для імперіалістичних держав.
Під цим кутом зору мало розглядатися конкретне розміщення продуктивних сил [8: 3-6]. Такі
рекомендації дозволяли розставити ідеологічні акценти у викладанні.
Наявні у програмі і вказівки щодо методики занять. Наголошувалося, що робота з картою має бути
неодмінною умовою кожного уроку. На уроці в класі завжди повинні бути фізична, політична й інші
карти півкуль або тієї частини світу, країни, області, яку діти вивчають. Учень має вміти показувати
послідовно на кожній з них всі згадувані географічні назви. Учитель повинен особливо дбати про те,
щоб матеріал програми не тільки добре запам’ятався учням, але щоб вони розуміли саме географічні
зв’язки. Так, у 6 класі замість того, щоб завчати окремо всі моря, затоки, протоки, острови і т.д., треба
при розгляді, наприклад, Середземного моря або Північного Льодовитого океану, вивчити затоки,
протоки, острови і півострови даного моря чи океану в їх географічній послідовності, а потім
пройдене повторити по окремих об'єктах (моря, острови і т.д.). Це покращить знання карти [8: 6].
Робота над удосконаленням програм продовжувалась і у 1939 р. [9]. У пояснювальній записці
програм було подано ґрунтовну характеристику кожного з курсів. Так, відносно 5 класу, де вивчались
основи фізичної географії, зауважувалось, що треба закласти основи географічних знань, уявлень і
навичок, необхідних для засвоєння всього курсу. Вчитель повинен дати учням знання карти в обсязі
номенклатури, передбаченої програмою; знання умовних знаків навчальної і топографічної карти,
вільного читання її, вміння користуватисямасштабами карт; розкрити процеси, що існують у природі;
пояснити причини і взаємозв’язки явищ і пов’язати їх з картою. Зважаючи на підготовку і вік учнів 5
класу, необхідно завжди починати з опису природних явищ, а потім тільки давати їх тлумачення.
Учитель не повинен перетворювати вивчення фізичної географії в запам’ятовування учнями голих
визначень. Учні повинні вміти давати опис природних явищ, виявивши розуміння їх і знання карти,
супроводжувати свою розповідь коментарем карти або графічним рисунком на дошці. Велику
допомогу вчителеві в цьому напрямі мали дати екскурсії в природу, використання в різних розділах
курсу краєзнавчого матеріалу. Важливим було проведення в 5 класі окомірного знімання як етапу
перед переходом до карти. Від вигляду своєї місцевості та її плану легко перейти до топографічної, а
потім і до інших карт.
Програма звертала особливу увагу на політичне виховання учнів, даючи рекомендації до розгляду
окремих тем. Наприклад, до теми "Форма і рух Землі" рекомендувалось дати сучасне наукове
розуміння походження і руху Землі, протиставляти його біблійному; до теми "Будова земної кулі"
(розділ "Вулканізм і землетруси") – наукові пояснення дії цих явищ, одночасно викриваючи факти
використання церковниками руйнівної дії вулканів і землетрусів для залякування народу [9: 3].
Програма 6 класу охоплювала фізико-географічний огляд частин світу і найважливіших держав
капіталістичного світу із загальною характеристикою їх політичного ладу і господарства. Учні
повинні були не тільки добре знати фізичну і політичну карти, а й уявляти становище людей в умовах
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капіталістичної експлуатації, їх жалюгідне існування навіть в умовах квітучої і багатої природи,
соціальну нерівність населення. Це рекомендувалося показати дітям на конкретних прикладах,
використовуючигазетний матеріал, художні описи, діапозитиви і т.д. [9: 4].
Програма 7 класу включала загальний і порайонний фізико-географічний огляд СРСР з короткою
характеристикою господарства. Учні повинні були засвоїти політико-адміністративну карту СРСР, а
також уміти показувати групи районів СРСР на фізичній карті. На уроках з цього курсу учні мали
пізнати свою Батьківщину, побачити її різноманітні багатства, красу її окремих місць, дізнатися про
освоєння раніше необжитих районів країни, про підкорення природи цілям соціалістичного
будівництва. Знайомлячи учнів з географією Радянського Союзу, вчитель повинен пробудити в них
почуття гордості і любові до соціалістичної Батьківщини, почуття здорового радянського
патріотизму. При вивченні районів СРСР слід було звернути увагу на вивчення національного і
культурногобудівництва в національних районах [9: 5].
У 9 класі вивчався курс економічної географії капіталістичних країн, в якому вчитель повинен був
зробити основний наголос на вивченні учнями фізичної і політичної карти, економічних районів
розвинених і відсталих країн.
До програм з географії 1940 p., які в цілому відтворювали попередні, в курси 7 і 8 класів було
внесено зміни у зв’язку з возз’єднанням Західної України з Радянською Україною, Західної Білорусії з
Радянською Білорусією, утворенням Карело-Фінської РСР, Молдавської РСР, прийняттям до складу
СРСР Литовської, Латвійської і Естонської Радянських Соціалістичних Республік і змінами в
політико-адміністративному поділі СРСР. До програм 6 і 9 класів вносилися зміни у зв’язку з
міжнародними подіями і змінами політичної карти Європи [9: 7].
Покращенню викладання сприяло і створення нових навчальних посібників та приладдя. З 19371939 pp. їх випускали підприємства системи Наркомосу в Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську.
Полтаві. Відповідно до програм розроблялися і підручники географії, які вперше почали видаватися
як постійні з 1935 р. До створення підручників залучалися відомі географи – М. Баранський
("Економічна географія СРСР" для 8 класу), І. Вітвер ("Економічна географія зарубіжних країн" для
9 класу), С. Чефранов ("Фізична географія СРСР" для 7 класу), Г. Іванов, О. Добров ("Географія
частин світу" для 6 класу), О. Барков, О. Половінкін ("Фізична географія" для 5 класу), П. Терехов,
В. Ерделі ("Елементарна географія" для 3-4 класів) [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. Ці підручники
витримали багато видань. За їх перекладами майже двадцять років вивчалася географія в школах
України. У підручниках подавався систематизований географічний матеріал, географічні карти.
Для конкретизації географічного матеріалу програми було видано серію картин, діапозитивів на
склі та плівці, навчальних кінофільмів і карт. Крім окремих карт, видавалися навчальні атласи для
шкіл. Першими серед них були "Географічний атлас для 3-4 класів" та "Атлас для 5-6 класів". Ці
картографічні засоби вже мали уніфіковану систему умовних позначень, яка відповідала основним
методичним вимогам. Значно збільшилося видання географічної літератури на допомогу вчителеві:
хрестоматій, довідників, книг про мандрівників та окремі країни, що давало педагогам можливість
підібрати до уроку цікавий, захоплюючий матеріал.
З кожним роком випуск посібників, приладдя збільшувався, з’явилися перші навчальні географічні
кінофільми, рельєфні карти, макети, а згодом – атласи, глобуси, контурні карти, методична література
для вчителів. Особлива увага приділялася сільській школі та сільському вчителеві географії [17: 20].
Вирішальним чинником у підвищенні рівня викладання географії була особистість учителя, рівень
його загальної й фахової географічної освіти. Як зауважував методист М. Баранський [18: 143],
траплялися випадки, коли в школі було і унаочнення, і кабінет географії, і методичні посібники, а
рівень знань в учнів залишався низьким, уроки нецікавими, позакласна робота не проводилась. І,
навпаки, кваліфікований учитель добивався зрушень у роботі навіть без відповідних умов
викладання, завдяки різноманітним джерелам географічних даних, піднесенню престижу географії,
зацікавленню дітей.
Вимоги до кваліфікаційного рівня вчителів посилювалися. На той час тільки 10 відсотків їх мали
вищу освіту. Тому на початку 1936/1937 н.р. Раднарком затвердив план підвищення кваліфікації
вчителів, що працювали в школі, але не мали закінченої педагогічної освіти, шляхом заочного
навчання. Разом з тим, Наркомос України здійснював їх підготовку до складання екзаменів екстерном
на географічних відділеннях учительських інститутів. А. Бальзамов підкреслював, що всі вчителі
географії, без винятку, хто не мав спеціальної вищої освіти, протягом навчального року були залучені
до активної роботи над підвищенням своєї кваліфікації, до одержання міцних систематичних знань за
навчальними планами педагогічних чи учительських інститутів. Такі заходи дали позитивні
результати у викладанні географії. На початку 40-х pp. рівень викладання географії підвищився.
У загальному, розвиток шкільної географічної освіти в 1935-1940 pp. позначився помітними
змінами: встановленням систематичних послідовних курсів з визначеним обсягом матеріалу та
переліком питань, напрацюванням у галузі підручникотворення та засобів навчання, пошуками
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оптимальних методів і форм викладання. Стабільні програми, безумовно, підвищили рівень
відповідальності вчителів за достовірність навчального матеріалу, рівень засвоєння матеріалу учнями.
З іншого боку, зміст географії був ідеологізований та уніфікований відповідно до комуністичної
доктрини.
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Шоробура И.М. Становление системы школьного географического образования
в Украине в 1934-1940 гг.
В статье рассматривается становление системы школьного географического образования в
Украине в 1934-1940 гг. Анализируется построение географических курсов в школе. Уделяется
внимание вопросам усовершенствования школьного географического образования этого периода.
Изучается учебно-методическое обеспечение преподавания географии в исследуемый период.
Shorobura I.M. Formation of School Geographical Education in Ukraine in 1934-1940.
The article discovers the formation of school geographical education in Ukraine in 1934-1940. The school
geography courses structure are analysed. The attention is given to the questions of school geographical
education improving of that period. The methodological base of teaching geography at school within the
discovered period is analysed.
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ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
В ПЕДАГОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ А.С. МАКАРЕНКА
У статті розглядаються ідеї А.С. Макаренка щодо взаємодії суб’єктів освітньо-виховного процесу.
Подаються основні характеристики поняття "суб’єкт", які наводяться в роботах видатного
педагога. Особлива увага приділяється методу проектів, який успішно застосовував А.С. Макаренко
в роботі з вихованцями. Розкриваються шляхи впровадження ідей А.С. Макаренка у процесі
педагогічного проектування. Аналізуються функції педагогічних ситуацій продуктивної взаємодії та
їх позиційні характеристики. Новаторські ідеї реалізовано в авторській педагогічній технології
міжкультурної взаємодії, що пройшла апробацію у ВНЗ.
Сучасна соціокультурна та економічна ситуація України, Кримського регіону та світового
співтовариства в цілому робить замовлення не стільки на грамотного, кваліфікованого виконавця,
скільки на освічену та ініціативну, мобільну, комунікабельну людину, завжди відкриту до
конструктивногоспілкування в колективі та взаємодії на всіх рівнях соціуму – мікро-, меза- та макро.
Приблизно ці ж позиції відстоював А.С. Макаренко – педагог-новатор, визначаючи цілі виховання
та можливі шляхи їх реалізації, виступаючи проти застарілих педагогічних догм та рутини, що
залишились від старої педагогіки. При цьому він не боявся йти на педагогічний ризик у пошуках
нових форм та методів роботи, що відповідали вимогам тогочасного суспільства. Хоча в той час
Наркомос УССР усіляко заважав його творчим починанням, що ще раз доводить ідею про
інноваційний характер педагогічної концепції А.С. Макаренка, 120-річчя якого ми відзначаємо цього
року.
Метою статті є аналіз особливостей продуктивної взаємодії суб’єктів у педагогічній творчості та
діяльності А.С. Макаренка та визначення шляхів упровадження цих ідей у діяльність загальноосвітніх
та вищих навчальних закладів.
А.С. Макаренко значну увагу приділяв аналізу діяльності вчителя, розвитку його професійних
якостей. Він закликав учительство намагатись позбутися "школярського" страху, прагнути до
конструктивного, рівноправного діалогу, аргументованого захисту власних позицій з різних питань
теорії та практики педагогічної діяльності, а також питань, пов’язаних з відносево-особистісними і,
що дуже важливо – культурнимиаспектами їх взаємодії.
Його ідеї напряму пов’язані з надзвичайно важливою проблемою продуктивної взаємодії в
освітньому середовищі, необхідністю переведення стосунків у ньому на принципово нові суб’єктсуб’єктні відносини, що носять не формальний, а реальний характер взаємообміну спілкуванням,
стосунками, знаннями, думками, ідеями між учителем та учнем. Як відомо, взаємодія завжди
передбачає дуалізм, у цьому випадку наявність як мінімум двох учасників (максимальна кількість
необмежена), а отже кожен з них характеризується конкретним ставленням до іншого і до самого
процесу взаємодії. Слід відзначити, що в роботах А.С. Макаренка частіше використовується"вплив",
що в сучасному його розумінні має авторитарний характер. Але при цьому, аналізуючи цілі
виховання в колективі і через колектив, він указує на те, що "На практиці ці два завдання (розвиток
колективу та особистості – уточнено нами) будуть вирішуватись лише спільно і лише в одному
загальному прийомі [2: 95], котрий сьогодні ми розглядаємо як взаємодію.
Звертаючись до філософського та педагогічного значення "взаємодії", нами виділено основні
характеристики поняття "суб’єкт", які зустрічаються в роботах А.С. Макаренка, хоча і в інших
термінах, властивих педагогічний науці того часу.
1. "Суб’єкт" володіє здатністю перетворювати власну життєдіяльність у предмет практичного
перетворення.
2. "Суб’єкт" володіє об’єктом (освітній матеріал – предмет, явище, символи, моделі, ситуації) на
основі відповідних знань та вмінь.
3. "Суб’єкт" як людина, що певним чином ставиться до процесу свого розвитку.
4. "Суб’єкт" як однодумець.
5. "Суб’єкт" як носій певних особистісних якостей, який здатний вступати у взаємодію з іншими
людьми в колективі.
Сучасними вченими (І.О. Зимня, А.В. Петровський, В.І. Слободчиков, Є.І. Ісаєв та ін.) з
урахуванням ідей А.С. Макаренка обґрунтовано умови, які необхідно створити, щоб забезпечити
суб’єктність учнів у навчальному та освітньому процесах. До них належать:
- особиста свобода вибору в напрямах діяльності;
- необхідний позитивний простір для становлення та відпрацювання знань, умінь, навичок;
© Якса Н.В., 2008
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- відповідність між зовнішніми вимогами до учня та його власними внутрішніми
можливостями, що сприяють його ефективному розвитку та вихованню;
- психологічний комфорт та мікроклімат, що сприяє формуванню продуктивного поля
продуктивної взаємодії;
- сторонній інтерес до особистості у сполученні з адекватною оцінкою її досягнень;
- виражений зовнішній запит на затребуваність особистості, особливо за тими її якостями та
смислами, що індивідуально значимі для неї.
У сі ці умови якомога краще представлені у проектній діяльності, яка, на наш погляд, не може бути
не суб’єктною, оскільки вона базується на максимальній самостійності, творчості, ініціативі її
учасників.
Слід відмітити, що А.С. Макаренко проводив велику виховну роботу із застосуванням методів
проектів, звичайно, не називаючи їх так. Показовими в цьому плані були літні походи вихованців,
найбільш цікавими та змістовними з них були походи комунарів-дзержинців у 1929-1933 рр. Так, у
липні 1929 р. комунари протягом двох тижнів знайомились зі столицею, вели щоденники, планували
ті питання, на які вони хотіли б отримати відповіді, готували звіти про поїздку. Повернувшись, вони
влаштовували обговорення побаченого, робили презентації про Москву для молодших комунарів,
аналізували побачене та отримані знання. Особливо цікаві проекти були підготовлені школярами
після відвідування Горьківськогоавтозаводу, Балахнинської паперової фабрики, цементного заводу в
Новоросійську, де вони зустрічались з передовими робітниками, брали участь у праці, вивчали
виробництво. У се це дозволяло дітям набути, за словами А.С. Макаренка, "дитячий досвід, життєвий
досвід" [4: 11]. Представлений матеріал показує, що вже тоді дітьми створювались проекти, які
відігравали велику роль у навчанні та вихованні комунарів. За їх застосування з допомогою
спеціально організованої технології відтворюється не лише предметний, а й соціальний зміст життя.
Більш того, саме проектна діяльність усуває той бар’єр, який існує між індивідуальним способом
засвоєння знань та колективним характером навчання та виховання, про що так багато писав
А.С. Макаренко.
У сучасному розумінні проект – це свого роду модель майбутньої ціленаправленої діяльності
дітей. Проектна діяльність на замикається на саму себе – розробку проекту, а виступає тією формою
активності особистості, що сприяє усвідомленому вибору та вступає в продуктивну взаємодію, без
якої неможливо уявити діяльність у жодній галузі виробництва, особливо в тих, де суб’єктами
виступають інші люди.
Проектна діяльність представляє собою не просто групове об'єднання людей, що копіюють дії та
поведінку своїх реальних прототипів, а "…конкретним соціальним організмом, що відображає
основні стосунки, які складаються у виробничому колективі та суспільстві" [2: 3]. Вона передбачає
більш високий рівень розвитку особистості, ніж індивідуальне "накопичення" знань – це діяльність,
що передбачає отримання результатів спільними зусиллями.
Як зазначає О.В. Коротаєва, суб'єкт не завжди має у своїй свідомості цілісний образ діяльності і в
залежності від зовнішніх та внутрішніх обставин може центрувати свою увагу та зусилля на окремих
сторонах діяльнісної структури. Якщо ж мова йде про не про одного, а про декількох суб’єктів,
пов’язаних між собою діяльністю, то її рухливість та динамічність структури ще більше зростають,
так само як і варіанти досягнення результату. Саме така рухлива, динамічна структура діяльності
складає основу і специфіку взаємодії [3: 26-27].
Проте це не означає, що проектна діяльність перетвориться для її учасників у стандартизований
шаблон, позбавлений елемента творчості та новизни. Будь-який проект напряму відображає
конкретне соціальне замовлення, а, отже, повинний "миттєво" підлаштовуватись під події та потреби,
що постійно змінюються. Однак, вона дозволить "відчувати" конкретні рамки етапів, дотримуватися
їхньої послідовність у прагненні до наміченої заздалегідь мети, створювати узагальнений образ
діяльності, що дає можливість бачити її перспективу і вести до прогнозованого результату.
Крім того, саме проектна діяльність актуалізує всі сфери людської, міжособистісної взаємодії,
тому що вимагає обов'язкового обговорення і прийняття головної ідеї (когнітивно-ціннісна сфера)
проекту за основу (сфера ділового спілкування); її реалізація неможлива без конкретних дій усіх її
учасників, розподілу повноважень (сфера спільної діяльності), і, нарешті, взаємодія передбачає
обов'язковий емоційно-особистісний контакт, відображений у вигляді системи відносин, що
складається всередині мікрогрупи, учасників виконуваногопроекту (сфера партнерських відносин).
Таким чином, ми обрали для свого дослідження проектну діяльність як засіб / спосіб і проект як
форму, в якій може найбільше продуктивно здійснюватися формування вмінь взаємодії.
В останні десятиліття істотно змінилися уявлення про проектування і сфери його застосування.
Сьогодні проектування, вийшовши за межі промислового виробництва, сприймається вже набагато
ширше – як особлива діяльність, що охоплює всі ланки соціуму, поширюючись у тому числі і на
освіту.
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Педагогічним проектуванням займаються сьогодні такі фахівці як В.С. Безрукова, В.П. Беспалько,
Б.С. Гершунский, Е.С. Заїр-Бек, В.С. Кукушин, Л.А. Регуш, Н.Н. Суртаева, Ю.К. Чернова,
В.З. Юсупов і ін. На їхню думку, проектна діяльність є і процесом, і результатом, має об'єктивносуб'єктивну і життєво значиму цінність для дітей. Однак, проектна діяльність у нашому дослідженні
не є предметом самостійного вивчення, а використовується як своєрідний інструментарій у
методичному забезпеченні реалізації поставленої задачі. Разом з тим звертаємо увагу і розділяємо
точку зору щодо того, що проектування в освіті має два аспекти. По-перше, воно може сприйматися
як "ідеальна" (розумова) діяльність, що містить у собі цілепокладання, планування, конструювання,
моделювання і прогнозування. А по-друге, воно сприймається як діяльність, пов'язана з реалізацією
задуму, що припускає організацію взаємодії суб'єктів з об'єктами і середовищем, діагностику,
технічне виконання самого проекту, аналіз результатів і їхню корекцію (В.С. Безрукова, Е.С. Заїр-Бек,
В.Е. Мельников, В.А. Мигунов, П.А. Петряков і ін.).
Проектна діяльність має на меті розробку проекту, зміст, призначення якого і зовнішнє вираження
залежить від багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин, серед яких не останню роль відіграє облік
особливостей предметної підготовки (гуманітарні, природничо-наукові дисципліни й ін.) і потреби
навколишнього соціуму, його специфіка – полікультурність Кримського регіону. Т.В. Асламова,
Е.М. Богачова й ін. відзначають, що саме проект може розглядатися як унікальна форма, що імітує
соціальну та між культурнувзаємодію [1].
Звернемо особливу увага на використання терміну "імітація", що згідно С.І .Ожегова означає
"відтворення з можливою точністю, наслідування кого/чого-небудь" [6: 213]. Дійсно, проект, що має
практико-орієнтовану спрямованість, імітує діяльність особистості, дозволяє вибудувативесь процес
розв’язання конкретної проблеми через активну взаємодію = ситуації взаємодії з усіма зацікавленими
і сторонніми учасниками.
Погоджуючись з А.А. Акішиною, Е.І. Аміантовою, Л.Ф. Кияновською, А.С. Макаренко,
Р.П. Мільруд і ін., виділимо деякі вимоги, дотримання яких підвищить ефективність використання
проекту в навчанні і вихованні:
- облік і орієнтація на актуальні інтереси особистості;
- розв’язання особистісно значимої для дітей проблеми;
- самостійне планування, розробка й оформлення кінцевих результатів проектної діяльності,
можливість їхнього впровадження, апробації в реальному житті;
- кваліфікаційна оцінка фахівців як ходу продуктивної міжособистісної взаємодії, так і оцінка
значимості її результатів.
Проектна діяльність, як відзначають її послідовники, має чітку послідовність реалізації етапів,
своєрідний алгоритм від організації до етапу підсумкового коректування, кожний з яких має своє
операційно-значеннєве наповнення.
Теоретичний аналіз досліджень (В.С. Безрукова, С.М. Годник, Е.В. Мельников, В.А. Мігунов,
Г.К. Паринова, П.А. Петряков, В.Г. Риндак, Т.К. Стаценко, Н.Н. Суртаєва, О.М. Ястребцева й ін.)
дозволив нам звернути увага на те, що проектна діяльність включає:
1. Аналіз ситуації, виділення проблеми, аргументованість, дискусію з прийняття теми.
2. Формулювання і концептуалізацію проектної ідеї, цілепокладання, вибір шляхів, засобів,
способів, прийомів діяльності.
3. Процес дослідження – розробку педагогічного проекту різного масштабу – індивідуального,
колективного, субрегіонального.
4. Фіксацію результатів і критеріїв їхнього досягнення, оформлення проекту, підведення
підсумків.
Даний перелік, на нашу думку, не вичерпує всіх можливостей проектної діяльності. Тому в рамках
нашого дослідження доцільно розширити його за рахунок можливостей організації продуктивної
взаємодії.
Таким чином, представлені ідеї А.С. Макаренка щодо методу проектів знайшли своє продовження
в роботах видатних сучасних педагогів і психологів, а також широко використовуються в практиці
середньої і вищої школи.
Велике значення в педагогічній концепції А.С. Макаренка має створення виховних і освітніх
ситуацій, значення яких важко переоцінити. У його досвіді їх безліч. Представимо одну з них, що
обговорювалася в його статті "Про мій досвід". Збір безпритульних дітей на вокзалі і мітинг, на якому
хлопців не умовляли йти в комуну, а звернулися до них з такими словами: "Дорогі товариші, наша
комуна має сильні утруднення в робочій силі. Ми будуємо новий завод, ми прийшли до вас із
проханням допомогти нам". Багато хто погоджувалися йти в комуну і результати були
приголомшливі. Як писав А.С. Макаренко, тільки два-три чоловіка не стали на "належні рейки". А
далі свою справу зробила взаємодія в колективі і створений в комуні виховний простір, що дозволило
кожному комунару пройти гідну школу життя і навчитися взаємодіяти з людьми [4: 43-44]. Дана
ситуація свідчить, як була організована взаємодія і які позитивні результати вона дала.
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З огляду на специфіку розглянутого явища, нами були визначені три функції педагогічних
ситуацій продуктивної взаємодії:
- пізнавальна або інформаційна – вміння повідомити, запитати необхідну інформацію на
державній (українській) і рідній мові і "вибрати" з неї все необхідне. В усіх випадках учасники
суб'єктної взаємодії в праві самі визначати домінанту мови, що може навіть трансформуватися
залежно від того, хто вступає у взаємодію або веде монолог чи діалог;
- регулятивно-спонукальна, що полягає в прагненні виразити прохання, дати пораду, надати
допомогу, підтримати, розподілити повноваження між учасниками проектної діяльності, причому
головним регулятором будуть виступати тільки ділові якості того або іншого суб'єкта, обсяг
наявних знань і вмінь;
- ціннісно-орієнтаційна пов’язана з усвідомленням спільного спілкування, взаємодії з позиції
їхньої особистісної значимості. Не останню роль у цьому процесі відіграє сформованість загальної
системи цінностей продуктивної взаємодії.
Ситуації взаємодії, у безпосередній дії яких відпрацьовуються вміння, навички, способи
продуктивної взаємодії у всіх її сферах з використанням спеціально підібраних форм і методів,
призводять до розвитку особистості і формуванню в неї необхідних умінь продуктивної взаємодії. На
основі аналізу особливостей проектної діяльності, логіки групової роботи над практико-орієнтованим
проектом, ситуації були згруповані в такий спосіб: інформаційно-пошукова, ситуація партнерської
взаємодії і ситуація командної взаємодії, які схематично представимо, використовуючи відомі
математичні символи, що дозволяють показати динаміку об'єднання колективу, про що так багато
думав і писав А.С. Макаренко.
Таблиця 1.
Позиційні характеристики ситуацій взаємодії
Ситуації
Позиції
Символіка
Форма
взаємодії
взаємодії
Інформаційнопошукова

Партнерська
взаємодія

· "Я справлюсь сам" або
· "Погоджусь з усім" або
· "Давай разом"
· Емоційно-особистісний вибір
партнера (принцип "подобається – не
подобається")
· Нестабільність стосунків (принцип
особистої вигоди)
· Презентація власних знань, ідей,
цілей
· Довіра до себе > довіра до іншого
· Різниця сил (ЗУН)
· Давай разом
· Вчимося один у одного
· Обмін повноваженнями
· Зміна лідерських позицій (областей
та/або видів лідерства)
· Довіра до себе > довіра до іншого
· Об’єднуємо ЗУН
· Альтернативні інтереси
Я можу запропонувати тобі.

Я > Ти

Я ≈ ? → Ти

Я → ← Ти

вплив
лідерство
підпорядкування
поступка
монолог
діалог культур
диспут дискусія
суперечка
примус
суперництво
конфронтація
наставництво
опіка
партнерство
довіра
діалог
договір
компроміс
взаємопідтримка
взаємодопомога
лідерство
співдружність

кооперація
· Загальна справа
діалог
· Працюємо разом
взаєморозуміння
· Взаємонавчання
співдружність
· Єдність цілей
сприяння
Я
+
Ти
=
МИ
· Спільний результат
співтворчість
· Рівність позицій
· Довіра до іншого > довіра до себе
· У спіх одного = успіх усіх
Ми зможемо…
Як видно з таблиці, навіть схематичне позначення ситуацій продуктивної взаємодії відбиває
динаміку поступової еволюції від позиції "Я" до позиції "Ми", досягнення вищого рівня згуртованості
всіх, у єдності всіх його сфер, що знаходить висвітлення й у використовуваних тактиках, що
Командна
взаємодія
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характеризуються посиленням співробітництва. Виходячи з загальновживаного значення слова
"тактика", вони розглядаються нами, "як сукупність засобів і прийомів для досягнення наміченої
мети" [6: 684].
Аналіз останніх розробок проблеми взаємодії засвідчив, що найбільш значимими, за багатьма
суб’єктивними та об’єктивними показниками, сьогодні є наступні тактики: партнерство, договір,
кооперація, діалог / полілог, що відпрацьовувалися в ситуаціях міжкультурної взаємодії, виходячи з
головного постулату взаємодії "від Я до Ми". При цьому використовувався комплекс спеціально
підібраних методів, що включає: мозковий штурм, метод синектики, багатомірних матриць, рецензій,
і ін. Принцип добору полягав у можливості конкретного методу забезпечити взаємоперехід від
індивідуального до групової продуктивної взаємодії в процесі роботи над практико-значимим
проектом.
Теоретично розроблені ідеї А.С. Макаренко і сучасних учених знайшли своє відображення в
розробленій авторській педагогічній технології продуктивної міжкультурної взаємодії, що пройшла
апробацію у вузі. Експериментальним майданчиком виступив Кримський інженерно-педагогічний
університет (м. Сімферополь). Чисельність груп, що брали участь в експерименті, була приблизно
однаковою і складала: експериментальна група (ЕГ) – 148 студентів, контрольна група (КГ) – 149
студентів.
Відповідно до теоретичних розробок і правил дослідного навчання були визначені інваріантні й
варіативні умови реалізації експерименту в Кримському інженерно-педагогічному університеті.
Обмежений обсяг статті дозволяє представити лише один фрагмент діагностики в процесі
експериментальної роботи.
Інваріантними умовами в експериментальній і контрольній групах були наступні: однакова
тривалість навчання, рівна кількість занять, ідентичність умов проведення передекспериментального
та постекспериментального діагностичних зрізів.
Констатувальний етап експерименту серед інших вирішував завдання проведення вхідної
діагностики, спрямованої на виявлення ставлення студентів до допомоги інших людей у
продуктивній взаємодії.
Погодимося з фахівцями, що для формування компетентності майбутнього педагога необхідні
цілком визначені зовнішні умови, серед яких найважливішими є не тільки можливість практичного
здійснення широкого кола значимих для суб'єкта цілей, але і підтримка з боку студентів (рівних за
станом), і допомога з боку більш компетентних людей у професійному плані – викладачів.
Розроблена спеціально анкета "Я і допомога іншого" дозволила уточнити готовність студентів до
надання і прийняття педагогічної підтримки і допомоги.
Для об'єктивності оцінки отримані відповіді № 1, 2, 4, 6, 7, 8 студентів експериментальної і
контрольної груп ми умовно звели до відповідей "Так" і "Ні", представивши їх у відсотках, і одержали
наступні результати:
Таблиця 2.
Результати опитування за анкетою "Я і допомога іншого у продуктивній взаємодії"
Варіант
№ питання
відповіді
1
2
3
4
5
6
7
8
Співвідношення студентів експериментальної ТАК
97,8 35 64 25 18 57 32 83
групи за варіантами відповіді у %
НІ
2,2
65 36 75 82 43 68 17
Співвідношення студентів контрольної групи ТАК
96,8 32 57 27 21 63 25 91
за варіантами відповіді у %
НІ
3,2
67 43 77 79 47 75 9
Як виявилося, більшість студентів як експериментальної, так і контрольної груп мають потребу в
одержанні реальної допомоги і підтримки з боку викладача, методиста, однокурсників. При цьому
більш бажаною виявилася допомога останніх, на другому місці виявилися методисти, на третьому –
викладачі. Пояснюється це, на наш погляд, найбільшою довірою, заснованою на тісних особистих
контактах.
Друге питання викликало труднощі; назвати зразковий спектр можливих проблем, що можуть
виникнути в період реальної міжкультурної взаємодії в професійній діяльності змогли тільки 35%
студентів експериментальної і 32% контрольної групи. Серед них домінували у відповідях студентів
"Я перешкоди" такі трактування – "боюся видатися непрофесіоналом у вирішенні проблем
міжкультурної взаємодії", "можу розгубитися в незапланованій ситуації", "не впевнений у власних
силах" і ін.
Відповіді, отримані на третє питання, свідчили, що більшість студентів прагнуть бути
самостійними, але їм необхідний стартовий поштовх, а потім вони можуть цілком справиться
власними силами.
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Досить позитивні коментарі по четвертому питанню – 93% (КГ) і 95% (ЕГ) студентів показали
свою готовність до надання допомоги іншим у міжкультурнійвзаємодії.
Цікаво, що при цьому більшість студентів виявилися не готові заздалегідь обговорити можливі
проблеми міжкультурної взаємодії з викладачем (питання № 5) – 75% (ЕГ) і 77% (КГ). У цьому, на
наш погляд, позначився комплекс непрофесіонала, побоювання здатися неспроможними, з одного
боку, а з іншого боку – зайва самовпевненість і незнання реальних умов життя в полікультурному
регіоні й у майбутній педагогічній діяльності.
Цілком очікувані були відповіді щодо ступеня готовності студентів розв’язати непередбачену
полікультурну ситуацію, вибрати альтернативний варіант поводження в нових умовах, що являє
труднощі навіть для досвідчених професіоналів, тим більше для студентів (82% (ЕГ) і 79% (КГ).
Останні два питання показали, що студенти розуміють значимість постійної рефлексії процесу
міжкультурноївзаємодії з метою попередження типових помилок і проблем-перешкод.
Таким чином, представлений матеріал свідчить, що педагогічна концепція А.С. Макаренка
актуальна й у наші дні. Вона відображає тенденцію до згуртування суб'єктів взаємодії в освітньому
просторі в міру реалізації проектної діяльності через відпрацьовування ситуацій продуктивної
взаємодії і розширення спектра його тактик з опорою на тактику співробітництва.
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Якса Н.В. Взаимодействие субъектов образовательного пространства в педагогической
концепции А.С. Макаренка.
В статье рассматриваются идеи А.С. Макаренко относительно взаимодействия субъектов
образовательно-воспитательного процесса. Подаются основные характеристики понятия
"субъект", которые приводятся в работах выдающегося педагога. Особое внимание уделяется
методу проектов, который успешно применял А.С. Макаренко в работе с воспитанниками.
Раскрываются пути внедрении идей А.С. Макаренко в процессе педагогического проектирования.
Анализируются функции педагогических ситуаций продуктивного взаимодействия и их позиционные
характеристики. Новаторские идеи реализованы в авторской педагогической технологии
межкультурного взаимодействия, которая прошла апробацию в ВУЗах.
Yaksa N.V . The Educational Space Subjects' Interaction in the Pedagogic Conception of A.S. Makarenko.
The ideas of A.S. Makarenko considering the educational process subjects' interaction are considered in the
article. The main characteristics of the notion "subject" presented in the works of the outstanding teacher are
given. The special attention is given to the project method which A.S. Makarenko had been successfully using
in his work. The ways of Makarenko ideas' introduction in the process of pedagogic projecting are disclosed.
The functions of the productive interaction pedagogic situations and their positional characteristics are
analysed. The innovatory ideas were realizes in the author's intercultural interaction pedagogic technology
which passed the approbation in the higher educational establishments.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУ ЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У статті розглянуто особливості методики формування соціокультурної компетенції майбутнього
вчителя іноземної мови початкової школи як складової комунікативної компетенції з урахуванням
сучасних інтерактивних технологій навчання. Запропоновано поетапне тренування соціокультурного
матеріалу через виконання системи вправ комунікативного характеру.
Одним із провідних принципів навчання іноземної мови на сучасному етапі є принцип
культуровідповідності, в основу якого покладено загальнокультурні цінності, норми
інтернаціональних культур та традицій. Залучення соціокультурних матеріалів необхідне для
досягнення основної практичної мети навчання іноземної мови – формування комунікативної
компетенції, тобто здатності до спілкування мовою, яка вивчається. Вітчизняні та зарубіжні
методисти Г.В. Колшанський, В.Є. Кавнатська, Л.Г. Кузьміна, А.А. Миролюбов, В.В. Сафонова,
Л.Н. Яковлєва, І.Л. Бім, Bernard Hartley та інші визнають необхідність соціокультурногокомпоненту
у формуванні комунікативної компетенції як основи навчання іноземної мови. Ця ідея знайшла своє
відображення у Рекомендаціях Ради Європи [1], які визнають мовну компетенцію на сучасному етапі
як політику плюролінгвізму, яка ґрунтується не тільки на знаннях певних країнознавчих реалій, а й
на соціокультурнихаспектах. Дотримання принципу комунікативності на заняттях з іноземної мови
сприятиме формуванню і розвитку практичних мовленнєвих навичок і вмінь спілкування. При цьому
слід пам’ятати, що навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має насамперед
формувати у студентів здатність до міжкультурноїкомунікації, якої він буде навчати своїх майбутніх
учнів. Ось чому одним із основних пріоритетів у процесі навчання іноземної мови у вищому
навчальному закладі має стати розвиток соціокультурної компетенції, основою якої є створення
мотивації та інтересу до країнознавчої тематики, до культурита традицій країни і народу, мова якого
вивчається, за допомогою яких формуються вміння міжкультурного спілкування. Дана компетенція
стосується перш за все соціокультурних умов користування іноземною мовою. Через оволодіння
правилами ввічливості, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, класами та соціальними
групами, соціокультурний компонент має пронизувати весь процес навчання майбутнього вчителя
іноземної мови початкової школи. Тому необхідно здійснювати ретельний відбір мовного та
мовленнєвого матеріалу для ефективного формування соціокультурної компетенції на основі
програмних вимог.
Полікультурніпріоритети змісту навчання у вищому навчальному закладі мають ще один аспект.
Оскільки метою навчання є не лише становлення іншомовної соціокультурної компетенції, яка
співвідноситься з аналогічною компетенцією носіїв мови, але й формування компетенції, пов’язаної із
соціальним статусом іншомовного співрозмовника, то, як свідчить досвід, постійно виникає потреба
бути представником не тільки власної, але й іншомовної культури.
Чинна програма з іноземної мови в Україні виділяє соціокультурнукомпетенцію як складову та
необхідну частину комунікативної компетенції [2]. Тому вітчизняні вчені-методисти
О.О. Коломінова, С.Ю. Ніколаєва, Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич спрямовують свої зусилля на
пошук ефективних інноваційних технологій, які націлені на формування соціокультурноїкомпетенції
як вчителя іноземної мови, так і учня. У методичній літературі розглянуті теоретичні питання
визначення комунікативної компетенції, зроблені спроби відбору і семантизації соціокультурного
матеріалу згідно вимог програми. Однак багато практичних та теоретичних проблем залишається ще
не вирішеними: недостатньо науково обґрунтовано відбір текстів соціокультурного характеру,
критерії формування соціокультурних умінь, відсутній належним чином відібраний текстовий
матеріал соціокультурногоспрямування та відповідна система вправ для кожного етапу навчання.
Отже, актуальність і недостатня розробленість даного питання в методичній літературі визначають
тему даної статті. Метою цієї публікації є спроба запропонувати ефективні шляхи формування
соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови в початковій школі на основі
розробленої системи вправ.
© Березенська Л.І., Сіваєва Н.П., Барало Л.В., 2008
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Вважаємо, що досягти достатньої ефективності у формуванні соціокультурної компетенції
майбутнього вчителя іноземної мови можливо тільки з урахуванням сучасних технологій у даній
галузі, коли формування даної компетенції здійснюється на основі таких принципів, як загально
дидактичного культуророзуміння, діалогу культур і цивілізацій та принципу домінування методично
прийнятних проблем [3].
Під соціокультурною компетенцією неавтентичної мовної особистості ми розуміємо здатність
здійснювати міжкультурну комунікацію, що базується на знаннях лексичних одиниць з національнокультурним компонентом семантики й уміннях адекватного їх застосування в ситуаціях
міжкультурного спілкування, а також уміннях використовувати фонові знання для досягнення
взаєморозуміння в ситуаціях опосередкованогоі безпосереднього міжкультурногоспілкування.
Для вирішення даної задачі, на наш погляд, необхідно розглянути в міжкультурному аспекті
функціональну педагогічну діяльність учителя іноземної мови і методичних умінь, що забезпечують
реалізацію тієї чи іншої функції. Як відомо, структура професійно-педагогічної діяльності вчителя
складається з двох груп функцій. До цілеутворюючих у першу чергу відносять комунікативнонавчальну, розвиваючу і виховну функції. Операційно-структурні функції включають гностичну,
конструктивно-планувальну й організаційну [4].
Дослідники, що займаються вивченням функціональної структури педагогічної діяльності
вчителя, відзначають ведучу роль комунікативно-навчальної функції і виділяють у ній компонент
інформаційно-орієнтовний, мотиваційно-стимулюючий і контрольно-корегуючий.
Компонент комунікативно-навчальної функції, забезпечується наступними уміннями: орієнтувати
учнів щодо зв'язку між мовою і культурою країни досліджуваної мови, особливостями прояву
національної специфіки в соціокультурномуповодженні її представників; орієнтувати учнів щодо рис
подібності і розходження в культурах рідної і чужої мови. Мотиваційний компонент включає уміння
створити в учнів внутрішню потребу користуватися іноземною мовою як засобом спілкування в
ситуаціях опосередкованої і безпосередньої міжкультурної комунікації. Контрольно-корегуючий
компонент базується на наступних методичних уміннях: виділяти мету, форми, види й об'єкти
контролю при оволодінні іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування; планувати і
здійснювати поточний, навчальний і підсумковий контроль мовних навичок і умінь учнів з метою
виявлення рівня володіння іноземною мовою як засобом міжкультурногоспілкування. Розвиваюча і
виховна функції реалізуються за допомогою наступних умінь: шляхом використання автентичних
матеріалів у навчальному процесі розширювати кругозір, розвивати пам'ять, уяву, інтелектуальні
здібності учнів, формувати в них уміння аналізувати і виділяти риси схожості і відмінності в рідній і
досліджуваній культурах; формувати в учнів уміння самостійно пізнавати незнайому культуру,
використовуючи соціокультурні словники, різноманітну довідкову літературу, засоби масової
інформації; виховувати учнів у дусі поваги, симпатії до народу-носія досліджуваної мови, а також
його соціокультурних цінностей; виховувати в учнів глибоку повагу до національних традицій,
звичаїв, культурного надбання рідної країни. Гностична функція реалізується через уміння:
аналізувати навчальний матеріал, засоби навчання з погляду представленості в них зведень про
культурукраїни досліджуваної мови та використання їх у навчальному процесі; передбачати можливі
випадки прояву соціокультурноїі соціокультурноїінтерференції в мовній діяльності учнів; на основі
зіставлення національно-культурних, особливостей двох лінгвокультурних спільностей визначати
найважчі для засвоєння факти і явища дійсності. Конструктивно-планувальна функція забезпечується
наступними методичними вміннями: робити відбір, методичну обробку автентичних матеріалів з
урахуванням вікових особливостей і інтересів учнів, і розподіляти дані матеріали по етапах навчання;
вибирати найефективніші прийоми і способи ознайомлення учнів з культурою країни, мова якої
вивчається; готувати, підбирати, використовувати різні засоби наочності з метою семантизації тих чи
інших реалій. Організаційна функція реалізується на базі вмінь вибирати оптимальні способи
організації своєї діяльності та діяльності учнів з метою найефективнішого засвоєння фактів
іншомовної культури. Формуючи основи лінгвокраїнознавчої компетенції як частини соціокультурної
компетенції, слід насамперед: усвідомити, що всі носії мови проявляють культурно обумовлену
поведінку; усвідомити, що такі показники, як вік, стать, соціальний статус, місце проживання
впливають на те, як люди спілкуються і як поводяться; правильно поводитись у типових ситуаціях, не
зазнавати "культурного шоку" під час візиту до країни, мова якої вивчається; розвинути здатність
зосереджуватись, оцінювати і організовувати узагальнення про культуру народу, мова якого
вивчається; стимулювати інтелектуальну допитливість про іншомовну культуру. Для реалізації
комунікативних намірів користувачі мови мають, насамперед, оволодіти наступними уміннями:
вибирати та використовуватимовленнєві зразки для здійснення комунікативнихнамірів у конкретних
ситуаціях; враховувати культурні особливості, правила мовної та немовної поведінки у типових
ситуаціях спілкування.
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Таким чином, включення соціокультурного аспекту є необхідним елементом, який має
закладатися з перших років вивчення іноземної мови. Майбутній учитель іноземної мови повинен
допомагати учням усвідомити своє місце в спектрі культур і бути цілеспрямовано залученим до
міжкультурноїкомунікації, оволодівши соціокультурниминормами комунікативноїповедінки.
Для успішного вирішення проблеми формування соціокультурноїкомпетенції необхідно задіяти
раціональну систему тренувальних вправ, яка б забезпечила поетапну організацію процесу навчання.
Дана система має забезпечити як відбір необхідних вправ, які відповідають становленню навичок та
вмінь вживання соціокультурного матеріалу, так і певну послідовність даних вправ, а також
регулярність їх виконання в усіх видах мовленнєвої діяльності. З іншого боку, вправи
соціокультурногоспрямування мають відповідати розробленим в методиці критеріям, а саме, бути:
комунікативними, орієнтованими на учня, мовними і мовленнєвими, усними та письмовими,
одномовними.
Формування соціокультурної компетенції буде успішним при систематичному виконанні вправ,
які передбачають розвиток таких умінь як:
- проводити паралелі між двома культурами;
- вибирати соціокультурніявища згідно завдання вчителя;
- оцінювати соціокультурніподії та відмінності;
- висловлювати власну думку;
- формувати асоціативні уміння та естетичні почуття;
- висловлювати своє відношення до історичних подій іншомовної культури;
- формувати позитивне відношення до культури мови, що вивчається;
- інтерпретувати соціокультурнуінформацію для формування вмінь критичного мислення;
- коментуватиіншомовний матеріал соціокультурногозмісту;
- вирішувати соціокультурнізавдання в умовних комунікативнихситуаціях.
Дані вправи мають бути підпорядкованими наступним етапам формування та вдосконалення
соціокультурноїкомпетенції:
1 етап – введення в соціокультурнесередовище;
2 етап – вирішення соціокультурнихпроблемних завдань з використанням опор;
3 етап – самостійне інтерпретування соціокультурнихреалій.
Метою 1 етапу є ознайомлення з соціокультурною ситуацією. Даний етап спрямований на
створення таких умов, які сприятимуть кращому розумінню певної соціокультурної ситуації.
Насамперед, студенти мають усвідомити значущість даної компетенції. Тому викладач повинен
зацікавити учнів соціокультурною проблемою, підібрати відповідний матеріал та розробити
тренувальні вправи комунікативного пошукового характеру, які спрямовані на формування умінь
здогадки, смислової та мовної антиципації та предикції. Наведемо приклади завдань 1 етапу.
- Listen to the short description of the cities we are going to talk about. Look at the pictures and guess
which city is described at each of them.
- Look at the pictures of famous places of Great Britain and Ukraine. Say what you know about these
places, сoncentrating your attention on the following points: culture, traditions, historical events.
- Look at the picture of London and Kyiv and say what a person may feel looking at them.
Метою 2 етапу є тренування соціокультурного лінгвістичного матеріалу в рецептивнорепродуктивних вправах для вирішення проблемних соціокультурних завдань. Майбутній учитель
повинен сам навчитись порівнювати та визначати спільні та відмінні риси двох культур, аналізувати
та коментувати той чи інший соціокультурний феномен за допомогою вербально-зображальної
наочності. Доцільними на даному етапі є вправи на формування умінь проведення паралелей між
двома культурами, знаходження відмінностей у культурі іншої нації та формування вмінь
критичного мислення. Пропонуємо зразки вправ до даного етапу.
- Listen to the dialogue of two people describing the way they spend Halloween in their countries.
Find differences and similarities and say which way appeals to you most and why.
- Look through the text about the English cuisine and comment on the meals and table manners,
adding if you have the same in your country.
- Look at the pictures and point out the differences between the means of transport in Ukraine and in
Great Britain, describing the means of transport in the order of their importance. What would you change in
your country if you could?
Метою креативного етапу є формування вмінь самостійного користування соціокультурними
знаннями та вміннями при вирішенні соціокультурних комунікативних завдань. На даному етапі
використовуютьсятворчі вправи, які вимагають від студентів повної самостійності у змісті та засобах
висловлювання. Деякі вправи передбачають формування вмінь самостійного інтерпретування
соціокультурних явищ, коментування та вирішення соціокультурних завдань в комунікативних
ситуаціях. Наведемо зразки вправ 3 етапу.
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- Look at the pictures and comment on the socio-cultural value of the events depicted in them.
- How can you interpret the role of taxes in our country? Find the necessary information about thеsе
phenomena in Great Britain and comment on their similarities and differences.
- Give your idea of the new socio-cultural points in the cultures of Great Britain and Ukraine.
Кожну вправу слід виконувати в парному, малогруповому або макрогруповому режимах.
Отже, для сталого формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя необхідно
дотримуватись відповідних етапів, адекватних до них умінь та комплексу вправ соціокультурного
змісту. Дані вимоги мають відповідати меті навчання, принципу комунікативності, наявності
вербально-зображальної наочності, врахування вікових та психологічних особливостей студентів.
Сформованість соціокультурноїкомпетенції дозволить уникнути "культурногошоку", обговорювати
свою думку у формі, прийнятній для носія іншомовної культури та сприймати його як рівноцінного
партнера спілкування. Від удалого вирішення цієї проблеми залежить успішність правильного
формування комунікативної компетенції в цілому на заняттях з іноземної мови у мовному вищому
навчальному закладі. У процесі навчання іноземної мови важливо формувати соціокультурну
компетенцію студентів – майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі, що забезпечить їм
подальшу можливість формування вищеназваної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.
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будущего учителя начальной школы как составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции.
В статье рассматривается методика формирования социокультурной компетенции как
составляющей коммуникативной компетенции с учетом современных интерактивных технологий
обучения. Предлагается поэтапная тренировка социокультурного материала путем выполнения
системы упражнений коммуникативного характера.
Berezenska L.I., Sivayeva N.P ., Baralo L.V . The Formation of Future Primary School Teachers’ Sociocultural Competence as one of the Components of the Foreign Language Communicative Competence.
The article deals with the methodology of the formation of socio-cultural competence as one of the main
components of the communicative competence on the basis of modern interactive techniques. The step-bystep practice of socio-cultural material through the system of exercises of a communicative character at
every stage is suggested.
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УР АХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІСТУ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ЯК ДИДАКТИЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУ АЛЬНИХ УМІНЬ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглядається проблема врахування особливостей змісту загальної середньої освіти та
навчального матеріалу як дидактична умова формування інтелектуальних умінь старшокласників у
процесі навчання предметів мовно-літературного циклу. Досліджено нормативні документи, які є
основою для організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх середніх навчальних
закладах.
На сучасному етапi розвитку освiти актуальним є виховання людини iнтелектуальної, здатної
орiєнтуватися в нових умовах, у потоцi iнформацiї, готової до творчого пошуку. Тому ще пiд час
навчання школярiв у школi необхiдно закласти основи формування iнтелектуальних умiнь. Засвоєння
знань з опорою на iнтелектуальнi вмiння робить їх такими, якi легко й надовго запам’ятовуються,
завдяки чому в школярiв закладається мiцний фундамент для творчої дiяльностi.
Оволодiння iнтелектуальними вмiннями істотно сприяє підвищенню продуктивностi працi
школярiв. Це дає можливiсть удосконалювати знання й умiння, сприяє посиленню мотивації,
визначення цiлей, вольових якостей, самооцiнки. Формуючи iнтелектуальнi вмiння, ми формуємо в
школярiв науковий свiтогляд. Формування iнтелектуальних умiнь у навчальному процесi є одним iз
найрацiональнiших способiв пiдвищення ефективностi навчання, наявнiсть iнтелектуальних умiнь i
навичок дає змогу виконувати розумову роботу ефективно й у коротший термiн.
Пiд дидактичними умовами формування iнтелектуальних умiнь старшокласникiв ми будемо
розумiти взаємозалежну сукупнiсть компонентiв навчально-виховного процесу, яка забезпечує
розвиток iнтелектуальної сфери школярiв у процесi навчання предметiв певних циклiв.
Вiдповiдно до цього i згiдно з метою нашої статті, однiєю з дидактичних умов формування
iнтелектуальних умiнь старшокласникiв ми визначаємо необхідність врахування особливостей змісту
загальної середньої освiти та зміст навчального матеріалу.
За визначенням О.К. Корсакової та С.Е. Трубачової, ″змiст освiти – складне утворення. У
дидактицi вiн трактується як система (вiд грецьк. systema – складене iз частин, з’єднане), певним
способом упорядкована множина компонентiв, що є структурованими i функцiонально пов’язаними
мiж собою частинами цiлого. Якiсть цiлого виникає в результатi взаємодiї компонентiв i не дорiвнює
сумi їх якостей. Цю нову якiсть, яку має явище як цiле, називають системною, або iнтегральною″ [1:
27].
За твердженням І.Я. Лернера, В.В. Краєвського та ін., кожен навчальний предмет складається з
чотирьох взаємозалежних компонентів: знання про світ і про способи діяльності; способи діяльності,
що втілюються в умінні й навичках; досвід творчої діяльності, що забезпечує можливість вирішувати
нові завдання; зміст емоційно-ціннісних відносин особистості.
О.К. Корсакова та С.Е. Трубачова зазначають, що ″змiст шкiльної освiти – це змiст процесу
становлення особистостi, рiзнобiчно розвиненої, пiдготовленої до життя в сучасному суспiльствi.
Розроблений на основi комплексного пiдходу, який передбачає врахування структури дiяльностi,
структури особистостi й процесу соціалізації, вiн мiстить такi основнi компоненти: 1) iнформацiйнодiяльнiсний – досвiд здiйснення учнем пiзнавальної дiяльностi, в процесi якої вiн набуває знань
свiтоглядного значення, входить у свiт загальнолюдських i нацiональних цiнностей, оволодiває
рiзними видами дiяльностi, методами наукового пiзнання, вiдбувається його розвиток;
2) комунiкативний – досвiд мiжособистiсного спiлкування; 3) рефлексивний – досвiд самопiзнання
особистостi″ [1: 27-35].
Відзначаючи роль особистості в її становленні й саморозвитку, С.Е. Трубачова стверджує, що
зміст шкільної освіти має бути однією з дидактичних умов, яка сприяє розкриттю індивідуальних
пізнавальних можливостей, визначенню інтересів і нахилів, розвитку здібностей для забезпечення
необхідного рівня освіченості та соціалізації особистості [2: 33-35].
Найчастіше групою навчальних предметів, що забезпечують процес формування інтелектуальних
умінь, вважають предмети природничо-математичних дисциплін. Але ми вважаємо, що ефективне і
цілісне формування інтелектуальних умінь відбувається також при вивченні предметів мовнолітературного циклу. Проаналізуємо нормативні документи, які є основою для організації навчальновиховного процесу в загальноосвітніх середніх навчальних закладах.
У Законі України ″Про освіту″ зазначається, що ″освiта – основа iнтелектуального, культурного,
духовного, соцiального, економiчного розвитку суспiльства і держави. Метою освiти є всебiчний
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розвиток людини як особистостi та найвищої цiнностi суспiльства, розвиток її талантiв, розумових i
фiзичних здібностей, високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свiдомого
суспiльного вибору, збагачення на цiй основi iнтелектуального, творчого, культурного потенцiалу
народу, пiдвищення освiтнього рiвня народу, забезпечення народного господарства квалiфiкованими
фахiвцями″ [3: 1].
Відповідно до цього, у 3-й статті Закону України ″Про загальну середню освіту″ сказано: ″Загальна
середня освiта – цiлеспрямований процес оволодiння систематизованими знаннями про природу,
людину, суспiльство, культуру та виробництво засобами пiзнавальної i практичної дiяльностi,
результатом якої є iнтелектуальний, соцiальний i фiзичний розвиток особистостi, що є основою для
подальшої освiти i трудової дiяльностi″ [4: 31] [курсив наш]. Це ще раз підтверджує доцільність і
актуальність нашого дослідження.
Основним компонентом побудови сучасної національної школи є розвивальна культуротворча
домінанта. Якiсть людського потенцiалу, рiвень освiченостi та культури набувають вирiшального
значення для економiчного i соцiального поступу країни. Інтеграцiя i глобалiзацiя соцiальних,
економiчних i культурних процесiв вимагають глибокого оновлення системи освiти, зумовлюють її
випереджувальний характер.
″Загальна середня освiта має забезпечити умови для морального, iнтелектуального, фiзичного,
художньо-естетичного розвитку учнiв, виховання громадянина демократичного суспiльства, яке
визначає освiченiсть, вихованiсть, культуру найвищими цiнностями, незамiнними чинниками
соцiального прогресу″ [4: 34] [курсив наш].
Зважаючи на низький рівень інтелектуального розвитку молоді в Україні, була розроблена
″Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки″. Ця програма спрямована на
вирішення проблеми щодо поповнення нацiональної науки молодими кадрами. ″Старіння″ української
науки вже сьогодні негативно позначається на iнновацiйному розвитку держави. Неефективно
використовується iнтелектуальний i творчий потенцiал обдарованих учнiв i студентiв. Вiдсутнi
сприятливi умови для реалiзацiї їх здiбностей. Інтеграцiя України в загальноєвропейський простiр
потребує розроблення нових напрямiв роботи з обдарованими учнями чи студентами.
Дослідження проблеми формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання
предметів мовно-літературного циклу, потребує визначення цих предметів: українська мова та
література, російська мова та зарубіжна література. При цьому ми орієнтуємось на наступні
положення.
Відповідно до державного стандарту базової й повної загальної освіти визначена освiтня галузь
″Мови і лiтератури″, до якої відносимо предмети мовно-літературного циклу. Мета цієї галузі –
формування комунікативної та лiтературної компетенції, що базується на знаннях, умiннях
пiзнавального i творчого типу, соцiальних навичках, свiтоглядних переконаннях тощо.
Зміст освiтньої галузi ґрунтується на принципi наступностi мiж початковою, основною і старшою
школою, враховує мовну та літературну пiдготовку учнiв початкової школи.
Освітня галузь ″Мови i лiтератури″ складається з мовного і літературного компонентiв, кожен з
яких має свої складовi. Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мова національних
меншин, iноземнi мови, а до лiтературного – українська, зарубіжна, рiдна (якщо вона не є
українською) лiтература (лiтературна освiта).
Відповідно до Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) існує базовий навчальний
план, який унормовує основні параметри організації навчально-виховного процесу. Це його
тривалість, розподіл часу за роками навчання, освітніми галузями, інваріантною та варіативною
складовими. Останнім часом посилюється розвивальне, практичне і виховне спрямування мовнолiтературної освіти, тому сучасне розумiння української мови в школі повинно виявлятися у чотирьох
взаємопов’язаних аспектах: як навчальний предмет в усiх навчальних закладах; як основний засiб
комунiкацiї й одержання знань з iнших (не мовних) сфер пiзнання; як засiб трансформацiї одержаної
учнем iнформації в особистiсну систему знань, умiнь, переконань; як засiб розвитку і самовираження
особистостi школяра, утвердження в суспiльствi [5: 3].
Кожен з компонентiв мовно-літературних предметів мiстить кiлька наскрiзних змiстових лiнiй.
Змiстовими лiніями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соцiокультурна і дiяльнiсна
(стратегiчна) [6].
Мовленнєва лiнiя забезпечує вироблення та вдосконалення вмінь та навичок в усiх видах
мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говорiння, письмо); мовна – засвоєння системних знань
про мову як засiб вираження думок i почуттiв людини та формування мовних умiнь і навичок;
соцiокультурна – засвоєння культурних і духовних цiнностей свого та iнших народiв, норм, якi
регулюють стосунки мiж поколiннями, статями, нацiями, сприяють естетичному і морально-етичному
розвитковi; дiяльнiсна (стратегічна) – формування загальнонавчальних умiнь і навичок, опанування
стратегiй, що визначають мовленнєву дiяльнiсть, передусiм спрямованих на розв’язання навчальних
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завдань i життєвих проблем. Зазначенi змiстовi лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну,
соцiокультурну, дiяльнiсну (стратегiчну) компетенцiю особистостi.
Змiстовими лiнiями лiтературного компонента є аксiологiчна, лiтературознавча, культурологiчна.
Аксiологiчна лiнія забезпечує опрацювання художньоготвору в єдностi його етнічних та естетичних
вимiрiв, спрямованiсть роботи над текстом на формування ціннісних орiєнтацій i розвиток творчих
здiбностей особистостi; лiтературознавча – засвоєння основних теоретико та iсторико-лiтературних
знань i розгляд твору в контекстi лiтературного процесу; культурологiчна – усвiдомлення лiтератури
як складової частини духовної культури українського та iнших народiв. Ці змiстовi лiнiї формують
лiтературну компетенцію учнiв [7].
Змiст мовного компонента (українська мова, мови національних меншин, iноземнi мови) формує в
учнiв стiйку мотивацію до вивчення мов, забезпечує усвiдомлення функцій кожної з мов у
навчальному процесi в суспiльствi; виховує повагу до української мови як державної та до iнших мов;
розширює та активiзує словниковий запас учнiв з урахуванням тих груп слiв, усталених висловiв, що
вiдображають реальне життя народу, мова якого вивчається, особливостi його життєвого досвiду,
історії, культури; сприяє формуванню толерантного ставлення до інших народiв, розумiнню
важливостi оволодiння iноземною мовою i потреби користуватися нею як засобом спiлкування в
рiзних сферах, розвитку в учнiв мовних, iнтелектуальних i пізнавальних здiбностей; формує
гуманiстичний свiтогляд, моральні та естетичнi переконання, нацiональні та загальнолюдські
цінності.
Змiст лiтературного компонента (українська література, зарубiжна лiтература, літератури
нацiональних меншин) передбачає формування потреби i вiдповiдних навичок у читанні художньої
лiтератури; створення на основi засвоєних лiтературних знань оптимальних умов для всебiчного
розвитку та реалізації особистості; формування нацiональних i загальнолюдських цiнностей;
залучення учнiв до найкращих здобуткiв духовної культури.
У процесі нашого дослідження було проаналізовано предметні програми, підручники і методичні
посібники з визначених нами дисциплін. Було встановлено, що у предметних програмах з української
мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури немає чіткого виділення
інтелектуальних умінь і методик для їх формування, що значно ускладнює роботу вчителів-філологів.
Аналіз сучасних підручників дає можливість виділити основні типи вправ, що використовуються
при вивченні мовно-літературних дисциплін, і ці вправи можна застосовувати для формування
інтелектуальних умінь: визначити тему тексту; видiлити в текстi головне і другорядне; подiлити текст
на закiнченi змiстовi частини; знайти в текстi ключовi слова; дiбрати заголовки до видiлених
змістових частин; поставити запитання до окремих висловлювань; визначити основну думку кожного
висловлювання; у кожному мікровисловлюваннi видiлити речення, яке максимально передає змiст;
видiлити основнi композицiйнi частини тексту; визначити проблемне запитання, яке постає на основi
аналiзу змісту тексту; сформулювати запитання до кожної змiстової частини; скласти план i
оформити його питальними, розповiдними або спонукальними реченнями тощо.
Отже, важливість врахування особливостей змісту загальної середньої освіти та навчального
матеріалу в процесі навчання предметів мовно-літературного циклу є однією з необхідних
дидактичних умов формування інтелектуальних умінь старшокласників.
Наше дослідження не вичерпало всі сторони розглянутої проблеми. Виконана робота дозволяє
побачити перспективи подальшої розробки питання щодо формування інтелектуальних умінь
старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу засобами самостійної
творчої діяльності, врахування особливостей різних типів навчальних закладів під час викладання
предметів мовно-літературного циклу, визначення оптимальних шляхів наступності в роботі
загальноосвітньої та вищої школи.
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Башмановский А.Л. Учет особенностей содержания образования и учебного материала как
дидактическое условие формирования интеллектуальных умений старшеклассников.
В статье рассматривается проблема учет особенностей содержания общесреднего образования и
учебного материала как дидактичное условие формирования интеллектуальных умений
старшеклассников в процессе обучения предметам языково-литературного цикла. Исследовано
нормативные документы, которые выступают основой для организации учебно-воспитательного
процесса в общеобразовательных средних учебных заведениях.
Bashmanivskiy O.L. Taking into Account the Peculiarities of the Education Context and Studing Material
as Didactic Condition of Intellectual Skills of the Senior Pupils Forming.
The problem of the taking into account the context’ s peculiarities of the common education and studing
material as didactic condition of forming intellectual skills of seniors pupils in the process of studing the
subjects of the language-literature cycle is considered. The normative documents, which are the base for the
organization of the studing process at school, were investigated.

104

УДК 37.013 + 378: 398.1 (045)
Л.І. Воротняк,

викладач
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУ ЛЬТУРНОЇКОМПЕТЕНЦІЇ МАГІСТРІВ
У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті аналізуються різні підходи дослідників до визначення полікультурної компетенції,
виокремлюється її структура, виявляються чинники, які впливають на формування полікультурної
компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах, визначаються навчальні
дисципліни, в яких закладені потенційні можливості полікультурної освіти.
Освітня політика України базується на принципах демократизації та гуманізму, орієнтована на
досягнення сучасного світового рівня, відродження самобутнього національного характеру, докорінне
покращення змісту, форм і методів навчання, збільшення інтелектуальногопотенціалу країни.
У зв’язку з європейською орієнтацією України загалом та входженням України до Європейського
освітнього і наукового поля зокрема, наголос все більше робиться на якості освіти, універсальності
підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці, формуванні особистості з новим
мисленням, новим ставленням до життя, з позицією громадянина світу, члена світового
співтовариства.
З метою підвищення мобільності людського капіталу на європейському ринку праці у світлі вимог
Болонськогопроцесу Європейська Комісія ініціювала створення системи інструментів, одним з яких є
відповідність та можливість академічного визнання кваліфікацій і компетенцій [1: 153]. Отже, метою
освіти стають не просто знання і вміння, але й певні якості особистості, формування ключових
компетенцій, які повинні озброїти молодь для подальшого життя у суспільстві.
Серед базових компетенцій, необхідних сьогодні будь-яким спеціалістам, Рада Європи особливо
виділяє компетенції, що мають відношення до життя в полікультурномусуспільстві, які покликані
перешкоджати виникненню ксенофобії, розповсюдженню клімату нетерпимості і сприяти як
розумінню відмінностей, так і готовності жити з людьми інших культур, мов та релігій [2: 8].
Компетенції, пов’язані з життям у багатокультурному багатонаціональному просторі
досліджувалися багатьма зарубіжними (М. Байрам, М. Флемінг, А. Фантіні, С. Крамш, Р.П. Мільруд,
В.В. Сафонова, П.В. Сисоєв) та українськими (І.А. Воробйова, Н.Ф. Бориско, Т.М. Колодько,
В.Г. Редько, В.М. Топалова та ін.) вченими. До таких компетенцій учені відносять інтеркультурну,
соціокультурну, країнознавчу, культурознавчу, лінгвокраїнознавчу, соціолінгвістичну, полікультурну
компетенції.
Однією з основних компетенцій, якими повинні оволодіти сучасні фахівці, є полікультурна
компетенція, що є найбільш ємною, всеохоплюючою та включає характеристики всіх вищезгаданих
компетенцій. Полікультурна компетенція є актуальним предметом дослідження західних
(А. Фернхем, П. Фрер та ін.), російських (О.Р. Бондаренко, Е.В. Милосердова та ін.) та вітчизняних
науковців (Р.Р. Агадуллін, Л.Ф. Галуза, А.В. Сущенко, Е.В. Суслін та ін).
Особливої актуальності у визначеному контексті набуває формування полікультурноїкомпетенції
магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах та їх підготовка до реалізації ідей
полікультурної освіти в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, виконання своїх
професійних обов’язків щодо виховання у підростаючого покоління готовності до життя в сучасному
світі, характерною рисою якого є поліетнічний та багатонаціональний склад, що породжує проблеми
національного взаєморозуміння, співробітництва, задоволення культурних запитів громадян різних
національностей, вибору мов спілкування, організації системи освіти, розробок певних видів, форм та
методів навчання в умовах полікультурності.
Мета статті – проаналізувати особливості формування полікультурної компетенції магістрів у
вищих педагогічних навчальних закладах, визначити структуру полікультурної компетенції та
чинники, що впливають на формування полікультурноїкомпетенції магістрів.
У психолого-педагогічний літературі полікультурна компетенція трактується як: загальна
здатність до плідної життєдіяльності в умовах поліетнічного й полікультурного суспільства,
здатність, що ґрунтується на поєднанні особистісних якостей, синтезованих знаннях, уміннях і
навичках позитивної міжетнічної й міжкультурноївзаємодії; спроможність до цілісного використання
принципів міжкультурної комунікації та єдиного бачення ролі культурних відмінностей у процесах
міжкультурних взаємодій; здатність до адаптації в параметрах загального сприйняття,
інтерактивності, пристосування до змін в іншому культурному середовищі; здатність людини до
продуктивної особистісної та професійної взаємодії в багатомовному багатонаціональному
середовищі [3; 4; 5; 6].
© Воротняк Л.І., 2008
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Отже, враховуючи ознаки полікультурної компетенції, описані науковцями, ми визначаємо її як
здатність людини інтегруватися в іншу культуру при збереженні взаємозв’язку з рідною мовою,
культурою, яка ґрунтується на поєднанні особистісних якостей, синтезованих знаннях, уміннях і
навичках позитивної міжетнічної й міжкультурної взаємодії, що в результаті сприяє безконфліктній
ідентифікації особистості в багатокультурномусуспільстві та її інтеграції в полікультурнийсвітовий
простір.
Умовами формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних
закладах встановлено: саморозвиток, інтелектуально-моральна свобода, вибір поведінки, розвиток
здатності формулювати власний погляд, актуалізація громадянських почуттів, формування здібності
відстоювати свої думки, вільне самовизначення в просторі культури. Стратегія формування
полікультурної компетенції магістрів передбачає розвиток їх мислення, здатності виявляти
суперечності, вагання, здатності орієнтуватися в ціннісних категоріях власного та чужого суспільства,
уміння позитивно і плідно взаємодіяти з представниками інших культур.
З огляду на вищевикладене схарактеризовано ознаки полікультурноїкомпетенції магістра, а саме:
усвідомлення своєї культурив загальнокультурнійспадщині, її місця в ній, повага до рідної культури,
держави; розуміння того, що світ постійно змінюється; розуміння проблем, що стоять перед
цивілізацією та їх наслідків; здатність толерантно сприймати інші культури, знаходити спільне й
відмінне між ними та власною культурою; єдність у розумінні загальнолюдських цінностей;
сформоване системне та планетарне мислення; готовність до участі в розв’язанні проблем своєї
країни та всього світу.
Полікультурна компетенція магістра передбачає сформованість полікультурних якостей, а саме:
соціокультурної спостережливості; культурної неупередженості; готовності до спілкування в
іншомовному оточенні; мовного та соціокультурноготакту тощо.
Особливого значення у професійній підготовці магістрів набуває формування вміння вести
продуктивний діалог, у тому числі іноземною мовою з представниками інших країн, культур, націй.
Це, перш за все, пов’язано з вибором Україною курсу на європейську та світову інтеграцію. У галузі
вищої освіти зазначена тенденція виявляється у розширенні співробітництва між університетами,
участі у програмах обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними і науковими
працівниками, а також у міжнародних освітніх і наукових програмах та фондах; організації
міжнародних наукових і науково-технічних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих
столів; співпраці з інформаційними центрами ЮНЕСКО та України; проведенні спільних наукових і
науково-технічних досліджень із зарубіжними лабораторіями і вищими навчальними закладами;
відрядженні за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи.
За роки незалежності України вищі навчальні заклади отримали право формувати і здійснювати
програми обміну студентів та персоналу при національних і зарубіжних університетах. Міністерство
освіти і науки України сприяє розвитку мобільності і навчанню студентів за кордоном як за системою
грантів, так і за індивідуальними програмами.
Зокрема, понад 10 тисяч українських громадян навчаються за кордоном у рамках
міжуніверситетських, міждержавних програм з 64 державами. Кожен рік українські викладачі,
науковці, аспіранти та студенти беруть участь у міжнародних програмах з наукового обміну, читання
лекцій, здійснення наукових проектів і перепідготовки. Двадцять п’ять тисяч іноземних студентів зі
110 країн отримують освіту в Україні; серед них – представники 28 країн Європи, 40 країн Азії,
30 країн Африки та 12 – Латинської Америки.
Наразі в Хмельницькій області розвиваються партнерські зв’язки загальноосвітніх навчальних
закладів з Росією, Польщею, Ізраїлем, Швецією, США. Вищі навчальні заклади приділяють значну
увагу міжнародній співпраці. Так, Кам’янець-Подільський національний університет співпрацює із
зарубіжними українцями, які проживають у Польщі, США, Молдові. Хмельницький національний
університет підтримує зв’язки з українською діаспорою Росії та Нідерландів. Хмельницькою
гуманітарно-педагогічною академією здійснюється підтримка діяльності українських організацій
Молдови, Росії, Польщі. У рамках цієї діяльності проводяться студентські науково-практичні
конференції, організовується обмін студентами, стажування викладачів тощо.
За таких умов для успішного спілкування з представниками інших культур необхідно володіти
іноземними мовами, знаннями історії, традицій, звичаїв, правил етикету, моделями вербальної та
невербальної комунікативної поведінки інших народів, що допомагає встановлювати й зберігати
позитивні стосунки з представниками інших культур, ефективно спілкуватися з мінімальною втратою
й перекручуванням інформації, досягати необхідного ступеня згоди й співпраці, адекватно діяти в
ситуаціях порушення міжкультурноговзаєморозуміння, що є ознаками полікультурноїкомпетенції.
На основі схарактеризованих ознак полікультурної компетенції, враховуючи особливості
магістерської підготовки майбутніх педагогів (розвиток здібностей до пошукової, науково-
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дослідницької, творчої діяльності та особистісних характеристик), визначено структуру
полікультурноїкомпетенції магістрів вищих педагогічних навчальних закладів.
Полікультурна компетенція магістрів педагогічної освіти включає такі компоненти:
соціокультурний, комунікативно-прагматичний та функціональний, які, власне, і складають зміст
полікультурноїкомпетенції.
Соціокультурнийкомпонент розглядається за такими напрямами: засоби соціокомунікації (мова,
мова жестів, письмова комунікація), національна ментальність (загальні характеристики, ситуативні
характеристики, культурне самовизначення) та національне надбання (наука, мистецтво, історія,
релігія, туристичні визначні місця).
Комунікативно-прагматичний компонент визначаємо як систему норм, принципів, способів і форм
людських взаємозв’язків у історичному процесі накопичення й трансляції соціально цінного
культурногодосвіду. Комунікативно-прагматичний компонент включає здатність магістра знаходити
відповідний стиль, тон спілкування у різноманітних ситуаціях, використовуючи знання, уміння та
навички вербальних та невербальних засобів, для налагодження та підтримки необхідних контактів з
іншими людьми.
Функціональний компонент полікультурної компетенції включає особистісні характеристики
магістра, необхідні для міжкультурного спілкування на основі толерантності та взаєморозуміння в
процесі виконання ним своїх професійних обов’язків.
Відповідно якість полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних
закладах визначається рівнем сформованості складових її компонентів, що дозволяє говорити про
рівневий характер полікультурної компетенції магістрів-педагогів. Враховуючи характеристику
рівнів полікультурної компетенції фахівців, відповідно до структури полікультурної компетенції
магістрів вищих педагогічних навчальних закладів визначено такі рівні полікультурної компетенції
магістрів: низький, середній, достатній, високий.
Градуйованість (рівневий характер) полікультурної компетенції магістрів-педагогів уможливлює
вимірювання та оцінювання рівня її сформованості, а також укладання робочих програм формування,
вдосконалення, підтримки, чи корекції полікультурної компетенції в залежності від вихідних
результатів.
Наші спостереження, бесіди й спеціально проведена діагностика полікультурної компетенції
педагогів-магістрів показали, що на практиці виявляються негативні тенденції, які перешкоджають
підвищенню мобільності студентів і викладачів, створюють труднощі у спілкуванні з іноземцями, а
також з представниками національно-етнічних громад, які проживають на території України. Серед
перешкод – слабка підготовка з іноземних мов у вищій школі, незнання історії, традицій, звичаїв,
правил етикету, особливостей життя молоді за кордоном.
З метою виявлення чинників, які впливають на формування полікультурноїкомпетенції магістрів
у вищих педагогічних навчальних закладах, нами було проведено опитування, в якому взяли участь
студенти магістратури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Кам’янець-Подільського
національного університету та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (всього
390 осіб). Респондентам було запропоновано відповісти на низку запитань, передусім, з яких джерел
вони черпають інформацію про життя та звичаї людей в інших країнах; як часто спілкуються з
іноземцями та представниками інших етнокультурнихспільнот; чи їздили вони за кордон.
Під час опитування було виявлено, що 60% респондентів отримують інформацію із засобів
масової інформації, причому основним джерелом знань є телебачення; 20% студентів отримують
соціокультурну інформацію у навчальних закладах; 15% студентів отримують інформацію
соціокультурного спрямування, спілкуючись з друзями та знайомими; 5% – спілкуючись з
однолітками за допомогою Інтернету. Великий відсоток молодих людей, які поповнюють лави
студентства – це випускники сільських шкіл, які приходять з певною сформованою системою
цінностей, стереотипами, смаками, уподобаннями, що закладаються, виховуються, насамперед
сімейними традиціями, у процесі спілкування з членами родини, однолітками, вчителями. Оскільки
проживання в сільській місцевості не передбачає великого вибору джерел інформації, широкого кола
спілкування, то найважливішим джерелом соціокультурноїінформації тут є преса та телебачення. І
лише 10% студентів їздили за кордон, а, отже, мали практику спілкування з іноземцями.
Така ситуація пов’язана з виникненням та розвитком ринкових відносин, що спричинили
розшарування суспільства за різними показниками, в першу чергу – на багатих та бідних. Серед
студентства це проявляється в манері одягатися, дотриманні моди, поїздках за кордон, відпочинку на
престижних курортах, володінні комп’ютером, факсом, електронною поштою, Інтернетом, що
відкриває великі можливості для самоосвіти та саморозвитку, з одного боку, з іншого – соціальні
труднощі та матеріальні негаразди значного прошарку населення ускладнюють їм доступ до благ
цивілізації, тобто такі студенти мають значно менші можливості для саморозвитку та
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самовдосконалення. Таким чином, студенти мають різні можливості, які породжуються соціальнокультурнимиреаліями суспільства.
Аналіз психолого-педагогічної літератури та власні науково-педагогічні спостереження дали
змогу визначити чинники, які впливають на формування полікультурноїкомпетенції магістрів. Наразі
чинниками формування полікультурної компетенції можуть бути випадкові, стихійні впливи
соціального оточення, а також цілеспрямовані, заздалегідь продумані освітньо-виховні впливи.
До групи стихійних соціальних чинників відносимо: соціально-побутове середовище, що включає
оточення, в якому перебуває молода людина (друзі, знайомі, навчальний заклад, а також релігійні
групи, дворові компанії, гуртки, спортивні секції); тип поселення (місто/село); засоби мас-медіа
(телебачення, інформаційно-комп’ютерні системи); ідеологія, установки, звичаї, традиції і закони
культури, в якій живе людина.
Проте об’єктивні чинники не виключають суб’єктивних факторів, насамперед, спеціально
організованого навчально-виховного процесу, що має здійснюватися у вищому навчальному закладі
на науковій основі з використанням найновіших досягнень вітчизняної і прогресивної зарубіжної
педагогічної думки. У цьому контексті набувають актуальності нові методики та технології, які
допоможуть привчити молодих людей до самоконтролю при входженні в культурні комунікації.
Таким чином, формування смаків, загальної культури молоді дасть змогу істотно впливати на
свідомий вибір літератури, телепередач, Інтернет-сайтів, продуктів культурного обміну. Тобто у
процесі навчання важливо цілеспрямовано впливати на чинники формування полікультурної
компетенції. Саме полікультурнаосвіта, реалізована у процесі вивчення різних дисциплін, може стати
запорукою формування полікультурноїкомпетенції магістрів.
Аналіз змісту магістерської підготовки студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній
академії, Кам’янець-Подільському національному університеті та Чернівецькому національному
університеті ім. Ю. Федьковича дає можливість визначити навчальні предмети, в яких закладені
потенційні можливості полікультурноїосвіти. Серед них: "Філософія освіти", "Вища освіта України і
Болонський процес", "Релігієзнавство", "Гендерна освіта і сім’я", "Етика ділового спілкування",
"Актуальні проблеми педагогіки", "Іноземна мова професійного спілкування" тощо. У межах цих
дисциплін студенти розглядають проблеми соціокультурного та етнопсихологічного контексту
управлінської діяльності, особливості становлення соціально-економічного менеджменту в Україні та
за кордоном, знайомляться з історією та сучасним станом основних світових і національних релігій,
їх духовною та матеріальною культурою, основними принципами етикету.
Таким чином, дисципліни з потенційними можливостями полікультурної освіти можна умовно
об’єднати у такі групи: цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; цикл дисциплін
професійної та науково-практичної підготовки. Проте вивчення проблем полікультурного
спрямування розглядається в контексті певних дисциплін, а, отже, не може системно впливати на
формування полікультурноїкомпетенції.
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що полікультурнакомпетенція є важливою
складовою професійної підготовки магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах, оскільки
функції сучасного педагога включають спілкування з зовнішнім світом (міжнародні конференції,
семінари, поїздки, обмін досвідом) й залучення до цієї діяльності учнів. Аналіз особливостей та
чинників формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних
закладах, визначення навчальних дисциплін, в яких закладені потенційні можливості полікультурної
освіти, вказують на необхідність розробки педагогічної технології спеціально організованого
навчально-виховного процесу, основаного на загальнолюдському культурно-історичному досвіді та
досвіді свого народу, з метою формування полікультурної компетенції магістрів у вищих
педагогічних навчальних закладах, що являється перспективою подальших наукових досліджень.
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Воротняк Л.И. Особенности формирования поликультурной компетенции магистров в высших
педагогических учебных заведениях.
В статье анализируются разные подходы исследователей к определению поликультурной
компетенции, определяется её структура, выявляются факторы, которые влияют на формирование
поликультурной компетенции магистров в высших педагогических учебных заведениях, выделяются
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V orotnyak L.I. The Peculiarities of Master’s Multicultural Competence Formation at Pedagogical Higher
Educational Establishments.
The article deals with different approaches of scientists to the definition of multicultural competence, the
structure of multicultural competence, the factors, which influence masters’ multicultural competence
formation at Pedagogical Higher Educational Establishments, and disciplines which have multicultural
education potentialities.
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КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТА ″МЕТОД ПРОЕКТІВ″
У статті обґгрунтовується необхідність категоріального аналізу поняття ″метод проектів″,
обумовлена великою кількістю підходів до його визначення у сучасній педагогічній літературі. На
основі проведеного контент-аналізу було запропоновано визначення методу проектів, яке підсумовує
різні підходи до розуміння сутності методу проектів та узагальнює досвід науковців, які займалися
проблемами застосування методу проектів у навчанні.
Розвиток українського освітнього простору в ХХІ сторіччі визначається тенденціями світового
економічного та суспільного поступу, в контексті якого інтеграція особистості до будь-якої складної
функціональної системи вимагає збереження та розвитку її індивідуальності, якість освіти
визначається компетентністю у реалізації професійної діяльності, професійне спілкування спрямоване
на передачу, сприйняття та адекватну оцінку чужого досвіду, визначальним компонентом
професіоналізму є вміння якісно презентувати продукт своєї діяльності тощо.
З обґрунтуванням упровадження діяльнісного, компетентнісного та особистісного підходів до
навчання, залучення інтерактивних, активних та інтенсивних методів навчання, необхідності
застосування технологій розвиваючого та проблемного навчання у процесі професійної педагогічної
освіти актуальності набуває метод проектів. Він відповідає сучасним вимогам до професійної
підготовки спеціалістів, про що свідчить популярність та широкомаштабність програми "Intel®
Навчання заради майбутнього", а також численні розробки науковців (Є. Полат, І. Петрова,
М. Левина, А. Фурман та інші).
Зміна парадигми особистості у другій половині ХХ сторіччя призвела до пошуку освітянами
нових шляхів її навчання та виховання, з’явилися нові підходи, методи, види та типи навчання, які
через відсутність єдиної класифікації, неналежне вивчення доробку інших науковців або неточність
визначень досі роблять проблематичним застосування низки технологій навчання, зокрема методу
проектів. Так, у наукових публікаціях нерідко спостерігаєтсья ототоження проблемного підходу до
навчання та принципу проблемності у навчанні, невизначеність категорій "педагогічної технології" і
"педагогічного підходу", ототожнення або невизначенність співвідношення між методом проектів та
проблемним підходом до навчання, нелогічність або неповноту класифікацій категорій дидактики
через непевне визначення критеріїв класифікацій (інформаційний vs діяльнісний підхід до навчання,
особистісне навчання) тощо.
Над проблемами вдосконалення категорійного апарату педагогіки в контексті сучасного розвитку
педагогічного простору працювали А. Алексюк, Г. Атанов, С. Гончаренко, М. Дмитриченко, І. Зязюн,
В. Краєвський, В. Лозова, А. Матюшкін, А. Оконь, О. Савченко, Н. Якса тощо, однак категорійний
апарат педагогічної науки не до кінця усталений, не чітко встановлено взаємозв’язок між категоріями
конкретних педагогічних технологій та підходів, методів та принципів.
Метою нашої статті є спроба встановлення сутності методу проектів, визначення його місця в
системі сучасних підходів, методів та технологій навчання з метою подальшої розробки моделі
застосування методу проектів у загальнопедагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.
Вважаємо за необхідне здійснити категорійний аналіз поняття "метод проекту". Для цього нами
обрано метод контент-аналізу. Для аналізу було вибрано 15 визначень методу проектів. Аналіз
дозволив стверджувати, що метод проектів – це:
- система навчання, за якої учні набувають знань та вмінь у процесі планування та виконання
практичних завдань – проектів, що постійно ускладнюються [1: 304];
- сукупність прийомів та дій учнів у певній послідовності для досягнення поставленої мети –
вирішення певної проблеми, значимої для учнів та оформленої у вигляді певного кінцевого
продукту; іноваційний метод навчання [2];
- засіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологію), яка
повинна завершитися реальним, наявним на практиці результатом, оформленим тим або іншим
чином [3];
- особистісно орієнтований метод навчання, заснований на самостійній діяльності учнів у
розробці проблеми й оформленні певним чином практичного результату розробки [4: 12];
- система поглядів, за якої учні набувають знань у процесі планування та виконання
практичних завдань – проектів, що постійно ускладнюються [5: 536];
- педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування
та набуття нових [6: 17].
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Узагальнимо одержані дані у вигляді таблиці. Нами було виділено категорійні ознаки методу
проектів та проаналізовано поширеність їх використання в педагогічній літературі, зокрема у
вищезазначених визначеннях.
Таблиця 1.
Аналіз визначень методу проектів
Категорійна ознака
Варіанти трактування
Поширеність варіанту
трактування категорійної
ознаки (%)
Дидактична сутність
Система навчання
17

Мета навчання

Завдання навчання

Одиниця навчального
процесу

Сукупність прийомів та дій
учнів
Інноваційний метод
навчання
Засіб досягнення
дидактичної мети
Особистісно орієнтований
метод навчання
Система поглядів

17

Педагогічна технологія

17

Набуття знань та вмінь

50

Набуття вмінь

16

Вирішення поставленої
проблеми
Дидактична мета

17
17

Розробка проблеми

17

Оформлення результатів

35

Застосування існуючих
знань
Розробка проблеми

20

Планування та виконання
практичних завдань
Оформлення результатів

33

Розробка проблеми

17

Проект

30

Проблема

30

Діяльність учіння
Діяльність навчання

17
17
17
17

17

33

100
20

Виявлено суперечливість поглядів учених на розуміння методу проектів: частина вчених
вважають його методом навчання, інша частина – педагогічною технологією; більшість учених не
виділяють діяльність учителя як категорійну ознаку методу проектів взагалі, тощо.
Категорія "Дидактична сутність" як одиниця аналізу визначень висвітлює місце методу проектів у
системі сучасних підходів, типів та технологій навчання. На думку Н. Якси, метод навчання являє
собою спосіб упорядкованої взаємозумовленої діяльності викладача та учня, організації пізнавальної
діяльності школярів, спрямований на розвязання задач освіти, виховання та розвитку у процесі
навчання.
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Педагогічна технологія розуміється дослідниками як відносно жорстко запрограмований процес
взаємодії викладача і учня, який гарантує досягнення поставленої мети, при чому технологія у
порівнянні з методикою є формою, а не змістом навчального процесу. Педагогічна технологія
відрізняється від методики більш чітким формулюванням цілей, більш високим рівнем системних
звязків між цілями, змістом, формами, методами та результатом навчання, високою постійною
діагностичністю, алгоритмізованістю, недостатньо представленим змістовим компонентом тощо [7:
153].
У сучасній освітянській літературі концепція "технології навчання" вживається в широкому
спектрі значень у сучасній освітянській літературі. Так, у сучасній енциклопедії "Педагогіка"
педагогічна технологія визначається і як напрямок дидактики, і як технологічно розроблена
навчальна система, і як система методів та прийомів певного вчителя, і як методика та окремі методи
виховання [1: 586]. Таким чином, багато існуючих технологій мають назву способів, методів та
засобів навчання (див. Рис.1).

Технології навчання
Напрямок дидактики
Технологічно розроблена навчальна система
Система методів та прийомів певного вчителя
Методика та окремі методи виховання
Способи, методи та засоби навчання

Рис. 1. Трактування категорії ″Технології навчання″
у сучасній науковій літературі [1: 586]
Керуючись наведеними вище міркуваннями щодо відмінностей між розумінням методів та
педагогічних технологій, ми підтримуємо думку тих дослідників, які вважають, що метод проектів
належить до педагогічної категорії педагогічних технологій у вузькому сенсі. У більш загальному
сенсі основні педагогічні технології поділяються на технології проблемного, модульного,
концептуального, розвиваючого, диференційованого, активного та ігрового навчання. Метод проектів
як педагогічна технологія у вузькому сенсі не входить до даної класифікації, але може
застосовуватися для реалізації будь-якої з вищезазначених педагогічних технологій у широкому сенсі.
Окрім вищезгаданих трактувань, робляться неузгоджені спроби визначити метод проектів як
компонент певної системи іноваційних, особистісно-орієнтованих методів навчання.
За Н. Яксою, сучасна дидактична система (вид) навчання, що характеризується ставленням до
вчителя та учня як до рівноправних взаємоповязаних учасників навчального процесу, включає чотири
типи навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване та особистісно-розвиваюче,
при чому метод проектів може знайти застосування за будь-якого типу навчання.
Подальший аналіз дефініцій методу проектів наглядно ілюструє поширену помилку у
використанні методу проектів у навчальній діяльності, що полягає у виконанні проекту заради самого
проекту та ототожненні мети та завдань навчальної діяльності. Метою застосування технології
повинно бути застосування на практиці наявних знань та набуття в процесі навчальної діяльності
нових знань, виходячи з того, що метод проектів історично виник за умов поєднання навчання та
практичної особистісно важливої діяльності.
Щодо одиниці навчального процесу, необхідно звернутись ще раз до категорії педагогічної
технології у широкому та вузькому сенсі. Різновидом педагогічної технології у широкому сенсі є
проблемне навчання як організований учителем спосіб активної взаємодії учнів у контексті
проблемно представленого змісту навчання. Процес навчання за умов використання даної технології
полягає у створенні проблемних ситуацій, усвідомленні та вирішенні цих проблем у процесі
узгодженої діяльності вчителя та учнів при максимальній самостійності останніх [1: 386].
Щодо педагогічної технології у вузькому сенсі проектної діяльності, її одиницею є проект як
форма організації занять, що передбачає комплексний характер діяльності всіх учасників з отримання
навчального продукту за певний проміжок часу (за А. Хуторським). Необхідно підкреслити
можливість, але не обовязковість розвязання певної проблеми під час виконання навчального
проекту. Таким чином, навчальний проект виступає як засіб реалізації реалізації педагогічних
технологій у широкому сенсі.
Таким чином, на основі проведеного нами аналізу педагогічної літератури, підсумовуючи різні
точки зору на сутність категорії "метод проектів" та узагальнюючи досвід науковців, що займалися
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цією проблемою, визначаємо метод проектів як особистісно-орієнтовану педагогічну технологію, яка
полягає у досягненні поставленої дидактичної мети шляхом узгодженої діяльності вчителя та учнів
з усвідомлення, планування та вирішення поставлених завдань та відповідне оформлення кінцевого
продукту за умов максимальної самостійності учнів у використанні набутих та оволодінні новими
знаннями, вміннями та навичками. Це визначеня обрано нами для подальшої розробки проблеми
застосування методу проектів у загальнопедагогічній підготовці вчителів іноземних мов.
Перспективи подальшої роботи вбачаємо у розробці теоретичних та методичних засад взаємодії
педагога та студентів під час реалізації методу проектів, класифікації проектних завдань з огляду на
встановлену навчальним планом мету загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя
іноземних мов тощо.
Проблемне навчання
Модульне
навчання

Диференційоване
навчання

Метод проектів
Розвиваюче
навчання

Активне навчання

Концептуальне
навчання

Ігрове навчання

Рис. 2. Співвідношення між педагогічними
технологіями у широкому сенсі та методом проектів.
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Жиляева Ю.Н. Категориальный анализ понятия ″метод проектов″.
В статье обосновывается необходимость категориального анализа понятия "метод проектов", что
обусловлено большим количеством подходов к его определению в современной педагогической
литературе. На основе метода контент-анализа предлагается определение понятия "метод
проектов", которое обобщает опыт ученых, занимающихся проблемой использования метода
проектов в образовании.
Zhylyajeva Y.M. Project Method: Analysis of the Category.
In the article the necessity for category analysis of project method is accounted for by numerous existing
approaches to the definition of the concept among educators. The content analysis of the concept provided in
the article gave grounds for compiling a comprehensive definition of project method which summarizes the
experience and viewpoints of different scientists working in the field of project method application.
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УДК 378. 174
Є.М. Карпенко,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ
У статті аналізується поняття інформаційно-аналітичних умінь у науково-педагогічній літературі
та розглядаються технології формування інформаційно-аналітичних умінь у контексті професійної
підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Обґрунтовуються шляхи застосування технології
формування інформаційно-аналітичних умінь у досліджуваній сфері.
Метою статті є спроба виявити та дослідити можливі шляхи застосування технологій формування
інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у контексті професійної
підготовки.
Суспільство XXI століття знаходиться на якісно новому етапі свого розвитку, відмінною рисою
якого є значне підвищення ролі інформаційних процесів, створення глобального інформаційного
простору. Інформація в інформаційному суспільстві виходить на передній план, а здатність
накопичувати знання та використовувати їх для розв’язання складних завдань стає особливо
важливою та вимагає від майбутнього фахівця формування вмінь ефективної роботи з інформацією:
знаходити та відбирати потрібну інформацію, аналізувати та оцінювати її, робити обґрунтовані
висновки та приймати виважені рішення.
Процес реформування сучасної вищої школи повною мірою стосується і мовної освіти. Зміна
пріоритетів у стратегічних напрямах розвитку іншомовної освіти у європейській та світовій
спільнотах значною мірою вплинули на характер і зміст професійної підготовки вчителів іноземної
мови в Україні та знаходить своє відображення у Державній національній програмі "Освіта" ("Україна
XXI століття"), програмі "Вчитель", Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті,
орієнтованих на розв’язання завдань реформування національної системи освіти та її поступової
інтеграції до європейського міжнародного освітнього простору. Одним із пріоритетних завдань
навчання іноземних мов визнається формування умінь, які дозволяють вистояти під натиском
інформації, володіти відповідною особистісною спрямованістю, бути здатним самостійно приймати
рішення на основі власної системи знань та досвіду.
Таким чином, формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів іноземних мов є
одним із пріоритетних завдань професійної підготовки у ВНЗ. Проте, результати спостереження за
навчальним процесом в Інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені
Івана Франка виявляють у студентів деякі труднощі в аргументованому, логічному та послідовному
висловлюванні власної точки зору, недостатнього володіння ефективними стратегіями пошуку,
відбору та всебічної обробки отриманої інформації [1]. Це спричиняється, недостатньою кількістю
завдань, спрямованих на формування умінь роботи з інформацією, з одного боку, та недостатньою
розробленістю даної проблеми у науково-педагогічній літературі, з іншого, що і зумовлює
актуальність даної статті.
Проблемі формування вмінь пошуку, обробки та використання інформації приділяється все
більше уваги в науковій літературі. Велике значення для розкриття основ формування зазначених
умінь мають роботи Т. Олійник, А. Тягло, Т. Воропай, А. Коржуєва, Е. де Боно, Дж. Мак-Пека,
М. Ліпмена, К. Мередіт, Д. Халперн, Є. Полат, Дж. Стіла, Ч. Темпла та інших [2-5]. Ними розроблені,
зокрема, загальні засади та особливості формування і застосування інформаційно-аналітичних умінь у
різних сферах діяльності, склад і характеристики умінь ефективної роботи з інформацією (Дж. МакПек, Е. де Боно, Д. Халперн). Деякі педагогічні та методичні аспекти досліджуваної проблеми, а саме
вимоги та стратегії формування й розвитку інформаційно-аналітичних умінь у системі вищої освіти,
висвітлені в роботах Т. Олійник, Дж. Стіла, Ч. Темпла та ін.
Хоча багато аспектів проблеми формування професійних знань і вмінь майбутніх учителів були
предметом вивчення науковців, питання формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх
учителів іноземних мов розроблені недостатньо, тому вимагають подальшого дослідження. Отже, за
умови відсутності результатів комплексного психолого-педагогічного вивчення, цілісного теоретикометодологічного обґрунтування формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів у
процесі фахової підготовки, визначення, що відповідає принципам формування інформаційноаналітичних умінь, як необхідної складової фахової підготовки, а також у зв’язку зі специфікою
порушеної проблеми, ми беремо за основу робоче визначення інформаційно-аналітичних умінь як
необхідної складової професійної підготовки майбутніх учителів. Це інтелектуальне новоутворення,
що полягає у здатності знаходити, досліджувати, аналізувати потрібну інформацію та ефективно
застосовувати її у власній професійно спрямованій діяльності.
© Карпенко Є.М., 2008
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Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури, власні спостереження за навчальним
процесом у ВНЗ дозволяють виділити групи інформаційно-аналітичних умінь, що є найбільш
професійно значимими для майбутніх учителів іноземних мов. Так, збір інформації включає читання
друкованих чи рукописних текстів різних жанрів, прослуховування аудіо- та перегляд
відеоматеріалів, активна чи пасивна участь у бесіді. При цьому студенти повинні вміти обирати
метод та засіб пошуку, виконувати вибірку потрібної інформації за допомогою правильно визначених
та сформульованих критеріїв пошуку, визначати джерела інформації та стратегії їх пошуку. Уміти
обробляти інформацію означає вміти користуватисярізними видами читання та аудіювання для того,
щоб виділити основні думки і потрібну інформацію, зрозуміти підтекст, ставлення автора до подій чи
фактів, що описуються; співставляти інформацію з різних джерел, уміти оцінювати інформацію з
точки зору її достовірності та об’єктивності, систематизувати отриману інформацію, визначити
можливість використання отриманої інформації у власній професійно спрямованій діяльності. Щоб
використати інформацію у власній професійно спрямованій діяльності, випускники спеціалізованого
ВНЗ повинні вміти підготувати анотацію, реферат, доповідь, з використанням отриманої інформації,
вести полеміку, дискусію, оперуючи достовірними фактами та аргументовано доводячи свою точку
зору з певної проблеми.
Вітчизняними та зарубіжними вченими накопичений досвід використання методів та стратегій
ефективного формування зазначених умінь. Так, для формування вмінь роботи із джерельною базою з
метою пошуку та відбору потрібної інформації може бути використаний метод РОФТ (роль,
отримувач, форма, тема), що полягає у пошуку необхідної інформації, пов’язаної з отриманою роллю,
з метою заповнення відповідної таблиці.
У ході виконання завдання студенти отримують або обирають роль (наприклад, "дельфін, що
знаходиться під загрозою зникнення") та визначають отримувача (наприклад, "Рибалка"), формою
(наприклад, "Пісня") та темою повідомлення (наприклад, "Будь обережний із сітями, коли
рибалиш!"). Студенти самостійно визначають критерії пошуку та джерела інформації, заповнюють
таблицю та презентують результати своєї роботи.
Ще одним ефективним способом формування вмінь роботи із джерельною базою є метод "Пошук
запитань". У своїй найпростішій формі це місце в аудиторії, де студенти можуть помістити свої
запитання, що стосуються навчання, або відображати такі важливі загальні проблеми, як гендерна
рівність, спеціальні потреби, ВІЛ-інфекція/СНІД, життєві навички, громадянське суспільство, права
дітей та ін. для того, щоб систематизувати, аналізувати їх та самостійно або в групах шукати
відповіді. У ході виконання завдання варто брати до уваги характер самих запитань. Як показує
практика, відкриті запитання будутьбільше сприяти аналітичному мисленню та активному навчанню,
ніж закриті запитання, тобто такі, що припускають лише однозначні відповіді. Наприклад, запитання
"Які соціальні умови сприяють поширенню ВІЛ-інфекції/Сніду?" буде більшою мірою сприяти
формуванню аналітичних умінь, ніж запитання "Що викликає ВІЛ-інфекцію/СНІД?". Запитання, що
потребують відповіді "так" або "ні", завжди варто перетворювати на відкриті. Так, запитання "Чи є
ВІЛ-інфекція/СНІД небезпечними для дітей?" можна сформулювати по-іншому: "Яким чином ВІЛінфекція/СНІД загрожують дітям?" Такі запитання мотивують до подальшого вивчення питання,
пошуків нових джерел інформації (Інтернет, інтерв'ю з експертами з місцевої громади та ін.).
З метою формування вмінь всебічного аналізу відібраної інформації, співставлення різних точок
зору стосовно певної проблеми, вироблення обґрунтованих висновків та визначення альтернатив
подальшого пошуку доцільно використати метод лабіринту. Завдання полягає в обґрунтованому
виборі між двома або більше альтернативами послідовного аналізу запропонованої проблеми.
Наведемо приклад ситуації.
Вам необхідно написати коротке повідомлення на задану тему.
У ході виконання завдання студенти почергово роблять вибір між альтернативними варіантами
роз’язання проблеми.
Крок I. A. Ви дізнаєтесь про критерії оцінювання повідомлення.
B. Ви обираєте критерії пошуку інформації.
Крок IІ. A. Зібравши відповідну інформацію, Ви оцінюєте її з точки достовірності та
систематизуєте її.
B. Ви дізнаєтесь, яка саме інформація необхідна Вам для написання повідомлення.
Для формування вмінь використання інформації у власній професійно спрямованій діяльності
може бути використаний тест-есе критичного мислення Енніса-Вейера. Розроблений американськими
вченими Р.Х. Еннісом та E. Вейером, він є офіційно визнаним тестом для визначення рівня
сформованості вмінь всебічного аналізу та застосування інформації та пропонується авторами також і
у навчальних цілях. Студентам пропонується лист до редактора, що вміщує завідомо суперечливу
позицію автора щодо певної проблеми. Завданням є визначити, наскільки послідовно та
аргументовано автор доводить свою точку зору та дати письмову відповідь, з викладенням власної
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позиції стосовно запропонованої проблеми. Наведемо приклад тексту, що містить суперечливі
аргументи, пов’язані зі шкільним життям.
Дорога пані директор!
Я пишу Вам, бо вважаю, що учні не повинні носити шкільну форму. Я знаю, що ця вимога
обумовлена важливими причинами. Наприклад, дехто розраховує, що це зменшує конкуренцію між
учнями, оскільки ніхто з них не матиме одяг, кращий за інших. Також люди вірять, що, коли учні
носять форму, вони менше думають про одяг і більше про навчання.
Однак люди, які придумали ці аргументи, є дорослими, тому не можуть знати, що учні думають
насправді. Це правда, що учні порівнюють себе з іншими. Ми знаємо, що є люди, які мають краще
волосся чи гарнішу посмішку або краще співають. Це їхня обдарованість. Проте, якщо нам
дозволять носити одяг, котрий відбиває наші особисті смаки, ми зможемо виразити свою
індивідуальність і, можливо, уникнути порівнянь, що виникають тільки в тих випадках, коли ми
не можемо нічого змінити.
Кожного дня, коли я збираюсь до школи й одягаю шкільну форму, я відчуваю себе трохи роботом.
І це школа, як передбачається, цінує нашу різноманітність і здатність до самореалізації. Чому ми не
повинні мати можливість самовиражатись в одязі? Деякі учні мають гарний вигляд у своїй формі,
але інші мають риси, які воліли би приховати. Чи маємо ми право зробити це?
Я дуже сподіваюсь, що Ви сприймете цього листа серйозно. І я знаю, що говорю від імені більшості
учнів, коли стверджую, що ми були би вдячні за можливість хоча би спробувати не носити шкільної
форми. Ви маєте створити комітет, що оцінить цей експеримент і подивитись, чи справді носіння
особистих речей змінить шкільну атмосферу на гірше.
Щиро Ваш,
учень 8-го класу [2].
Аналізуючи інформацію, подану у листі, студенти пишуть лист-відповідь, у якому вони
висловлюють власну позицію щодо запропонованої проблеми, спираючись та переконливі аргументи.
Ще одним ефективним методом роботи з текстом, зокрема літературним, є метод "Спеціальні ролі
під час обговорення". При застосуванні цього методу всі студенти обговорюють одну тему чи текст.
Виступаючи в різних ролях, вони беруть участь в обговоренні, посідаючи різні позиції. Оскільки ролі
підібрані для того, щоб відбивати різні аспекти розуміння, цей метод дозволяє студентам
цілеспрямовано навчитися цих аспектів, активно застосовувати їх на практиці. Літературний текст
можна розглядати з різних точок зору, це дозволяє вивчити весь обговорюваний матеріал, взяти на
себе відповідальність за навчання інших і отримати власний досвід окремо в одному з аспектів
осмислення теми. Перш ніж виконувати завдання із застосуванням цього методу, необхідно
прочитати текст. Крім того, викладачеві варто підібрати кількість ролей відповідно до кількості
студентів у групах. Ось кілька можливих ролей для використання методу.
- Відповідальний за пошук цитат. Завдання полягає в тому, щоб відібрати кілька уривків з
тексту, які дана група хотіла б зачитати вголос.
- Дослідник. Завдання полягає в тому, щоб дати фонову інформацію з будь-якої теми,
пов’язаної з цим текстом.
- Відповідальний за пошук зв’язків. Завдання полягає в тому, щоб знайти зв’язки між текстом
і зовнішнім світом.
- Відповідальний за постановку запитань. Завдання є в тому, щоб записати перед
обговоренням запитання, за якими група бу де його проводити. Ці запитання потрібно
обговорити з іншими членами групи.
- Відповідальний за пошук слів. Завдання полягає в тому, щоби знайти цікаві, інтригуючі
важливі або нові слова, привернути до них увагу групи й обговорити їх.
- Відповідальний за інтерпретацію (тлумачення) героїв. Завдання полягає в тому, щоб ретельно
обміркувати персонажів і обговорити їх.
- Ілюстратор. Завдання є в тому, щоб зробити малюнки важливих героїв, їхнього оточення
або дій чи вчинків — щоб інші могли обговорити ці малюнки.
Дослідження підходів та способів формування інформаційно-аналітичних умінь дозволяє зробити
висновок про те, що їх формування буде ефективним за таких умов:
- організація діяльності з пошуку інформації, її аналізу, структурування, і адекватного
подання;
- створення спеціальних ситуацій знаходження та виправлення помилок, пошук та
співставлення альтернатив розв’язання проблеми, агрументованоговибору між ними.
Таким чином, для ефективного педагогічного управління процесом формування та розвитку
інформаційно-аналітичних умінь необхідна спеціальна організація навчального процесу, науково
обґрунтований комплекс педагогічних умов, пошук і впровадження адекватних методів та способів
навчання, у чому ми вбачаємо перспективи науковогопошуку.
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Карпенко Е.Н. Технологии формирования информационно-аналитических умений будущих
учителей иностранных языков в контексте профессиональной подготовки в ВУЗе.
В статье анализируется понятие информационно-аналитических умений в научно-педагогической
литературе, и рассматриваются технологии формирования информационно-аналитических умений
в процессе профессиональной подготовки будущих учителей иностранных языков. Обосновываются
пути применения технологий формирования информационно-аналитических умений в исследуемой
сфере.
Karpenko Ye.M. Strategies of Information-Analytical Skills Formation of Prospective Foreign Language
Teachers in the Context of their Professional Training at the University.
In the article the notion of information-analytical skills in the scientific literature is analysed and the
strategies of information-analytical skills’ formation in the context of prospective foreign language teachers’
training are considered. The possible ways of using strategies of information-analytical skills’ formation in
the investigated sphere are grounded.
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ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті проаналізовано деякі історичні аспекти етапів технологізації навчального процесу.
Висвітлено сутність інноваційних педагогічних технологій. Звертається увага на сучасні підходи до
їх проектування. Представлено шляхи щодо використання позитивного педагогічного досвіду.
Визначено пріоритетні напрями розвитку інноваційних освітніх технологій. Розкривається
специфіка використання інтерактивних технологій у сучасній школі.
Головною метою української системи освіти, згідно з Національною доктриною розвитку освіти
України у XXI столітті, є створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як
громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя, формування й
розвиток цінностей громадянського суспільства. Реалізація основних положень Доктрини має
забезпечити "перехід до нової гуманістично-інноваційної філософії освіти", що надалі
стимулюватиме збільшення самостійності й самодостатності особистості, її творчу активність [1: 4-6].
У досконалення підходів до організації навчання посилюється інтеграційними процесами в Європі та
необхідністю підвищення професіоналізму вчителя у використанні інноваційних педагогічних
технологій.
В історії педагогічної науки існує тенденція до постійного пошуку вдосконалення систем, методів
та форм пізнавальної діяльності учнів, яка ґрунтується на загальних принципах побудови процесу
навчання (Й.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, Дж. Дьюї, Л.В. Занков, В.Ф. Шаталов, С.М. Лисенкова
та інші), а успішність залежить від рівня його організованості та керованості – тобто містять елементи
технологізації. Такій підхід дозволяє стверджувати, що в навчальному процесі у всі часи
реалізувалася певна технологія. Відтак, сучасні освітні технологічні системи є синтезом досягнень
педагогічної науки та практики, поєднанням традиційних елементів минулого та інноваційного
досвіду. Аспектний аналіз концептуальних підходів щодо проектування технології навчання у
зарубіжній та вітчизняній педагогіці є метою статті.
Незважаючи на те, що сам термін "педагогічна технологія" виник та досить широко
використовувався у ХХ сторіччі, ще Я.А. Коменський прагнув знайти такий загальний порядок
навчання (систему), за якою воно здійснювалося б за єдиними законами людської природи та було
схоже на добре налагоджений механізм (технологію). В.П. Безпалько розглядає трансформацію
педагогічних технологій в історії педагогіки на основі виділення "педагогічних епох" підкреслюючи,
що кожна наступна технологія ніби асоціюється з послідуючою, збагачуючись набуваючи при цьому
нових якостей, властивостей, особливостей, завдяки чому праця педагога стає більш ефективною [2:
16]. Виходячи з цього, технологічний підхід у світовій педагогічній практиці розглядається як
альтернативний традиційному, в основі якого лежить отримання готових знань та їх репродуктивне
засвоєння, а елементи технологізації зустрічаються в працях більшості видатних зарубіжних і
вітчизняних педагогів. Джерелом а також складовими елементами педагогічної технології можна
вважати соціальні перетворення, нове педагогічне мислення, досвід минулого, систему психологопедагогічних наук.
Слово "технологія" грецького походження й означає "знання про майстерність". Поняття
"педагогічна технологія" останнім часом дедалі більше поширюється в науці й освіті. Його варіанти –
"педагогічна технологія", "технологія навчання", "освітні технології", "технології в навчанні",
"технології в освіті" – широко використовуютьсяв психолого-педагогічній літературі і мають понад
300 формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуруі компоненти освітнього простору.
Але сам термін "педагогічна технологія" вперше використовується в 20-х роках у наукових працях з
педології та рефлексології (В.М. Бехтерев, І.П. Павлов, А.А. Ухтомський).
Зі школами США 30-років ХХ століття пов’язане перше використання терміну "освітня
технологія" та поширення інтересу до педагогічних технологій, що було зумовлене появою перших
програм аудіовізуальногонавчання. Одним з прикладів інноваційних технологій у вітчизняній школі
того часу може бути Корнинський метод, розроблений у 1928 році О.Г. Ривіним, який він сам назвав
"талгенізмом" (від слова "талант", "геній") і який має всі ознаки інноваційної технології: економія
часу (досягнення значних успіхів за десять місяців); гарантований результат (розвиток мови,
аналітичного мислення, пробудження викладацьких здібностей); використання, поряд з
традиційними, авторських форм та методів (КСН, робота за абзацами тексту, виступи учнів,
оргдіалог) [3].
У зарубіжній педагогіці 40-х років виник новий напрям організації навчального процесу –
педагогічна технологія, який ставив за мету підвищення його ефективності, гарантоване досягнення
© Карплюк С.О., 2008
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учнями запланованих результатів навчання і у майбутньому вирішальним чином вплинув на
розв’язання проблеми індивідуального підходу до кожного. Наслідком застосування на початку 50-х
років машинного та програмованого навчання в США стала технологізація навчального процесу.
У 70-80 роки у вітчизняній педагогічній науці триває подальше уточнення визначення поняття
"педагогічна технологія", яку більшість авторів розуміють як створення оптимально організованого
навчального процесу, який розробляється на основі системного підходу. Перші спроби використання
технологічного підходу у вітчизняній практиці цього часу зробили Т.О. Ільїна та М.В. Кларин.
Визнаними та відомими можна назвати технологію оптимізації навчального процесу
(Ю.К. Бабанський), технологічний процес поетапного формування розумових дій (Н.Ф. Тализіна),
технологію індивідуалізованого навчання (І.Е. Унт). Вітчизняна теорія і практика аналізу технологій в
освіті відображена в наукових працях В.П. Безпалька, М.В. Кларина, І.Я. Лернера [4].
Зародження новаторських ідей у педагогічній науці 70-х років, які згодом, в середині 80-х, склали
підґрунтя педагогіки співробітництва, основу для розбудови нової освітньої парадигми незалежної
України у 90-х роках. Характерними рисами цього періоду є спроби як нетрадиційного розв’язання
так і серйозного теоретичного обґрунтування актуальних проблем у педагогічній практиці, а також
розповсюдженням технологічного підходу як перспективного напряму підвищення ефективності
освітнього процесу. Діяльність педагогів-новаторів більшість дослідників зараховують до
персоніфікованих педагогічних технологій, серед яких найбільш відомими є технологія
інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу
(В.Ф. Шаталов); технологія "створення ситуації успіху" (А.С. Бєлкін); технологія колективного
творчого виховання (І.П. Іванов) тощо.
Сучасний етап педагогічної практики – це перехід від пояснювально-інформаційних технологій до
діяльнісно-розвивальних та особистісно-орієнтованих, впровадження яких у вітчизняну школу має
сприяти вирішенню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми
навчання, що, у свою чергу, створює умови для вдосконалення процесу загальної підготовки учнів.
Проте в існуючих технологічних системах навчання можна спостерігати і певні недоліки – значна
організаційна складність, переважаюча орієнтація на репродуктивне засвоєння змісту освіти та на
"середнього" учня. В останні десятиріччя відбувається розробка технологій, які дозволяли б подолати
ці недоліки (І.Б. Бондар, О.Т. Мороз, О.М. Пехота, О.Я. Савченко, С.О. Сисоєва), та пошук нових
підходів до побудови технологізованих систем навчання у освітніх закладах на основі врахування
гуманістичних ідей та орієнтирів. Характерним для сучасного періоду вітчизняної педагогіки є поява
та розповсюдження різноманітних технологій (І.М. Богданова, А.С. Границька, А.В. Фурман,
І.С. Якиманська), основою яких є особистісно-орієнтований підхід. З’являються особистісно і
практично орієнтовані технології, завданнями яких є створення такої системи, у ході якої
відбувається усвідомлення учнями своєї індивідуальності, теоретичне та практичне оволодіння
основами пізнавальної діяльності. Особистісно-орієнтований характер, що ґрунтується на суб’єктсуб’єктних відносинах та індивідуалізованому підході, стає необхідною умовою підвищення якості
навчальної підготовки, утверджує самоактуалізацію, саморозвиток особистості вчителя та учня. У
побудованих таким чином технологіях учитель виступає як компетентний консультант помічник,
організатор педагогічної взаємодії з учнем, яка спрямована на розвиток активності, самостійності,
творчих здібностей у пізнавальній діяльності.
Серед найбільш перспективних шляхів реалізації завдань національної школи вважається
впровадження інноваційних технологій під якими розуміють педагогічні технології, що спрямовані на
задоволення актуальних проблем системи освіти, спираються на використанні нових знань, базуються
на мотивації суб’єктів педагогічної діяльності, мають на меті подолання наслідків деструктивних
процесів у системі освіти або виведення її на більш високий, конкурентноспроможний рівень
навчання [5: 8-9].
Ще понад 2400 років тому Конфуцій сказав: "Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що я роблю, я розумію". Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання
активних методів навчання. Процес навчання – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в
голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її активної участі в цьому процесі,
тому пояснення й демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх стійких знань. Цього можна
досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання. В останні роки у вітчизняній
школі все частіше практикується використання інтерактивних технологій з метою всебічного
розвитку особистості та підвищення загальної якості навчально-виховного процесу. Слово
"інтерактив" має походження з англійської мови від слова "іnteract", де "іnter" – взаємний, "асt" –
діяти. Таким чином, "інтерактивний" означає "здатний до взаємодії, діалогу". Інтерактивне навчання
– це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету –
створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну
спроможність [6]. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається
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за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де всі його
учасники є рівноправними, рівнозначними суб’єктами пізнавальної діяльності. Особливості
організації полягають у тому, що під час навчання відбувається моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної
ситуації. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над
іншим, так і однієї думки над іншою, учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими
людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.
При застосуванні інтерактивних технологій, необхідно пам’ятати декілька правил:
- інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості
часу для підготовки як учнів, так і педагога, тому треба створити план поступового впровадження
інтерактивного навчання;
- можна спочатку використовувати прості інтерактивні технології – роботу в парах, малих
групах, коли в учнів з’явиться досвід потрібної роботи, такі заняття будуть проходити набагато
легше;
- інтерактивне навчання – не самоціль, а лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка
найкраще сприяє співробітництву, порозумінню, доброзичливості.
Для ефективного заснування інтерактивного навчання необхідно старанно планувати роботу так,
щоб дати завдання учням для попередньої підготовки (прочитати, продумати, виконати самостійні
підготовчі вправи). Під час інтерактивних вправ потрібно надавати учням час подумати над
завданням, щоб вони сприйняли його усвідомлено, а не механічно. Важливо практикувати швидкі
опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з
інтерактивними завданнями, перевірку домашнього завдання проводити не за виконаними вдома
вправами, а за вправами аналогічними до домашніх. Після закінчення проводити емоційне
обговорення за підсумками інтерактивної вправи.
Інтерактивні технології передбачають організацію кооперативного навчання, коли індивідуальні
завдання переростають у групові, де кожен вносить свій вклад у спільні зусилля, які потрібні задля
загального успіху всієї групи. Відтак, кооперативна (групова) навчальна діяльність – це форма
(модель) організації навчання в малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою.
Вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує
діяльність групи. Кооперативне навчання відкриває можливості співпраці, дає змогу реалізувати
природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів
засвоєння знань і формування умінь. Таким чином, технологічно побудована форма навчання стає
більш керованою, легко й ефективно поєднується з традиційними методами й може застосовуватися
на різних етапах навчання. До групового (кооперативного) навчання можна віднести: роботу в парах,
ротаційні трійки. Під час роботи в парах можна виконувати такі вправи: обговорити завдання,
короткий текст; взяти інтерв’ю, визначити ставлення (думку) партнера до того чи іншого питання,
твердження; зробити критичний аналіз роботи один одного; сформулювати підсумок теми, що
вивчається, тощо [7]. До фронтальних технологій інтерактивного навчання, які сприяють розвитку
вмінь швидко мислити, чітко орієнтуватися у навчальному матеріалі приймати рішення, відтворювати
власні думки, відносять спільну роботу всього класу. Це – обговорення проблеми в спільному колі,
що передбачає одночасне її вирішення, наприклад, "Мікрофон" – надається змога кожному сказати
щось швидко, по черзі, висловити свою думку чи позицію; незакінчені речення – поєднується з
вправою "Мікрофон"; "Мозковий штурм" – колективне обговорення, що широко використовується
для прийняття кількох рішень із конкретної проблеми; "Навчаючи – вчуся", "Дерево рішень" тощо.
До ігрових технологій інтерактивного навчання відносяться імітації, рольові та ділові ігри,
драматизацію, що можуть бути використані у навчально-виховному процесі сучасної школи. Учням
надають максимальну свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише конкретними
правилами гри. Учитель у цій ситуації може виконувати різні ролі, в залежності від рівня
підготовленості учнів: консультант (у разі самостійної роботи учнів), інструктор (ознайомлення з
правилами гри, консультації під час її проведення), су ддя-рефері (коригування й поради стосовно
розподілу ролей), тренер (підказки учням з метою прискорення проведення гри), головуючий,
ведучий (організатор обговорення). Для зміцнення контролю за ходом процесу навчання за умов
використання інтерактивної моделі навчання вчителеві необхідно попередньо глибоко вивчити й
продумати матеріал, у тому числі додатковий; старанно спланувати й розробити заняття. Дуже
важливим є також мотивування діяльності учнів шляхом добору найцікавіших для них завдань,
налаштування їх на роботу, підтримування дисципліни.
Отже, прогресивними педагогами продовжуються пошуки нових підходів до організації навчання.
Пропагуючи активізацію, самостійність, інтерес до знань сучасна дидактика водночас критично
переосмислює і уточнює теоретичні положення видатних педагогів минулого. Досягти високого рівня
інтелектуального розвитку особистості можливо тільки через використання різноманітних форм
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активізації пізнавальної діяльності, серед яких важливе місце займає технологічний підхід. Визнання
технологізації як системоутворюючого фактору практичного перетворення процесу навчання
відповідно до сучасних завдань дає змогу вчителю реальніше оцінити потенційні можливості учнів,
глибше усвідомити шляхи підвищення ефективності пізнавальної діяльності, розглянути педагогічний
процес з позиції кінцевого результату.
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Карплюк С.А. Проблема разработки и внедрения инновационных образовательных технологий.
В статье проанализированы некоторые исторические аспекты этапов технологизации учебного
процесса. Освещается суть инновационных педагогических технологий. Обращается внимание на
современные подходы к их проектированию. Представлены пути по использованию позитивного
педагогического опыта. Определены приоритетные направления развития инновационных
образовательных технологий. Раскрывается специфика использования интерактивных технологий в
современной школе.
Karplyuk S.O. The Problem of the Development and Introduction of New Educational Technologies.
The article analyses some historical aspects of the stages of the educational process technologization. The
essence of new innovative pedagogical technologies is observed. The attention is drawn to the modern ways
of their designing. The ways as for positive pedagogical experience are presented. The main directions of the
development of new educational technologies are defined. Specific features of using interactive technologies
in modern school are highlighted.
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
У статті розглядається доцільність і важливість дослідження професійної спрямованості
навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації через побудову моделі професійної
спрямованості навчання студентів медичного коледжу стосовно предметів природничоматематичного циклу. Сформульовано та обґрунтовано структурно-функціональні компоненти
визначеної моделі.
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI столітті ставить надзвичайно важливі
завдання перед вітчизняною системою професійної освіти. Вони співзвучні із завданнями
європейської школи, які були визначені в доповіді Жака Делора на засіданні міжнародної комісії
"Освіта XXI століття": навчитися жити разом, набувати знань, працювати, навчати навчатися,
працювати.
Мета статті полягає в тому, щоб показати доцільність розробки функціонально-структурної
моделі підготовки майбутнього медичного працівника на основі чітких науково-теоретичних знань
для оптимальної реалізації завдань професійної освіти у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
Модель – це знакова система, за допомогою якої можна відтворити дидактичний процес як
предмет дослідження, показати цілісно його структуру, функціонування і зберегти цю цілісність на
всіх етапах дослідження. Шляхом моделювання можна відтворити не тільки статику дидактичного
процесу, а і його динаміку. Наявність науково обґрунтованої моделі навчального процесу дозволяє
прогнозувати його розвиток. А це особливо важливо для освітнього процесу, адже в ньому
обов'язково потрібно передбачати й прогнозувати майбутній позитивний результат. Професійна
освіта готує студента до майбутньої фахової діяльності, тому вона має бути динамічною, своєчасно
реагувати на соціальні запити і готувати підростаюче покоління до повноцінного життя. Всього цього
можна досягти завдяки дидактичному моделюванню.
Під моделлю професійної спрямованості навчання предметів природничо-математичного циклу в
медичному коледжі ми розуміємо комплекс взаємопов’язаних елементів навчального процесу, що
забезпечують формування в майбутніх студентів системи знань і вмінь з природничо-математичних
дисциплін для майбутнього професійного виконання загальних і специфічних функцій молодшого
медичного працівника.
В основу розробленої нами функціонально-структурної моделі забезпечення професійної
спрямованості навчання покладена така організація навчального процесу, яка не допускає пасивності
студента і характеризується певними функціональними та структурними компонентами (див. рис. 1.).
У процесі конструювання моделі професійної спрямованості навчання предметів природничоматематичного циклу в медичному коледжі були виділені такі етапи:
- визначення особливостей професійної спрямованості навчання предметів природничоматематичного циклу в медичному коледжі;
- структурування виділених складових моделі (створення структурних одиниць, компонентів,
інтегрованих курсів навчальних дисциплін);
- апробація моделі, її оновлення та рекомендації з упровадження.
Розглянемо структурно-функціональні компоненти нашої моделі.
Мотиваційно-цільовий компонент включає в себе усвідомлення студентами значущості
природничо-математичних знань та вмінь для майбутньої професії.
Забезпечення професійної спрямованості змісту взагалі і природничо-математичного зокрема має
важливе мотиваційне значення для професійного становлення майбутніх медичних працівників.
Підготовка сучасного медичного працівника спрямована на формування у нього значного запасу
знань і вмінь, зінтегрованих на основі природничих та фахових дисциплін. Сучасний медичний
працівник повинен уміти на основі загальнотеоретичних знань з фізики, хімії і біології засвоювати
знання з фахових дисциплін, уміти поповнювати та творчо розвивати знання в галузі діагностики та
лікування, які базуються передусім на загально-теоретичній підготовці.
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Професійно спрямована природничо-математична освіта студентів медичного
коледжу
Рис. 1. Модель професійно спрямованого навчання предметів природничо-математичного циклу
студентів медичного коледжу
Багаторічний досвід власної педагогічної діяльності свідчить, що студенти, особливо перших
курсів, які звикли в школі до захоплень та ігор на уроках, перестають активно працювати, їх інтерес,
допитливість згасають. У таких випадках педагог підвищує вимогливість, а це позбавляє навчальний
процес емоційного забарвлення і знижує активність студентів. Необхідно прагнути до єдності
"внутрішнього та поверхневого інтересів" як рушійної сили процесу навчання. При цьому під
поверхневим інтересом ми розуміємо допитливість, яка легко збуджується зовнішніми чинниками.
Під внутрішнім – інтерес, який зумовлений духовними і професійними цінностями, цілями,
особистим задоволенням. Такий інтерес має стимулювати активність студентів на всіх етапах їх
професійної підготовки.
Таким чином, навчання – це процес, у якому педагог передає, а студент засвоює соціальний досвід
не просто шляхом представлення цього досвіду, а як стимулювання внутрішньої та зовнішньої
мотивації навчання. При цьому потрібно відзначити той факт, що використання у процесі навчання
елементів механізмів діяльності інтелекту знімає необхідність поділу навчання на два етапи –
засвоєння знань та застосування знань. "Знання, засвоєні у діяльності, є стійкими, і засвоєння
проходить вражаюче легко та швидко", – вважає П.Я. Гальперін [1].
Змістовий компонент моделі забезпечує фундаментальність відібраних понять, що становлять
основи медичних знань, значущість їх для майбутньої професії, освітні компоненти студента на
основі суб’єктивного досвіду.
У процесі теоретичного обґрунтування прийомів добору основних змістових одиниць теми чи
розділу домінуючими, на наш погляд, є:
- урахування базових знань студентів, набутих у процесі попереднього вивчення природничоматематичних дисциплін, виявлених методом вступного тестування;
- добір навчального матеріалу з урахуванням наступності в навчанні на базі планів та програм
з природничо-математичних і базових навчальних дисциплін;
- необхідність єдності та взаємозв'язку понять у ланцюжку: базові знання з предмета та
споріднених дисциплін, професійна спрямованість змісту навчального матеріалу, забезпечення
формування елементів професійно значущих для майбутнього медичного працівника.
Основною складовою змістового компонента моделі є знання. Вищим рівнем методології науки,
що досліджує процес формування знань, виступає філософська методологія. "Знання" – категорія
загальнофілософська. Згідно з концепцією системно-діяльнісного підходу, знання є основою
теоретичної і практичної підготовки вчителя до здійснення ним професійної діяльності [2: 59].
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Розглядаючи поняття "знання" як предмет засвоєння, можна виділити три взаємопов'язані аспекти:
теоретичний (факти, теоретичні ідеї і поняття); практичний (уміння і навички застосування знань у
певній сфері діяльності); світоглядно-моральний (світоглядні та морально-етичні ідеї, що вміщені у
знаннях) [3: 12].
У контексті виявлення професійної спрямованості кожного поняття в системі знань важливим є
встановлення їх місця. Воно є визначальним не тільки для засвоєння навчального матеріалу, але й для
розкриття існуючих об'єктивних зв'язків, оскільки процесові добору основних змістових одиниць
передує велика навчальна робота. Велике значення у ньому має робота з підручником. Суть цієї
роботи зводиться до вичленення основного понятійного апарату, вивчення логіки побудови суджень і
доказів. У нашому підході це проявляється при визначенні з базових знань професійних, коли з
безлічі пов'язаних елементів навчального предмета шляхом інтеграції змісту та знань формується
цілісна система професійних знань.
Знання, у свою чергу, забезпечують розвиток пізнавальної ініціативи і самостійності. Отже,
наявність структурно-функціональних взаємозв'язків між компонентами процесу професійної
спрямованості навчання дає підстави зробити висновок про його цілісність. Одночасно це свідчить
про необхідність комплексного і різнорівневого підходу до розроблення критеріїв професійної
спрямованості навчання студентів медичного коледжу і оцінювання її сформованості через навчальні
досягнення студентів, прояв знань, навичок та вмінь.
Єдність змісту і форми підвищує ефективність вирішення комплексу навчально-виховних завдань:
системне вивчення об’єктів поєднується зі світоглядним узагальненням предметних знань, розвитком
професійного мислення та пізнавально-ціннісного ставлення до узагальнених предметно-професійних
знань. Крім того, розширюється спілкування, розвиваються співробітництво, взаємодопомога у
процесі навчання.
Операційно-діяльнісний компонент включає, по-перше, конкретні навчальні дії та операції
викладача, які він виконує під час проведення навчально-виховного процесу; по-друге, дії, вчинки,
поведінку студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін (тобто застосовуються
різні методи, впроваджуються технології).
Професійна спрямованість навчання полягає в наступному:
- побудова блок-схем шляхом трансляції текстового матеріалу підручника (наприклад, синтез
етанолу);
- розроблення інтегративних дидактичних одиниць;
- використання узагальнюючих таблиць для аналізу, класифікації і характеристики
властивостей речовин, які вивчають за науково-понятійними ознаками з урахуванням майбутнього
фаху, що призводить до активізації розумової діяльності, більш ефективного осмислення
програмового матеріалу та формування професійних знань на пропедевтичномурівні;
- створення пакету контрольних матеріалів для самостійної роботи студентів з урахуванням
їхніх індивідуальних можливостей;
- застосування творчо-пошукових методів і створення на заняттях професійних ситуацій;
- добір наукових текстів та створення комплексу науково-методичних рекомендацій і вказівок
до природничих дисциплін з урахуванням майбутньої професії;
- створення структурного аналога підручника. Текстова перевантаженість підручників з
природничо-математичних дисциплін потребує схематизації текстового матеріалу. Це можливо за
допомогою засобів наочного зображення (структурно-логічних схем, інтегративних дидактичних
одиниць, символічних знакових моделей). Наприклад, гностичні вміння проявляються у
сформованості вмінь визначати зміст своєї навчально-пізнавальної діяльності, набувати нові знання,
які необхідні для розв’язання природничо-наукових і клінічних задач на заняттях з хірургії, терапії,
акушерства, педіатрії.
Проективні вміння проявляються у сформованості вмінь самостійно, без допомоги викладача,
планувати, організовувати і без помилок виконувати медичні процедури та маніпуляції, проводити в
межах своєї компетентності обстеження і надавати першу медичну допомогу.
Конструктивні вміння проявляються в повноті і мобільності знань.
Повнота знань (за І.Я. Лернером, Б.І. Коротяєвим, В.О. Онищуком та іншими) – це "сукупність
усіх знань студента про об'єкт, який вивчається відповідно до навчальної програми" [4: 13]. Треба
відзначити, що І.Я. Лернер не визначає характеру знань: чи це знання-інформація, чи знанняготовність, чи знання-вміння. У нашому дослідженні розглядаємо повноту знань у широкому аспекті,
коли "є весь комплекс теоретичних і практичних знань та вмінь їх застосувати" [4: 219].
Під мобільністю знань студента медичного коледжу ми розуміємо готовність студента до
перенесення знань у нові умови професійної сфери діяльності, вільне орієнтування в інформаційному
просторі обраної спеціальності випускника медичного коледжу [5]. Йдеться про формування вмінь
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переносу знань природничо-математичних дисциплін у спеціально створювані медичні ситуації та їх
застосування при виконанні медичних процедур та маніпуляцій.
У педагогічній літературі охарактеризовано систему якостей знань, але зазвичай немає орієнтації
на її професійну спрямованість і рівні сформованості. У нашому дослідженні такі характеристики
повноти і мобільності знань, ураховуючи спрямованість і специфіку навчального процесу в
медичному коледжі, є основними показниками ефективності формування професійної спрямованості
навчання. Комунікативні вміння прослідковується в ситуаціях, де потрібно проявити такт, встановити
довірливі, дружні стосунки, визначити рівень впливу на ту чи іншу ситуацію.
Найкраще діяльнісний компонент, гностичні, конструктивні, проектувальні, комунікативні,
організаційні вміння проявляються при застосуванні різних форм організації навчального процесу.
Найбільш поширеними у вищій школі формами організації навчального процесу є лекції,
семінарські, практичні та лабораторні заняття. Залежно від мети та змісту заняття застосовувалася
певна система методів навчання, яка має одночасно з виконанням освітньої функції професійно
спрямовувати процес навчання на всіх його етапах. Лекція у вищому навчальному закладі є основним
і найбільш поширеним методом і організаційною формою навчання. Саме на лекції цілеспрямовано
формується інтерес до нового матеріалу, створюється проблема, яка трансформується у пізнавальну
задачу.
Професійна спрямованість навчання студентів на семінарських, практичних і лабораторних
заняттях багато в чому залежить від якості лекцій, що їм передують, насамперед від характеру
викладення змісту лекції (репродуктивна чи проблемно-творча) та її організаційно-стимулюючої ролі.
Результати аналізу літератури та досвіду підготовки майбутніх фахівців свідчать про те, що для
професійної спрямованості навчання студентів на семінарських, практичних та лабораторних
заняттях повинні створюватися особливі умови навчальної діяльності, характерні для її конкретного
виду. Частина з них буде розвивати і зв'язувати внутрішню професійну спрямованість лекційного
навчання із зовнішньою професійною спрямованістю студента у процесі практичної пізнавальної
діяльності. Інші умови для професійної спрямованості навчання будуть створюватися залежно від
мети і характеру заняття, проблем, що виникли на цих заняттях або шляхом прямої постановки
пізнавальних завдань.
Ефективним засобом реалізації професійної спрямованості навчання студентів, особливо під час
практичного навчання, є використання на практичних заняттях професійно-орієнтованих завдань та
задач. Досвід показує, що "при проведенні практичних занять найбільш доцільним є використання
двох способів професійної спрямованості навчання студентів. По-перше, розв'язання задач,
враховуючи спеціальність студентів. По-друге, використання на практичних заняттях простого
лабораторного обладнання і роздаткового матеріалу" [6: 51]. Автори роботи переконливо на
прикладах показують використання різнорівневих професійно-орієнтованих задач і роздаткового
матеріалу для професійної спрямованості навчання кожного студента або малих груп студентів. Це,
як ми вважаємо, переконливо свідчить про можливості індивідуалізації і диференціації навчальної
діяльності студентів.
Активізація пізнавальної діяльності студентів на лабораторних заняттях, як свідчить аналіз
літератури, може здійснюватися на основі двох основних підходів. Один із них полягає в тому, що
студентам перед лабораторною роботою пропонується для розв’язання дві-три задачі (проблеми) з
теми заняття. При вирішенні таких задач створюються моделі використання лабораторної діяльності і
процесів, що вивчаються. У студентів виникає істотний інтерес встановити, чи правильна ця модель,
чи буде отриманий при розв’язанні задачі результат збігатися із отриманим результатом під час
експерименту. Збіг чи розходження цих результатів – хороший привід для обговорення питань про
адекватність моделі реальним процесам, про похибки при проведенні замірів, способи їх уникнення і
т.д. Таким чином, якщо у виконанні лабораторної роботи передбачено розв’язати відповідні
пізнавальні, професійно-орієнтовані задачі або ситуації, то студентові не потрібно, як це часто буває,
чітко виконувати методичні вказівки. Його підхід бу де більш активним, усвідомленим і навіть
творчим [7].
Професійна спрямованість буде більш високого рівня. Зіткнення з проблемою активізує мислення,
"поштовхом при роботі за такою моделлю є парадоксальна ситуація..." [2: 140].
Інший підхід до активізації пізнавальної діяльності на лабораторних заняттях – проведення його у
два етапи. Перший етап – ознайомлення і обґрунтування складу можливостей апаратури для
вирішення задач або обґрунтування висунутої гіпотези, проблеми і т. ін. Після проведення такої
підготовчої роботи, яка моделює майбутню практичну діяльність, студенти приступали до другого
етапу, тобто до практичної реалізації запланованого завдання (розробленого і обґрунтованогоспособу
діяльності з використанням підготовленої апаратури). Тут стимулюючим чинником зазвичай є
можливість отримати результати, які підтверджують правильність поставлених завдань проведених
дій. Це один із етапів ефективного формування інтегративних якостей професійної спрямованості.
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Моніторингово-коригуючий компонент ґрунтується на таких умовах навчальної діяльності, які не
допускають пасивності студента в навчально-виховному процесі.
Процес формування цінностей професійно спрямованого навчання предметів природничоматематичного циклу іде за схемою: соціальні цінності, моральні цінності, професійні цінності, "Я –
цінності".
Це може відбуватися таким чином: залучення студентів до системи відносин усіх суб’єктів
виховання; набуття і вдосконалення комплексу моральних цінностей, потрібних у певній професії,
практичне оперування студентами ними під час повсякденної діяльності та закріплення їх на
підсвідомому рівні; ефективний вплив цієї поведінки на результати життєдіяльності; формування і
розвиток мотивації постійного морального самовдосконалення та розвитку.
Завдання викладача при цьому такі:
- організація навчально-виховного процесу відповідно до особистісно зорієнтованого підходу,
який передбачає суб’єктні взаємовідносини його учасників;
- створення позитивної мотиваційної установки у майбутніх медичних працівників на
оволодіння системою моральних та професійних цінностей;
- сприяння підвищенню рівня сформованості цінностей у майбутніх професійних ситуаціях.
Результативно-оцінювальний компонент проявляється в пізнавальній самостійності студента
медичного коледжу. Під пізнавальною самостійністю більшість авторів, які досліджували процес її
розвитку і формування (А.М. Алексюк, М.О. Данилов, В.А. Козаков, І.П. Підласий, Г.І. Щукіна),
вважає, що це особистісна властивість, яка характеризує взаємозв'язок між зовнішньою і
внутрішньою визначеністю (зовнішнім регулюванням і саморегулюванням) її дій, що виконуються в
суспільних інтересах. Студент у процесі пізнання діє самостійно при виконанні вимог,
запропонованих йому під час навчання, тоді, коли він, майже не спираючись на педагогічне
наставництво, прагне та вміє виконувати вимоги інших осіб, або вирішувати завдання, поставлені
перед собою (за своєю ініціативою) на основі розуміння теоретичних і практичних положень,
ураховуючисуспільний контекст своїх дій, одержуючи велику користь особисто для себе.
У роботах Т.А. Алєксєєнко, А.І. Остапенко, Б.Г. Скомаровского, В.П. Стельмашенко пізнавальна
самостійність розглядається не тільки як структурний компонент пізнавальної активності, але і як її
основна частина – "ядро". Авторами під пізнавальною самостійністю студентів за ступенем (рівнем) її
прояву розуміється уміння самостійно розпізнавати, визначати і розв’язувати суперечності, що
виникають у процесі пізнавальної діяльності студентів. При цьому ми відзначаємо, що пізнавальна
самостійність у період професійного навчання є професійно спрямованою, оскільки в ній через
професійно спрямовані мотиви та ініціативу реалізується професійний інтерес. Отже, ми вважаємо:
важливою рисою результативності професійної спрямованості навчання студента медичного коледжу
буде те, що він не тільки виконує навчальні завдання, а і вміло їх поєднує з професійною практикою.
Самостійна робота студентів, яку ми розглядаємо як "специфічний" вид пізнавальної діяльності
[2], є вже не тільки педагогічним явищем, а "гносеологічним", є формою навчального та наукового
пізнання. Внутрішнім змістом такої пізнавальної діяльності є самостійна побудовастудентомспособу
досягнення поставленої перед ним навчальної мети, способу розв’язання пізнавальної задачі. Тому, як
стверджує І.П. Підласий, активізація пізнавальної діяльності у процесі самостійної роботи студентів
"як специфічної педагогічної конструкції визначається особливостями пізнавальних задач, втілених у
конкретний зміст типів і видів самостійної роботи" [8: 150].
Результати аналізу літератури та власного досвіду свідчать, що організація самостійної роботи
студентів – це процес створення системи всіх елементів організаційно-психологічної структури
навчальної діяльності, яка здатна забезпечити необхідні зовнішні та внутрішні (пізнавальні) умови
для самостійної пізнавальної діяльності студента без допомоги викладача і відповідно до його
індивідуальних особливостей. Одна із цілей самостійної роботи – формування професійної
спрямованості навчання студента на всіх етапах цього специфічного виду діяльності. Тобто при
організації самостійної роботи студентів повинна бути створена цілісна система, "у якій, – як
стверджують відомі теоретики у галузі систем Р. Джонсон і Ф. Каст, – взаємодія частин важливіша за
самі частини" [9: 420]. А це означає, що цілісність системи самостійної роботи, як одного із основних
етапів пізнавальної діяльності, має досягатися активністю самостійної пізнавальної діяльності на всіх
її етапах. Зв’язуючим чинником самостійного професійного спрямування навчання при такому
підході буде сформованість професійної активності студента на пропонованому рівні.
Високий рівень значущості всіх функціональних компонентів, а саме: мотиваційно-цільового,
змістового, операційно-діяльнісного, моніторингово-коригуючого та результативно-оцінювального,
склав підґрунтя розробки моделі професійної спрямованості навчання предметів природничоматематичного циклу в медичному коледжі.
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Копетчук В.А. Модель профессиональной направленности обучения предметов естественноматематического цикла в медицинском колледже.
В статье рассматривается целесообразность и важность исследования профессиональной
направленности обучения в высших учебных заведениях I-II уровня аккредитации через построение
модели профессиональной направленности обучения студентов медицинского колледжа
применительно к предметам естественно-математического цикла. Сформулированы и обоснованы
структурно-функциональные компоненты исследованной модели.
Kopetchuk V .A. The Мodel of the Professional Bent of Natural and Mathematical Subjects
in a Medical Collеge.
The article deals with the expediency and importance of the professional bent research in the higher
educational institutions of I-II accreditation level by building a model of a professional bent of education of
medical collеge students concerning natural and mathematical subjects. The article formulates and
substantiates the structural and functional components of the model.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГ ЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАСИЛЛЯ В СІМ’ЯХ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТУ
У статті розкриваються актуальні питання підготовки майбутніх учителів англійської мови –
класних керівників у процесі вивчення іноземної мови. Аналізуються можливості використання
сайтів Інтернету для роботи з попередження насилля в сім’ях учнів. Пропонуються авторські
форми методичної роботи зі студентами у процесі навчальної діяльності.
Модернізація мовної освітньої політики, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти
України у ХХІ столітті, передбачає опанування студентами іноземних мов на достатньо високому
рівні, оскільки мова як основний засіб спілкування виконує роль інструменту, який забезпечує
мобільність, ефективний обмін, поглиблення взаєморозуміння і взаємозбагачення представників
різних культур. На даному етапі суспільного розвитку мовна політика розглядається як засіб
формування культурної та толерантної особистості [1]. Освіта є потужною силою в становленні
цивілізованої моделі громадського життя. Вона відбирає все краще з теорії і практики і тому здатна не
лише реалізовувати цінні перспективи, але й протистояти негативним проявам у суспільстві,
попереджаючи їх. Відтак, оновлення і вдосконалення Програми з мов, яке спрямоване на посилення
їх ролі та якості знання, слугує для вирішення не лише освітньої, а й, що дуже важливо, соціальнопобутової мети.
Однією з найактуальніших соціально-побутових проблем сьогодення, яка набула величезних
масштабів у всьому світі, зокрема і в Україні, є проблема попередження насилля в сім’ї. Сьогодні
можна стверджувати, що насилля – визначальна характеристика суспільної реальності в Україні.
Насилля непомітно оселилося в українських сім’ях, виявляється у найрізноманітніших формах (від
погрозливих інтонацій до безконтрольних дій), воно оселилось у школах і дитячих садках,
заполонило вулиці.
Проблема насилля над дітьми у сім’ях до недавнього часу була закритою для обговорення. Лише з
початку 1990-х років суспільство почало усвідомлювати її масштабність та істотність: насиллю в
різних його формах піддаються щорічно тисячі неповнолітніх.
Проте, було б несправедливо вважати, що насилля над дітьми у сім’ях – сучасна проблема,
характерна лише для нашої країни. На жаль, жорстоке ставлення до дитини пронизує всю історію
розвитку людства; тенденція росту насильницьких дій стосовно дітей відмічається сьогодні у всьому
світі. Американський вчений Ллойд Демоз у своїй праці "Психоісторія" наводить приклади того, що
історія дитинства – це кошмар, від якого людство лише почало пробуджуватись. Він акцентує на
тому, що чим глибше в історію – тим більше у дитини вірогідність бути вбитою, покинутою,
тероризованою і сексуально приниженою. Протягом століть діти, виростаючи, відтворювали
механізми взаємин дорослих і дітей, повторюючи жахи власного дитинства [2].
У наш час опубліковано значну кількість спеціальних наукових статей, посібників, монографій,
які присвячені вивченню проблеми насилля і жорстокого ставлення до дітей у сім’ях. Ці дослідження
спрямовані на вивчення стану і причин насилля над дітьми у родині, розробку програм з метою
попередження сімейного насилля, програм допомоги дітям, яким було завдано психічних травм, дітям
з посттравматичним синдромом, програм ранньої профілактики насилля в сім’ї.
У сучасній вітчизняній та зарубіжній спеціальній літературі насилля розглядається як одна з
провідних причин асоціального дитинства (В. Оржеховська, В. Ролінський, Т. Федорченко,
Т. Шульга, R. Soonets, G. Kagan). Як певні наслідки різноманітних видів насилля вивчаються
особливості дітей, які залишаються поза сім’єю, безпритульних, бездоглядних (С. Беличева,
М. Буянов, А. Варга, І. Дубровіна, А. Реан), дітей з вадами фізичного і психічного розвитку
(Б. Альтшуллер, А. Данилова, Ю. Максимова, В. Стребіж), дітей з девіантною і делінквентною
поведінкою (Б. Алмазов, Г. Беккер, К. Бейлі, Е. Дюркгейм, Р. Мертон, О. Прихожан, М. Раттер,
Д. Фельдштейн).
Наразі світова спільнота визнає проблему насилля, жорстокогоставлення до дітей у сім’ї як одну з
найгостріших та актуальніших проблем сучасності. В англомовній термінології для визначення
такого ставлення до дитини давно встановилось таке визначення як Child Abuse and Neglect (CAN), а
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) і Міжнародне товариство з попередження насилля над
дітьми і нехтування їх потребами (ISPCAN) об’єднують зусилля спеціалістів задля безпеки створення
дієвої системи захисту дітей в їх власних сім’ях.
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Певний внесок у справу попередження насилля серед дітей і підлітків у власних сім’ях у нашій
країні можуть і повинні зробити майбутні вчителі, класоводи, класні керівники, – студенти
факультетів іноземних мов ВНЗ різних типів.
Так, відповідно до основних ідей та цілей Програми з англійської мови для університетів [3]
однією з тем, якій приділяється велика увага, є тема "Сучасне життя", у ході вивчення якої
передбачена актуалізація таких суспільних проблем, як дитяча безпритульність, проблема неповних
та неблагополучних сімей, проблема профілактики сімейного насилля. Таким чином, зміст навчання
тісно пов’язується з особистим і громадським життям студентів, їх позанавчальними інтересами.
Необхідно зазначити, що студенти, які навчаються за спеціальністю 7.010103. "ПМСО. Мова і
література (англійська, німецька)", після закінчення університету працюватимуть як учителями
англійської мови, так і класними керівниками, що передбачає тісну співпрацю з родинами учнів. В
умовах загальноосвітніх навчальних закладів дійовою фігурою організатора і реалізатора
профілактики сімейного насилля стає саме класний керівник, який найтісніше пов’язаний і
найближче знайомий з родинною атмосферою в сім’ї кожного учня. Запорукою успішності його
діяльності по профілактиці сімейного насилля стає взаємодія з батьками учнів класу, яку слід
здійснювати в плані особистісної орієнтації.
Справа в тім, що насилля в багатьох випадках є симптомом порушених дитячо-батьківських
взаємин, які згубно впливають на розвиток дитини. Крім безпосередньої шкоди для фізичного і
душевного здоров’я, заподіяне дитині насилля з боку найближчих дорослих більш за все впливає на
те, як ця дитина в подальшому буде вибудовуватисвої стосунки з оточуючимилюдьми і, перш за все,
власними дітьми. Цикл насилля (порушені взаємини – насилля – порушені взаємини), який виникає
таким чином, виявляється на різних рівнях і в актуальних взаєминах між дитиною і батьками, і у
стосунках між поколіннями. Встановлено, що насиллям доволі часто виявляється не лише брутальне і
очевидно травмуюче застосування сили стосовно дитини, але й багато звичних "традиційних" форм
покарань і впливів на дітей.
Звідси, таким важливим є вміння педагога розпізнавати насилля в різних формах і на різних етапах
життя родини, надавати необхідну і своєчасну допомогу дітям та їх батькам.
Проблемі попередження сімейного насилля приділяли увагу такі дослідники як Т. Алексєєнко,
І. Зверєва, В. Оржеховська, В. Ролінський, Н. Щербак, Т. Голованова, І. Грабовська, Л. Міщик,
Н. Лавриненко, Г. Лактіонова, О. Хромова. Серед іноземних дослідників відмітимо розробки росіян
А. Гусейнова, Н. Зинов’євої, Н. Михайлової, англомовних В. Фонтана, Р. Геллес, С. Нейджі,
Р. Хелфер, С. Кемп. Однак підготовка майбутніх учителів англійської мови до попередження насилля
в сім’ях ще чекає на своїх дослідників.
Звідси, мета запропонованої статті полягає у висвітленні шляхів вирішення проблеми
попередження насилля в сім’ї на уроках з англійської мови засобами Інтернету.
Як вже зазначалось, проблема сімейного насилля є дуже актуальною як в Україні, так і в інших
країнах світу. 15 листопада 2001 року Верховна Рада України прийняла перший на теренах
колишнього Радянського Союзу Закон № 2789-ІІІ "Про попередження насильства в сім’ї" [4], чим
визнала наявність цього явища в суспільстві і готовність протистояти йому. Цей закон визначає
правові і організаційні основи попередження насилля в сім’ї, органи та установи, на які покладається
здійснення заходів з попередження цього соціально-побутового явища. Про гостроту проблеми
насилля в сім’ї в нашій країні свідчить державна статистика, дані громадських організацій. Так, за
даними правоохоронців, протягом чотирьох місяців 2007 року за фактами домашнього насилля
міліція виїжджала на виклик 38 тисяч разів, на облік поставлено понад 21 тисячу осіб, які вчинили
цей злочин. З цього приводу винесено більше 25 тисяч офіційних попереджень, понад 34 тисячі
винних оштрафовано, оскільки на сьогодні штраф залишається основним видом покарання, у тому
числі, й за фізичне насилля [5]. Найбільше потерпають від жорстокого ставлення діти, підлітки.
Оскільки зазначена проблема є однією із складових теми "Сім’я та виховання дітей", їй приділяється
велика увага в ході навчання іноземним мовам, зокрема англійської, студентів – майбутніх учителів і
класних керівників. У сучасній вищій школі, згідно кредитно-модульної системи організації
навчального процесу (КМСОНП) [6], третина учбових годин з Практики усного та писемного
мовлення відводиться на самостійну роботу студентів. Крім того, вивчення проблеми сімейного
насилля та його профілактики органічно вписується в тематичний план з самостійної роботи.
Слід зазначити, що сьогодні проблема насилля в сім’ї досить широко висвітлена не тільки в
нормативних документах, матеріалах засобів масової інформації, науковій літературі з
криміналістики, медицини, соціології, психології та педагогіки, а й представлена у світовій мережі
Інтернет. Існує безліч англомовних сайтів (веб сторінок), присвячених зазначеній проблемі: сайти
Всесвітньої організації охорони здоров’я (World Health Organization); Організації Об’єднаних Націй
(United Nations Organization); Департаменту Юстиції Канади та США (The Department of Justice);
ЮНІСЕФ, Фонду ООН допомоги дітям (UNICEF, United Nations International Children’s Emergency
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Fund), Європейського Комітету (European Commission (Justice and Home Affairs)), Американської
медичної асоціації (American Medical Association), Міністерства соціального розвитку (Ministry of
Social Development), Фонду з попередження сімейного насилля (Family Violence Prevention Fund
(FVPF)) та багато інших. Так, дослідження ООН [7] з питань насилля стосовно дітей, базуючись на
положеннях Конвенції про права дитини, прийнятої резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20
листопада 1989 року [8], визначає насилля як усі форми психічного та психологічного насилля,
ображання або зловживання, відсутність турботи або недбале поводження, грубе поводження або
експлуатація, включаючи сексуальне зловживання. Один з розділів сайту Всесвітньої організації
охорони здоров’я (Європейського регіонального бюро) [9] присвячений фізичним та сексуальним
нападам на дітей, про які було повідомлено в поліцію. Крім того, представлені інші форми
жорстокого поводження з дітьми, а також системні реакції на вищезазначену проблему з
використанням інформації, отриманої в перехідний період в Україні та Росії. На порталі
Департаменту Юстиції [10] надається визначення сімейного насилля, наводиться інформація про його
поширення у світі, визначаються фактори, які сприяють виникненню цього соціального явища, а
також його наслідки. Окремий розділ присвячений темі профілактики насилля в сім’ї. ЮНІСЕФ надає
інформацію про стан та поширення сімейного насилля в таких країнах як Норвегія, Фінляндія,
Франція, Іспанія та Великобританія [11]. Сайт Міністерства соціального розвитку [12] надає перелік
існуючих програм по запобіганню насилля в сім’ї. В одному з розділів сайту увага приділяється
захисту дітей від жорстокого та зневажливого ставлення до них у родині; надається трактування
таким поняттям як "жорстоке поводження з дітьми в сім’ї", "зневажання" та "насилля в сім’ї". На
тому ж сайті пропонуються відповіді на запитання про те, як дізнатися, що дитина потребує захисту
та яким чином його надавати. На сайті існують Відділ обслуговування дітей і сім’ї та Сектор по
захисту дітей. Портал Американської медичної асоціації [13] пропонує ефективні стратегії та
програми по викоріненню сімейного насилля в сучасному суспільстві. На сайті можна знайти каталог
етнічних переконань та політичних заяв стосовно насилля в сім’ї, а також доповіді Ради науки та
охорони здоров’я на вищезазначену тему. Багато корисної інформації щодо проблеми попередження
насилля в сім’ї можна знайти на сайті Фонду з попередження сімейного насилля [14]. Метою цього
фонду є припинення насилля в сім’ї та надання допомоги дітям та жінкам, чиї життя були ним
зруйновані. Для досягнення цієї мети Фондом було розроблено багатогранну державну освітню
кампанію для підвищення поінформованості та обізнаності населення щодо даної проблеми.
Слід зазначити, що існує більше мільйона англомовних сайтів, присвячених проблемі насилля в
сім’ї та його профілактиці.
На основі інформації, отриманої за допомогою Інтернет-сайтів, студентам пропонується
підготувати доповідь чи презентацію свого бачення та вирішення проблеми профілактики сімейного
насилля. Науково встановлено, що етап презентації інформації передбачає демонстрацію матеріалу та
способу оперування ним, що у свою чергу сприяє осмисленню нових мовних та мовленнєвих явищ на
основі розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння та умовиводу [15: 53]. Заняття, присвячені
цій проблемі, можуть відбуватися у формі дискусії, круглого столу або конференції. Дуже корисним у
підготовці інформації англійською мовою на тему насилля в сім’ї є сайт організації "Сімейний лікар"
[16], на якому можна знайти ключові слова з вищезазначеної теми англійською, російською та
українською мовами. За даними цього сайту, основними ключовими словами є жорстоке
поводження з дітьми, інциденти, поліція, сексуальні домагання, жертви сімейних відносин,
віктимізація дітей та молоді.
Вся методична робота, пов’язана з пошуком необхідної інформації, її презентацією та
обговоренням не тільки удосконалює репродуктивні вміння, але й виводить іноземну мову за рамки
навчального предмету [17: 3]. Це відбувається ще й тому, що студенти не тільки долучаються до
вивчення іноземної мови, а й до вирішення актуальних соціальних проблем засобами мови.
Отже, все вищевикладене демонструє одну з можливостей вирішення проблеми попередження
насилля в сім’ї в ході підготовки майбутніх учителів на уроках з англійської мови засобами
Інтернету.
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Кордюк О.М. Подготовка будущих учителей английского языка к предупреждению насилия
в семьях учеников средствами Интернет.
В статье раскрываются актуальные вопросы подготовки будущих учителей английского языка –
классных руководителей в процессе изучения иностранных языков. Анализируются возможности
использования сайтов Интернета для работы по предупреждению насилия в семьях учеников.
Предлагаются авторские формы методической работы со студентами в процессе учебной
деятельности.
Kordyuk O.M. The Preparation of Future English Language Teachers for Preventing Family Violence in
the Families of Pupils with Internet Means.
The article reveals relevant items of the future English teachers training – school-masters in the process of
foreign languages study. The possibilities of the use of Internet sites for conducting the work on family
violence prevention are analysed. The author suggests the forms of methodical work with the students in the
process of study.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕР АКТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
У статті визначається сутність інтерактивної компетенції, її складові, розглядаються
інтерактивні вміння писемного мовлення, що формуються шляхом застосування інтерактивних
технологій. Автором запропоновано класифікацію професійних інтерактивних умінь та шляхи їх
формування у контексті професійно-орієнтованого, комунікативного та процесуального підходів до
навчання писемного мовлення в педагогічному ВНЗ.
Поглиблення міжнародних зв’язків України, інтеграція країни до загальноєвропейських структур
підвищують роль іноземних мов як важливого засобу міжкультурногоспілкування. У зв’язку з цим
змінюються вимоги до викладання англійської мови, рівня практичного оволодіння студентами
уміннями спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм
мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях, у формуванні в майбутніх учителів
комунікативної компетенції, яка зокрема передбачає формування інтерактивних умінь спілкування.
Під інтерактивними уміннями писемного мовлення розуміють вміння, пов’язані з передачею
змістовної інформації у написаному тексті, з його структурно-композиційним оформленням і логічнопослідовним викладом думок на письмі; уміння аргументувати, аналізувати та узагальнювати
інформацію; уміння виконувати та реагувати на широкий спектр мовленнєвих функцій, а також
уміння перевіряти та корегувати текст [1; 2]. У контексті формування інтерактивної компетенції (ІК)
на особливу увагу заслуговує ІІІ курс навчання, на якому відбувається поступове перенесення
акценту з формування мовленнєвих навичок на розвиток мовленнєвих умінь.
Згідно з програмою з англійської мови для університетів на середньому етапі студенти повинні
оволодіти певним комплексом умінь складання письмового повідомлення: вільно висловлюватись у
письмовій формі за темою або ситуацією відповідно до цілей, завдань спілкування та
комунікативногопортрету адресата; правильно оформлювати повідомлення залежно від його форми;
організовувати та використовувати матеріал для спрямованого вивчення мови; ефективно
застосовувати особисті лінгвістичні здібності, потреби і цілі, різноманітні стратегії навчання [3: 1].
Проте методичні дослідження, спостереження за процесом навчання писемного мовлення на
середньому етапі, аналіз письмових робіт студентів іноземною мовою свідчать про те, що писемному
мовленню приділяється недостатньо уваги, а також про відсутність грунтовних методів та комплексів
вправ, які б розвивали та вдосконалювали вміння письма англійською мовою, а саме зазначені вище
інтерактивні вміння писемного мовлення.
З огляду на роль письма у навчанні та на навички і вміння, необхідні при написанні письмових
повідомлень, було б доцільно удосконалити вибір таких методів та прийомів навчання писемного
мовлення, які б могли допомогти формуванню цих умінь та які б могли підвищити рівень
інтерактивності у писемному мовленні.
Метою статті є визначити сутність ІК та детально розглянути інтерактивні вміння писемного
мовлення, необхідні для її формування на основі комунікативного, процесуального та професійноорієнтованого підходів.
Одним із способів інтенсифікації навчання писемного мовлення на середньому етапі є
використання принципів комунікативності у навчанні та принципу професійної спрямованості.
Принцип комунікативності забезпечує високий рівень оволодіння англійським писемним мовленням,
розвиває комунікативні вміння, сприяє вихованню, розвитку та самоосвіті студента, і, найголовніше,
передбачає формування ІК у процесі навчання писемного мовлення, яка разом із мовленнєвою,
мовною, загальнонавчальною та соціокультурною компетенціями формують комунікативну
компетенцію студентів. Принцип професійної спрямованості передбачає відповідність навчання
потребам загальноосвітнього та професійно-педагогічного розвитку студентів і, як наслідок,
формування у студентів професійної компетенції шляхом ознайомлення студентів з методами і
прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.
Інтерактивна компетенція – це набір знань, умінь і навичок, що дають студенту змогу в процесі
активної взаємодії ефективно і якісно виконувати певну навчальну діяльність, використовуючи та
набуваючи досвід та удосконалюючивже наявний комплект знань, умінь та навичок.
ІК передбачає особистісну спрямованість навчання та активність студента в навчальному процесі,
що забезпечується більш широким використанням інтерактивних технологій (ІТ) навчання,
завданнями відкритого типу, де від студентів вимагається висвітлення власного розуміння подій,
критичного аналізу написаного, виявлення ініціативи, творчого підходу до розв’язання проблеми. У
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центрі уваги формування ІК перебуває діяльність самого студента. Викладач же залучає учнів до
творчої співпраці для ефективної підготовки і проведення уроку через пошукові, особистісно
зорієнтовані завдання, проектну діяльність. При формуванні ІК знання, вміння, навички мають
виконувати функцію нe стільки самостійних цілей, скільки засобів у процесі розвитку студента. У
цьому контексті важливим є забезпечення повної реалізації можливостей студента та послідовності
навчання з опорою на попередні досягнення. При чому важливим стає не наявність в індивіда
внутрішньої організації знань, особистих якостей та здібностей, а здатність застосовувати ІК в
навчанні та житті.
Інтерактивна компетенція є інтегративною характеристикою особистості, яка включає й певний
рівень психологічної готовності до активного здійснення певної діяльності. З огляду на це, можна
виділити складові компоненти інтерактивної компетенції студента: ціннісний (ставлення, ціннісні
орієнтації, переживання і т.п.), діяльнісний (уміння і навички), і процесуальний або особистіснотворчий (стосується сфери самореалізації). Кожен з компонентів може бути представлений як
інтегрована якість особистості.
З дидактичної точки зору інтерактивна компетенція може бути представлена як перелік напрямів її
набуття учнями, що мають бути забезпечені в навчально-виховному процесі ВНЗ. Кожен з
компонентів структури компетенції співвідноситься з певними напрямами її набуття. Зауважимо, що
реалізація ціннісного компонента відбувається переважно через зміст освіти шляхом відбору і
структурування навчального матеріалу, які забезпечують умови щодо формування особистих
цінностей, орієнтацій старшокласників, сприйняття ними певних ідеалів, вироблення ставлень і
мотивів діяльності. Реалізація діяльнісного компонента здійснюється перш за все через інтерактивне
навчання, організацію цілеспрямованої активної пізнавальної діяльності студента. У даному випадку
важливим є створення умов для того, щоб студент сформував власну позицію (мається на увазі не
тільки навчальна, а й позанавчальна діяльність). Нарешті, процесуальний компонент може бути
реалізований через зміну пріоритетів навчального процесу та посилення уваги до розвитку у студента
вмінь самоорганізації, самоуправління, розвитку критичного мислення.
З огляду на інтерактивний характер писемного мовлення при його навчанні на середньому етапі
виявляється доцільним використовувати процесуальний та комунікативний підходи. Якщо перший
передбачає огляд того, що повинен робити здібний письменник, коли він створює будь-яке писемне
повідомлення [5: 3], то останній полягає у визначенні письмової діяльності як комунікативного
процесу, коли студент пише для справжнього читача, зацікавленого в його повідомленні. Обидва
підходи є надійною основою для формування ІК студентів середнього етапу, оскільки вони
передбачають активність, взаємодопомогу студентів, творчість та обмін активним досвідом.
При виборі стратегій навчання писемного мовлення доцільно використовуватинепряме навчання,
взаємодіюче навчання та навчання, що грунтується на досвіді, оскільки дані стратегії містять у собі
ознаки інтерактивності (орієнтація на студентів та їх досвід, використання методів взаємодії,
розвиток ініціативи, зосередження уваги на процесі навчання, а не на продукті і т.д.).
З метою успішного формування ІК необхідно брати до уваги такі особливості:
1) соціокультурніособливості різних видів писемного мовлення;
2) лінгвістичні особливості (лексичні, лексико-граматичні та пунктуаційні характеристики), які
повинні стати наповненням вправ для формування ІК студентів середнього етапу навчання;
3) психологічні особливості студентів (позитивна мотиваційна структура учіння; довільна,
продуктивна, спеціалізована пам’ять; зростання концентрації уваги; репродуктивна уява;
інтегрований характер сприймання і т.д.).
На цьому підґрунті слід розробити низку вправ з метою стимулювання інтересу студентів до
навчального матеріалу та самого навчального процесу, які б вимагали від них роздумів, активності,
творчості, обміну враженнями стосовно предмета письма, та забезпечували б студентів новими
ідеями та особистісно-орієнтованим контекстом для виконання письмових завдань, давали б
можливість самоконтролю та самооцінки. Саме на це націлені інтерактивні технології у межах
інтерактивного навчання писемного мовлення, оскільки вони дають можливість у навчальних умовах
на певний час розподілити функції того, хто пише, і того, хто читає, між різними особами; створити
умови, в яких одна і та ж людина по черзі буде й автором, і читачем. У процесі інтерактивного
навчання тому, хто пише, легше враховувати фактор реципієнта, і, отже, у нього швидше
розвиваються здібності передбачати значеннєве сприйняття створеного ним тексту і можливу
відповідну реакцію читача. Інтерактивні технології також дають можливість формування адекватної
самооцінки студента, що, як показали спостереження, неможливо у замкнутій системі студентвикладач.
У процесі інтерактивного навчання формується певний еталон письмового повідомлення певного
виду і йде практичне засвоєння системи об'єктивних критеріїв і загальних вимог, висунутих до
писемного мовлення середнього етапу. Рекурсивний характер писемного мовлення дає можливість
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нескінченного вдосконалення і дозволяє шляхом ретельної роботи над змістом і формою мови
домагатися написання зразкового, безпомилкового повідомлення. Спостереження показали, що
нескінченне виправлення тексту часто призводить до труднощів, оскільки тому, хто одночасно
виступає читачем і коректором свого ж тексту, важко зорієнтуватись. Подолання таких труднощів
при інтерактивному навчанні стає досить реальним.
Вищезгадані позитивні сторони є визначальними при інтерактивному навчанні писемного
мовлення, яке уявляється як допоміжний або проміжний етап навчання на шляху формування
необхідних умінь та навичок самостійної роботи з писемним повідомленням.
ІК передбачає обов’язкове формування інтерактивних умінь, що включають аналітичні вміння,
вміння орієнтуватися в новій ситуації, оцінювати її, вміння ефективно взаємодіяти для вирішення
проблемних завдань. Крім того, ІК обумовлена вмінням оперувати правилами й умовностями
спілкування, прийнятими в іншомовному соціумі, а також умінням встановлювати контакт (в усній та
писемній формах), вмінням інтерпретувати комунікативні стратегії партнера і адекватно будувати
власну стратегію [3: 13]. Основними інтерактивними уміннями, які є основою для формування ІК, є
такі як міжособистісні, інформаційні, рецептивні, соціальні, аргументаційні та конструктивні уміння.
До міжособистісних умінь можна віднести такі як уміння слухати іншу людину, поважати
альтернативну думку, уміння спілкуватися один з одним. Для формування міжособистісних умінь
необхідно розробити вправи комунікативногохарактеру, наприклад, на основі такої ІТ як "Мозковий
штурм" або на основі групової роботи з метою знаходження спільного рішення щодо розв’язання
навчальної проблеми та активізації особистого досвіду.
Інформаційні вміння включають уміння аналізувати, впорядковувати та систематизувати
навчальну інформацію, вибирати послідовність викладу думок, уміння самооцінки навчальної
діяльності та самоконтролю, а також уміння знайти помилку, проаналізувати, виправити її,
ґрунтуючись не тільки на інтуїтивному розумінні змісту, а й звертаючись до спеціального логічного
та мовного аналізу і теоретичного осмислення написаного. Щоб сформувати інформаційні уміння
писемного мовлення, необхідно розробити вправи комунікативного або умовно-комунікативного
характеру. Це можуть бути вправи на основі таких ІТ як "Дискусійний годинник" або "Мозаїка".
До рецептивних умінь відносяться вміння сприймати інформацію на слух, аналізувати її; уміння
слухати іншу людину, поважати альтернативну думку. З метою формування рецептивних умінь
необхідно розробити рецептивні умовно-комунікативні чи комунікативні вправи на основі таких ІТ як
"Мандруємо разом", "Мікрофон".
Аргументаційні вміння включають уміння формулювати власну думку, правильно її виражати,
аргументувати і дискутувати. Для формування даних умінь необхідно розробити письмові вправи,
наприклад, на основі такої ІТ як "Карусель".
Соціальні вміння передбачають здатність будувати конструктивні стосунки в групі, визначати
своє місце в ній, шукати компроміси, прагнути діалогу; уміння моделювати різні соціальні ситуації,
збагачувати власний досвід через включення в різні життєві ситуації. Щоб сформувати соціальні
вміння необхідно розробити вправи комунікативного характеру на основі таких ІТ як, наприклад,
"Акваріум", "Коло ідей" або групова дискусія.
До конструктивних (творчих) умінь відносять уміння проектної діяльності виконання самостійних
та творчих робіт; уміння творчо використовувати мовні та мовленнєві засоби для реалізації
комунікативного наміру, а також уміння творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу. Для
формування даних умінь необхідно розробити комунікативні та продуктивні вправи, що ґрунтуються
на використанні таких ІТ як "Спільний проект", а також на основі імітаційних та рольових ігор.
Отже, для формування інтерактивної компетенції студентів ІІІ курсу ВНЗ слід розвивати
інтерактивні вміння шляхом спеціально організованих вправ комунікативного та професійного
спрямування за допомогою інтерактивних технологій.
Перспективи дослідження ми вбачаємо у формуванні інтерактивної компетенції студентів ІІІ
курсу ВНЗ у руслі інформологічного підходу до навчання писемного мовлення.
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Мазко Е.П. Формирование интерактивной компетенции будущих учителей иностранного языка
в процессе обучения письменной речи.
В статье определяется сущность интерактивной компетенции, её компоненты, рассматриваются
интерактивные умения письменной речи, которые формируются путём использования
интерактивных технологий. Автором предложена классификация профессиональных
интерактивных умений и пути их формирования в контексте коммуникативного, процессуального и
профессионально-ориентированного подходов к обучению письменной речи в высшем учебном
заведении.
Mazko O.P . The Formation of Interactive Competence of Prospective Foreign Language Teachers
in the Process of Teaching Writing.
The article deals with the essence of interactive competence, its basic components and interactive writing
skills to be formed by means of interactive techniques. The author suggests a classification of professional
interactive skills and ways of developing them with respect to communicative, process and professionallyoriented approaches to teaching writing.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Стаття присвячена проблемі викладання французької мови як другої спеціальності на основі першої
англійської. Увага звертається на співвідношення мовних систем французької та англійської мов.
Наголошується на важливості використання знань першої іноземної мови та латини для
оптимізації викладання другої іноземної мови, а також на значенні застосування міжмовних зв’язків
в укладанні підручників з другої іноземної мови.
У досконалення методів навчання другої іноземної мови – одна з актуальних задач як практики,
так і теорії навчання іноземних мов. Її актуальність пояснюється тим, що друга іноземна мова
викладається на даний час як у середніх, так і вищих навчальних закладах, здебільшого на базі рідної
мови без достатнього врахування знань першої нерідної мови, набутих тими, хто вже почав її вчити.
Розв’язувати цю задачу треба насамперед у вищих навчальних закладах, покращуючи професійну, а
отже і філологічну підготовку майбутніх учителів другої іноземної мови.
Метою статті є виявлення та наукове обґрунтування шляхів оптимізації викладання другої
іноземної мови.
Теоретичні основи навчання другої іноземної мови як педагогічної спеціальності були закладені у
роботах Б.А. Лапідуса. Вони викладені ним у його узагальнюючій праці "Обучение второму
иностранному языку как специальности" [1]. Автор цієї книжки обґрунтовує специфіку навчання
другої нерідної мови, підкреслюючи необхідність урахування позитивного і негативного впливу з
боку першої іноземної на її засвоєння. Проте, теоретичні положення були сформульовані
Б.А. Лапідусом більше двадцяти років тому. На даний час з ними важко погодитися без серйозних
уточнень. Об’єктивне врахування всіх факторів і конкретних обставин навчання, як підкреслює автор,
є необхідною умовою ефективності методичної теорії. Треба підкреслити, що практичні рекомендації
Б.А. Лапідуса мають надто загальний характер. Вони однаковою мірою стосуються вивчення всіх пар
мов: англійської і німецької, англійської і французької та інших, не враховуючи особливості
співвідношення їх мовних систем. Між тим відомо, що співвідношення на прикладі лексичних систем
англійської та французької мов інше, ніж англійської та німецької мов. Так, в англійській мові
міститься 60% слів, запозичених з французької, за свідченням М.П. Кочергана [2: 229], і близько 30%
– германського походження, як вказує І.В. Арнольд [3: 253]. Наявність у побутовій французькій
лексиці багатьох етимологічно споріднених слів з англійськими словами суттєво полегшує засвоєння
французької лексики тими, хто вивчає англійську мову як першу іноземну. Це зауваження стосується
і граматики двох мов, де чимало аналогічних форм.
Ще однією обставиною, що спонукає критично підійти до деяких методичних висновків і
рекомендацій Б.А. Лапідуса відносно прийомів навчання другої іноземної мови, є той факт, що
навчання другої нерідної мови починається тепер значно раніше, ніж у той час, коли була написана
книжка "Обучение второму иностранному языку как специальности". Зараз воно починається на
педфакультетах іноземних мов не з 5 семестру, а раніше (у Дрогобицькому педуніверситеті – з
другого семестру). Ось чому було би невірним механічно переносити висновки і рекомендації,
одержані за одних умов навчання, на інші, відмінні від них [4: 11].
У раціоналізації навчання будь-якого навчального предмету, як відомо, важливе значення
належить підручнику. Підручник, – писала І.Л. Бім, що досліджувала проблеми засобів навчання
іноземних мов, – є засобом упровадження в практику цілей навчання, його змісту і методів і поряд з
іншими засобами навчання виступає як система їх реалізації [5: 154]. Доводиться констатувати, що до
цього часу теоретичні положення Б.А. Лапідуса стосовно необхідності враховувати вплив першої
іноземної мови на засвоєння другої залишаються або не врахованими авторами підручників, або
врахованими частково. Так, підручник німецької мови як другої іноземної авторів І.І. Бабенко,
Н.І. Власової, І.П. Гольдштейн та ін., виданий у 1978 році, ніяк не спирається на знання та навички,
набуті студентами, що вивчають першу іноземну мову [6]. Використання цих знань неможливе вже
тому, що цей підручник пропонується всім студентам, незалежно від того, яку мову вони вивчають як
першу іноземну. Тому вступний фонетичний курс описує вимову німецьких фонем у порівнянні їх
артикуляції з російськими фонемами, а німецькі слова семантизуються шляхом перекладу виключно
рідною мовою студентів. Вигідно відрізняється від нього підручник німецької мови С.А. Воліної,
М.А. Педанової, М.Н. Щабельської [7]. Він орієнтований на студентів, що вивчають англійську як
© Марусик О.М., Чомко А.В., 2008
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першу іноземну. Його вступний комплексний курс містить елементи співставлення німецьких фонем
з англійськими. В основному курсі присутні аналогії окремих граматичних явищ німецької мови з їх
англійськими відповідниками. Але у підручнику цих авторів відсутні будь-які лексичні аналогії між
німецькими і англійськими словами, що знижує як його практичну, так і філологічну цінність.
У своєму підручнику "Французька мова як друга спеціальність" В.П. Матвіїшин наводить паралелі
між фонетичними та граматичними явищами двох мов [8]. Вони, безумовно, сприяють більш легкому
засвоєнню елементів фонетики і граматики французької мови. Однак, у ньому не вичерпано
можливості використання знань англійської мови студентів для вдосконалення викладання їм лексики
другої мови. Лексичні співставлення реалізуються в підручнику головним чином у вправах на
знаходження етимологічно споріднених слів двох мов у післятекстових вправах. Вони сприяють
збагаченню пасивної лексики, і осмисленню однокореневих слів двох мов при читанні, але не
стимулюють вживання їх в усній мові студентів.
У 2003 році кафедрою французької філології Дрогобицького педуніверситету видано
експериментальний підручник французької мови для початкового етапу її вивчення як другої
іноземної в студентських групах англійського відділення [9]. Матеріал підручника розраховано на 140
аудиторних годин (перші два семестри). Він охоплює теми навчальної програми, зміст яких зазвичай
характеризується терміном "безпосереднє оточення" того, хто вивчає мову. Його засвоєння
забезпечує володіння основною масою конкретної лексики, чотирма дієслівними часами (présent,
passé composé, futur proche, imparfait), наказовим способом і мовним матеріалом, необхідним для
спілкування в межах запланованих побутових тем. Автор підручника спробував оптимізувати процес
навчання, максимально використовуючи граматичні аналогії двох нерідних мов; і семантичну, і
орфографічну схожість їх спільних однокореневих слів латинського походження. Практика показала
його високу ефективність. Проте ця ефективність пояснюється також рядом інших його
особливостей. Їх характеризують наступні методичні положення, що реалізуються в цьому
підручнику:
1. Відбір лексико-граматичного матеріалу і послідовність його подачі підпорядковані спілкуванню
студентів з викладачем іноземною мовою як головній меті початкового етапу навчання. Робота над
фонетичним аспектом мови проводиться не у окремо виділеному вступному курсі, а протягом усього
початковогоетапу навчання.
2. Для розвитку у студентів усного мовлення французькою мовою максимально використовуються
позамовні ситуації і предмети, які оточують студентів, обмежуючи мовні вправи, що полягають
головним чином у відмінюванні дієслів. Конкретним змістом навчальних текстів є предметна
дійсність, що оточує студентів (наша аудиторія, наш навчальний корпус, наше місто, робочий день,
пори року, базар, вулиці, транспорт і т.п.).
3. Обсяг і рівень опрацювання мовного матеріалу, який вводиться на заняттях, підпорядковано
потребам сфери спілкування викладача зі студентами.
4. Як засіб, що сприяє прискоренню оволодіння французькою мовою, використано семантичну і
орфографічну подібність французьких і англійських лексичних одиниць. Таких слів підручник
нараховує більше 200 (répéter , une page, une table, un bureau, un manuel, une lettre, difficile, clair та ін.).
У відповідності з потребами спілкування природним предметом навчання в ході практичних
занять з іноземної мови є також сам навчальний процес. Вже на початку навчання вводяться
необхідні у комунікативномуплані наказовий спосіб і дієслівний час passé composé і трошки пізніше
– le futur proche. Оволодінню ними допомагає студентам аналогія їх утворення з англійськими past
perfect і future.
Робота з підручником показала ефективність положень методики, що в ньому реалізовані. Її
підтверджує, по-перше, висока якість знань студентів, яку відмічають усі викладачі французької мови
кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького педуніверситету. По-друге, на її
користь свідчить співставлення обсягу засвоєного мовного матеріалу за один і той самий навчальний
час у групах, що вивчають другу іноземну мову за експериментальним підручником французької
мови і в групах, що вивчають німецьку мову за існуючим підручником німецької мови. Обсяг як
лексичного, так і граматичного матеріалу, що засвоюється за експериментальним підручником,
щонайменше у 2-3 рази перевищує мовний матеріал, яким оволодівають студенти паралельних груп.
Зауважимо, що ряд положень, реалізованих в експериментальному підручнику, можуть бути
застосовані лише на початковому етапі навчання. Але резерви оптимізації навчального процесу на
всіх його стадіях залишаються, як нам здається, далеко не вичерпаними.
Так, наш досвід свідчить, наприклад, про те, що під час практичних занять часто виникають
ситуації, в яких спілкування зі студентами викликає необхідність введення слів, що не передбачені
текстами і вправами підручника. Мовний зміст підручника не може передбачати всі можливі ситуації
спілкування, що виникають в аудиторії. Тим більше, автор підручника не може передбачити
особливості мовної підготовки студентської групи з першої іноземної мови. Ось чому наявність
137

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 39. Педагогічні науки

підручника ніяк не може виключити творчий підхід викладача до другої іноземної мови. Творчий
підхід до викладання другої іноземної мови значною мірою визначається знаннями викладачем
першої нерідної мови студентів. Ці знання дозволяють йому збагачувати активну лексику студентів з
урахуванням насамперед рівня їх знань лексики першої іноземної мови, оскільки багато слів другої
іноземної мови, що мають спільний корінь зі словами першої нерідної мови, засвоюються студентами
без особливих труднощів. Для цього, однак, викладачеві важливо знати, наприклад, що еквівалентом
французького іменника un son є англійське a sound, а французьких une voyelle і une consonne –
англійські іменники a vowel та a consonant.
Зв’язок у навчанні другої і першої іноземної мови виходить за рамки лінгвістичного аспекту,
врахування якого має важливе значення для підвищення ефективності викладання другої нерідної
мови. До навчання другої іноземної мови як у вузі, так і у школі зазвичай переходять пізніше, ніж до
навчання першої. У процесі засвоєння першої іноземної мови учні оволодівають навичками роботи з
її мовним матеріалом – фонетичними, графічними, орфографічними, мнемотехнічними навичками
роботи зі словниками, а також прийомами самоконтролю і т.п. Деякі з цих навичок і прийомів
успішно переносяться на роботу з навчальним матеріалом другої іноземної мови, інші –
інтерферують. Ефективність викладання другої іноземної мови у більшій мірі залежить від того,
наскільки викладач уміє передбачати труднощі, які можуть виникнути у його студентів під впливом
інтерференції і, якщо вона виникає, знає як її подолати. Наприклад, одна з труднощів вимови
французького [v] для студентів, що засвоїли губно-губну артикуляцію англійського [w] і часткове
оглушення [v] у кінці англійських слів [10: 20-48], як і деяких приголосних, полягає в тому, що
французьке губно-губне [v] і приголосні в кінці слів повинні вимовлятися чітко. У свідомлюючи
природу цих труднощів, досвідчені викладачі рекомендують студентам при навчанні вимови
французького [v] прикушувати нижню губу, артикулюючи цей звук. Цей прийом, направлений проти
приглушення кінцевих приголосних, привчає їх до неповної редукованої вимови німого е в кінці слів
(sourde, la neige). Після того, як цей прийом виконає свою функцію, він виявляється непотрібним і
вимова студентів швидко нормалізується.
Ефективність викладання другої нерідної мови залежить і від того, наскільки вміло викладач
використовує перенос навичок і прийомів, раніше засвоєних студентами в ході навчання першої
іноземної мови. Так, наприклад, враховуючи схожість французького та англійського алфавітів, він не
буде вчити студентів послідовності розташування літер у французькому алфавіті при навчанні їх
користуванню словником французької мови. Він буде навчати назв французьких літер поступово,
економлячи навчальний час, аналізуючи орфографію слів і правила їх читання. Правильне врахування
інтерференцій і позитивних переносів навичок і прийомів роботи з мовним матеріалом є серйозним
фактором раціоналізації навчання другої іноземної мови.
Розглядаючи питання навчання двох іноземних мов у прагматичному плані, важко не торкнутися
проблеми, значення якої, з нашої точки зору, недооцінюється в нашій методичній літературі. Мова
йде про ті можливості, які створює викладання декількох іноземних мов для підвищення рівня
філологічної освіти студентів. Навчання двох іноземних мов, а на факультетах іноземних мов і у
багатьох гімназіях – латини, суттєво збільшує загальноосвітній потенціал предмету "іноземна мова".
Співставлення форм і значень лексичних одиниць і граматичних явищ, що належать до різних мов є
важливим чинником реалізації цього потенціалу. Такі співставлення ілюструють еволюцію мов, їх
граматичних форм і значень, зміну семантики слів, їх вимови і орфографії, свідчать про тісний зв’язок
еволюції мов з соціально-культурною історією суспільства. А головне – пробуджують самостійні
думки тих, хто їх вивчає, про мову як соціальне явище, про національні особливості мов, про
закономірності їх розвитку та їхні взаємозв’язки. Не останнє місце в таких співставленнях повинно
належати змісту курсу латинської мови, оскільки латина справила величезний вплив на формування
сучасних західноєвропейських мов. На жаль, у багатьох випадках викладання латинської мови мало
пов’язане зі змістом інших дисциплін філологічного циклу. Цей зв’язок має односторонній характер і
виражається лише в ілюстраціях окремих моментів історії мов, що вивчаються, прикладами, взятими
з класичної латини при викладанні цього курсу та епізодичними посиланнями на латинські етимони в
курсі порівняльної типології. Між тим, ті ж самі латинські етимони часто помагають розумінню
багатозначності іноземних слів, зокрема слів французької мови, а також збагаченню потенційного
словника мов, що вивчаються. Проте, викладання курсу латинської мови майже не орієнтовано на
використання його змісту для оптимізації викладання курсів теорії та практики іноземних мов.
Відомо, що врахування специфіки міжмовного переносу не вирішує всі проблеми навчання другої
іноземної мови. Але його об’єктивне врахування, а головне – правильне використання, чимало сприяє
успішному розв’язанню важливої проблеми навчання другої іноземної мови – підвищенню його
мотиваційної основи. На даний час більшість студентів поступають на факультети іноземних мов,
щоб оволодіти основною іноземною мовою, найчастіше – англійською. Досвід попереднього
навчання підказує їм, наскільки нелегко оволодіти іноземною мовою. Це викликає у багатьох із них
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зневіру в можливість в умовах обмеженої кількості аудиторного часу, що відведено на вивчення
другої іноземної мови, оволодіти нею хоча би у віддаленому наближенні так, як першою іноземною.
Ця обставина гостро ставить питання про внутрішню мотивацію вивчення іноземних мов. Вона, як
відомо, багато в чому пов’язана зі створенням у тих, хто навчається, усвідомлення досягнутих успіхів.
Таким чином, мовний перенос дає можливість інтенсифікувати процес навчання другої іноземної
мови і, насамперед, навчання усного спілкування.
Підсумовуючисказане, зазначимо, що підняті в статті питання, пов’язані з методикою викладання
другої мови, виникають насамперед тому, що в наших педагогічних вузах відсутня підготовка
вчителів за спеціальністю "викладач другої іноземної мови". Саме тому методичні проблеми
викладання другої іноземної мови майже не розробляються нашими методистами і недостатньо
висвітлюються в педагогічній пресі. Між тим, на даний час у зв’язку з введенням у школах
викладання другої іноземної мови, необхідність високоякісної підготовки спеціалістів, що могла би
забезпечити ефективне навчання другої іноземної мови, стає надзвичайно актуальною.
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Марусик О.М., Чомко А.В. К вопросу о повышении эффективности обучения
второму иностранному языку.
Статья посвящена проблеме обучения французскому языку как второй специальности на основе
первого английского. Внимание уделяется соотношению языковых систем французского и
английского языков. Подчёркивается значение использования знаний первого иностранного языка и
латыни для оптимизации обучения второму иностранному языку, а также роль межъязыковых
связей в написании учебников по второму иностранному языку.
Marusyk O.M., Chomko A.V . The Issue of the Second Language Teaching Effectiveness.
The article is dedicated to the issue of teaching French as a second language based on English as a first
foreign language. Attention is paid to the common features of French and English language systems. The
importance of applying knowledge of a first foreign language and Latin in order to optimize the process of
teaching the second foreign language is highlighted. Also the interlingual links in compiling textbooks in the
second language are emphasized.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У статті робиться спроба проаналізувати головні особливості підготовки майбутнього творчого
вчителя іноземної мови у початкових класах в умовах інформаційного суспільства. Звертається
увага на розвиток творчої ініціативи, професійний потенціал, творче мислення, творчу позицію та
формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя англійської мови в початкових
класах.
Процеси перетворення, що відбуваються в Україні, потребують змін у системі освіти, зумовлюють
підвищення вимог до якості підготовки майбутніх учителів, їхньої компетентності.
Перехід на 12-річний термін навчання у школі та вивчення іноземної мови з другого класу
початкової школи трансформує вимоги до підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах.
Відповідно виникає потреба пошуку підходів, що сприятимуть високому рівню підготовки майбутніх
учителів іноземної мови в початкових класах та ефективному навчанню школярів. Робиться акцент на
оновленні педагогічної науки, виході на новий рівень інтеграції науки і педагогічної освіти, що у
свою чергу вимагає набуття відповідних професійних здібностей у студентів під час підготовки у
вузі. Саме тому дане дослідження бачиться актуальним.
Слід зауважити, що специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в ряді
відмінностей від рідної мови, серед яких можна виділити наступні: спосіб оволодіння іноземною
мовою (засвоєння іноземної мови починається з усвідомлення, в той час як вивчення рідної – не
усвідомлено, не цілеспрямовано), іноземна мова використовується в комунікативній, а рідна – в
предметно-комунікативній діяльності тощо. Тому вивчення іноземної мови потребує особливого
підходу, особливої педагогічної підготовки.
Проблемі професійної підготовки вчителя англійської мови в початкових класах приділяли увагу
наукові дослідження С. Будак (готовність до професійно-педагогічної діяльності майбутнього вчителя
іноземної мови у початкових класах), Т. Шкваріної (підготовка майбутніх учителів до раннього
навчання іноземної мови), С. Івашньової (підготовка та підвищення кваліфікації вчителів іноземної
мови початкової школи), Т. Зубенко (шляхи вдосконалення підготовки вчителів іноземної мови
початкових класів), О. Бондаренко та О. Бігич (сучасні тенденції професійної підготовки вчителя
іноземної мови для початкової школи), А. Озерянської (історичний аспект професійної підготовки
вчителів іноземної мови для навчання молодших школярів), О. Вєтохова (психологія навчання
іноземних мов), С. Роман (методичні аспекти навчання англійської мови у початковій школі) та інші.
До деяких аспектів проблеми творчості у підготовці майбутнього вчителя іноземної мови зверталися
Н. Соловйова (методична творчість на практичних заняттях з методики викладання іноземної мови),
Л. Саченко (творчий підхід у складанні планів-конспектів уроків), Т. Зубенко (удосконаленнясистеми
підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкових класів з використанням традиційних,
нетрадиційних, активних методів навчання для розкриття творчого потенціалу студентів), І. Гриненко
(формування творчого мислення майбутнього вчителя іноземної мови) та інші.
У наш час простежуються тенденція до зміни організації навчального процесу та його змісту у
початковій школі, тому такою актуальною бачиться проблема розвитку творчої ініціативи вчителя
щодо пошуку і використання нетрадиційних форм і методів роботи, пов’язаних з накопиченням
знань, необхідних учневі, а також поширеність професійно-орієнтованих інформаційних систем.
Структура творчості, умови її розвитку стали предметом дослідження педагогів, психологів,
філософів. Однак проблемі творчості при підготовці майбутніх учителів іноземної мови у початкових
класах не приділяється належна увага. Ще Д. Ельконін наголошував на тому, що питання підготовки
вчителя тісно пов’язані з проблемами школи і майбутнім педагогічної науки [1].
Саме якість підготовки вчителя, рівень оволодіння ним психологічними, педагогічними та
методичними знаннями визначають перспективи і розвиток нашої освіти. Тому нами поставлена
мета теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні особливості підготовки творчого
майбутнього вчителя іноземної мови в початкових класах.
Однак, процес підготовки вчителя іноземної мови у початкових класах досі ще не став предметом
комплексного дослідження, об’єктом системного підходу до нього як до цілісного явища. На думку
О. Савченко, відсутність такого системного підходу створює небезпеку роздрібненості навчального
плану, недостатності практичної підготовки як з базової спеціальності (вчитель початкових класів),
так і з другої, додаткової. Структура навчальних планів слабко віддзеркалює зміни, зумовлені новими
цілями й змістом початкової освіти [2]. Саме тому існує необхідність перегляду змісту, форм і
© Марчій Т.М., 2008
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методів роботи, щоб спрямувати педагогічний процес на розвиток учителя, який би володів
предметом спеціальності й методикою його викладання та вмів творчо реалізовувати визначені
завдання.
На думку багатьох учених, якісним показником педагога є його професійний потенціал, що
базується на творчості, підготовці, вмінні адаптуватися до конкретних педагогічних умов.
Професійний потенціал педагога – сукупність ув’язаних у систему природних та набутих
якостей, що визначають його професійну спроможність виконувати свої професійні обов’язки на
заданому рівні, база педагогічних знань, умінь в єдності з розвинутою здатністю педагога активно
мислити, творити, діяти, втілювати свої наміри в життя та домагатися запроектованих результатів.
Педагогічний потенціал складає сукупність педагогічних знань, умінь, навичок та здатність педагога
творчо реалізовувати свої наміри, добиваючись цілей навчання [3: 5-6].
Професійний потенціал педагога формується через досвід, психолого-педагогічні та предметні
знання, уміння та навички, на основі яких учитель знаходить нові форми та методи роботи,
вдосконалює свою педагогічну діяльність.
Різноманітність педагогічних ситуацій, урахування вчителем вікових особливостей учнів
(переважання ігрових інтересів, довільна поведінка, наочно-образне мислення тощо), необхідність
динаміки уроку, інтеграція різних видів діяльності, необхідність використання ігрових технологій у
навчанні молодших школярів англійської мови вимагає творчих підходів до аналізу та вирішення
поставлених завдань у навчально-виховному процесі освітнього закладу, тобто таких, що
породжують щось нове, раніше невідоме на основі осмислення набутого досвіду та формування
нових комбінацій знань, умінь, продуктів. Тому одним із головних завдань вищої школи в наш час, на
нашу думку, є створення виховного і навчального середовища, яке б сприяло розвиткові креативного
мислення майбутніх педагогів, здатних приймати нестандартні й, головне, ефективні рішення в
умовах стрімкого інформаційного і технологічного розвитку суспільства. На думку Т. Сидоренко,
ознаки творчого педагога визначаються здатністю помічати й формулювати альтернативи, піддавати
сумніву явне, вміння вникати в суть проблеми, бачити кінцевий результат її розв’язання [4: 55-56].
У процесі реформування освіти саме формування творчих навичок у майбутніх учителів набуває
визначального значення. Р. Суровцева переконана, що "якщо не сформувати в майбутнього вчителя
творчого ставлення до педагогічної праці, то навіть ретельно продумана і розроблена реформа
середньої освіти не буде виконана. Розв’язати проблему перебудови шкільної справи мають не
заклики і міністерські інструкції, а творчо мислячі і творчо працюючі вчителі" [5: 83].
Творчість учителя іноземної мови характеризується існуванням протиріччя у проблемній
ситуації або творчому завданні, наявністю об’єктивних (соціальних, матеріальних) та суб’єктивних
(мети, знань, умінь, мотивації тощо) передумов для творчості у процесі вивчення іноземної мови,
новизною й оригінальністю поглядів на процес і результат навчання [4: 55].
Однак, творчість залежить і від ряду певних чинників, зокрема, потенціалу особистості,
соціального та професійного досвіду, психолого-педагогічних та предметних знань, створення нових
ідей, умінь та навичок майбутнього фахівця. Педагогічна творчість проявляється у процесі праці,
прагненні до підвищення професійного рівня і майстерності.
У процесі підготовки у майбутнього педагога формується творча позиція. О. Куцевол визначає
творчу позицію як мобільну усвідомлено-мотиваційну готовність суб’єкта до творчих перетворень,
дій у різноманітних ситуаціях. Відповідно вона виявляє себе у наступних якостях майбутнього
педагога:
- ставленні до творчості як до цінності людського буття;
- потребі у творчій діяльності, креативному ставленні до себе і навколишнього світу;
- готовності до вибору й перетворень у педагогічній діяльності;
- прагненні до високих результатів і творчих досягнень;
- усвідомленні вчительської справи як покликання [6: 25].
Творчість пов’язана з проблемою творчого мислення, яку досліджували, зокрема, Л. Виготський,
С. Сисоєва, А. Осборн, Г. У оллес та інші. Л. Засєкіна визначає творче мислення як процес, який
розвивається в певному часі, з певними якісно вираженими стадіями або етапами і передбачає
наявність спеціальних знань та вмінь розв’язувати творчі завдання, певні особисті якості, а також
здатність до системного мислення, воно характеризується оригінальністю, творчою уявою [7: 30-31].
Окрім того, виділяють наступні особливості творчого мислення: плинність, гнучкість, оригінальність,
детальна розробка, візуалізація, трансформація, інтуїція, синтез.
Творче мислення потрібно формувати протягом усього життя людини, починаючи з раннього
дитинства. Тому і у вищих навчальних закладах повинна бути творча атмосфера, сприятлива для
формування індивідуальності майбутніх учителів, креативного мислення [8: 150].
Процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи повинен вести до
усвідомлення і бажання студентів бути майстром своєї справи, тобто формувати індивідуальний стиль
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діяльності. Його розвитку сприяють альтернативні способи опрацювання навчального матеріалу,
сприймання навчальної діяльності як творчого пошуку, відчуття студентом себе як активного
учасника навчання, відповідність педагогічного знання особистісному досвіду студента. Розвиток
індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя залежить від певних чинників, зокрема, рівня
професійної підготовки, активності студента, його індивідуальних особливостей [5: 84].
Творче мислення, творча позиція та формування індивідуального стилю діяльності, на наше
переконання, мають виключне значення для вчителя іноземної (англійської) мови, особливо у
початкових класах.
Специфіка роботи з молодшими школярами потребує нетрадиційного, креативного підходу до
навчання для зацікавлення у вивченні іноземної мови, підтримки інтересу та для досягнення високих
результатів у навчанні. Цього може досягнути лише педагог, який вміє творчо і, головне, цікаво
подати навчальний матеріал.
На сучасному етапі завдання вчителя полягає у створенні умов навчання іноземної (англійської)
мови, які б забезпечили реалізацію творчих здібностей кожної дитини. Вчитель повинен розуміти,
що від нього залежатиме зосередження учнів на засвоєнні певних фактів, самостійному відборі та
осмисленні матеріалу в процесі вивчення іноземної мови. Результати залежатимуть від того, які
завдання ставитиме педагог перед учнями, яким чином допомагатиме їм знайти спосіб їх вирішення,
яку роль відіграватиме їх діяльність у процесі навчання. Ми вважаємо, що цьому сприяють ігрові
підходи до вивчення іноземної мови.
Слід враховувати, що молодший школяр одночасно зацікавлений у двох видах діяльності: ігровій
та навчальній. Навчальна діяльність визріває на основі ігрової, а потім поступово стає провідною.
Саме створення емоційно забарвлених, цікавих ситуацій на уроках іноземної мови підтримує інтерес
учнів до вибраного виду діяльності. Адже якщо діти здивовані, заінтриговані, переживають почуття
співпраці, творчості, вони яскравіше і легше засвоюють необхідну лексику та певні граматичні
конструкції.
Використання ігор можливе і для формування та розвитку навичок і вмінь учня (читання, письма,
аудіювання та говоріння), при чому використовувати їх можна на будь-якому етапі уроку та різних
рівнях вивчення іноземної мови [9: 49]. Саме ігри дають можливість дітям проявити себе і легше
засвоїти навчальний матеріал, а вчителеві – творчо реалізовувати поставлені перед собою цілі
навчання, виробляючи індивідуальний стиль діяльності.
Ігри формують творчу особистість, вчать нестандартно мислити, і провідна роль у цьому
процесі належить учителю. Саме через особу вчителя формується ставлення учнів до англійської
мови, зацікавленість чи незацікавленість предметом. Тому врахування мотиваційного аспекту та
психолого-фізіологічних особливостей дітей при використанні ігор на уроці англійської мови дають
можливість учителю зробити урок цікавим, творчим, динамічним і досягти ефективних результатів у
вивченні іноземної мови. Але, перш за все, зусилля вчителя повинні спрямовуватись на розвиток
особистості дитини за допомогою іноземної мови.
Тому для вчителя дуже важливо вміти створити творчу атмосферу в класі. Для цього необхідно:
- підвищити рівень мотивації учнів до вивчення іноземної мови, використовуючи для цього
такі види мовленнєвої діяльності як творчі роботи, ігри, вистави тощо;
- здійснювати допомогу учням у розвитку потреб вивчення іноземної мови;
- створювати дружню атмосферу на уроках і в позаурочний час;
- класна кімната повинна бути приємним місцем навчання і відпочинку з творчими роботами
учнів та невеличким книжковим куточком[9: 50].
Слід зауважити, що розвиток індивідуального творчого стилю діяльності майбутнього вчителя
іноземної мови залежатиме, в першу чергу, від особистості студента, його індивідуальних
особливостей, рівня професійної підготовки, творчих пошуків в обраній сфері знань.
У зв’язку з цим доцільно говорити про педагогічні особливості підготовки майбутнього вчителя
іноземної мови у початковій школі, серед яких можна виділити наступні:
- педагогічна діяльність учителя повинна бути спрямована на виконання навчальної,
розвивальної, виховної, наукової, організаторської функцій;
- професійне становлення особистості базується на принципі творчої організації навчання,
відповідності індивідуальних якостей особистості особливостям педагогічної діяльності.
Оскільки педагогічна творчість, на думку Р. Скульського, є якісною характеристикою професійної
діяльності вчителя, то формування та розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів та їх
підготовку до творчої діяльності доцільно розглядати як перебудову навчального процесу з метою
створення умов для виявлення та розвитку творчих можливостей кожної особистості. Процес
формування та розвитку творчої особистості вчителя стає успішнішим тоді, коли студент усвідомлює
себе в ролі вчителя [10: 62-65].
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Таким чином, зацікавленість молодшого школяра у вивченні іноземної мови значною мірою
залежить саме від учителя, його педагогічної і методичної майстерності, артистизму та творчості,
врахування ним психологічних та вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку, їхніх
потреб та інтересів. У наш час, в умовах інформаційного суспільства, коли відбувається
реформування освіти, формування творчих навичок майбутнього педагога у професійній підготовці
набуває визначального значення. Саме через творчість учителі можуть вирішити проблеми, що
виникають в освіті, по-новому підходити до традиційної роботи, зацікавлювати у навчанні, тобто
виробляти індивідуальний, творчий стиль діяльності.
На нашу думку, потребує подальшого дослідження структура навчальних планів, шляхи
удосконалення професійної підготовки, а також практичний аспект підготовки майбутнього вчителя
іноземної мови у початковій школі, підвищення та вдосконалення рівня викладання навчальних
дисциплін, розробка методик, які допоможуть зробити урок іноземної мови продуктивнішим,
динамічнішим, цікавішим для учнів, навчання майбутніх учителів правильно і доцільно
використовуватидидактичний матеріал для роботи з молодшими школярами, творчо складати різні за
типами плани-конспекти уроків, використовуючи педагогічні інновації, створення комп’ютерних
програм по вивченню певних тем з іноземної мови у початковій школі тощо.
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Марчий Т.М. Особенности профессиональной подготовки творческого преподавателя
иностранного языка в начальных классах.
В статье делается попытка проанализировать основные особенности подготовки будущего
творческого преподавателя иностранного языка в начальных классах в условиях информационного
общества. Обращается внимание на развитие творческой инициативы, профессиональный
потенциал, творческое мышление, творческую позицию и формирование личного стиля
деятельности будущого преподавателя английского языка в начальных классах.
Marchiy T.M. The Professional Preparation Peculiarities of Creative English Teacher in Primary School.
The attempt to analyse the main professional preparation peculiarities of creative English teacher in primary
school in the information society is made in the article. The attention is paid to the creative initiative
development, the professional potential, the creative thinking, the creative position and formation of the
individual style of activity of the future English teacher in primary school.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДА ЧІВ ВНЗ
У статті розглядаються презентаційні вміння в історичному аспекті та з’ясовується ступінь
розробленості проблеми їх формування у студентів ВНЗ у вітчизняній та зарубіжній літературі.
Наголошується на необхідності розвитку презентаційних умінь у майбутніх викладачів. Доводиться,
що накопичений і узагальнений риторикою досвід практичної діяльності став базою для їх
формування.
У зв’язку з формуванням інформаційно-технологічного суспільства, змінами в соціальноекономічному, духовному розвитку держави, глибинними перетвореннями в системі й структурі
освіти та її інтеграцією в європейський освітній простір, виникла потреба підготовки педагога нової
генерації. Викладач ХХІ століття має бути здатним здійснювати професійну діяльність на
демократичних та гуманістичних засадах, забезпечувати розвиток і самореалізацію особистості,
задовольняти її освітні та духовно-культурні потреби, бути конкурентоспроможнимна ринку праці
[1].
Один з напрямів вирішення поставлених завдань полягає у поглибленні мовної освіти, її
професійно-педагогічному спрямуванні та застосуванні нових форм викладання. Проблема
професійно-мовленнєвої підготовки сучасного фахівця, зокрема педагога, в її різних аспектах
досліджується і розробляється в дисциплінах філологічного, психолого-педагогічного та
філософського напрямків. Проте дані дослідження не об’єднані спільною концепцією. На думку
А.К. Михальської та Г.М. Сагач, провідною галуззю гуманітарного знання, яка орієнтується саме на
пошук і теоретичне осмислення шляхів оволодіння майстерністю слова, формування мовної
особистості, є риторика. Накопичений і узагальнений нею досвід практичної діяльності став
ґрунтовною базою для формування сучасних презентаційних умінь. Доведення цієї позиції, а також
дослідження стану розробленості проблеми формування презентаційних умінь у вітчизняній та
зарубіжній літературі є м е т о ю нашої публікації.
Зважаючи на зміни в суспільному житті та науково-освітній сфері, ряд дослідників у своїх роботах
пропонують застосовувати нові ефективніші форми педагогічної роботи викладачів і студентів. Так,
В.Т. Безручко, Н.Л. Драб, О.Ю. Попова, Ю.Р. Стратонович, В.В. Фролова, С.О. Царьова, R.I. Arends,
P . Brown, J. van Emden, L. Becker, S.G. Donald, P .E. Kneale, P . Raceнаголошують на а к т у а л ь н о с т і
використання презентації як методу навчання і форми студентської роботи, а також важливості та
необхідності формування презентаційних умінь у майбутніх фахівців. Саме тому п р е д м е т о м
д о с л і д ж е н н я у статті стала професійно-педагогічна презентація та презентаційні вміння
викладачів ВНЗ.
В.М. Вандишев, Л.І. Мацько, О.М. Мацько, Г.М. Сагач, О.А. Юніна встановили, що інтерес до
красномовства знайшов своє відображення ще у стародавніх міфах різних народів і культурпервісної
епохи, у яких боги наділялись уміннями, пов’язаними з мовленням та публічними виступами
(Калліопа, Пейто, Мом, Тот, Ху, Вач, Сарасваті).
На початок нової ери, за сотні років існування та розвитку красномовства, античними риторами
було розроблено наступні питання і складові цієї науки: 1) функцію риторики – переконувати; 2) види
промов – політичні, судові, епідейктичні; 3) мету промови – переконати, проінформувати, схвалити,
розважити, засудити; 4) шість етапів, які становлять процес підготовки і виголошення промови –
інвенція, диспозиція, елокуція, меморія, акція, релаксація; 5) риторичні тексти будувалисяза схемою:
вступ, виклад суті справи, аргументування, висновок [2].
Надалі формування педагогічних риторичних умінь ґрунтується на позиціях скромної,
доброзичливої, веселої (Е. Роттердамський) або врівноваженої та серйозної (Жувансі), збалансованої
та рівноправної (М. Монтень), побудованої за класичними античними риторичними традиціями
(Ф. Раблє), зрозумілої, послідовної, впорядкованої (Я.А. Коменський) мови викладача й учня [3].
Інтенсивні дослідження з теорії риторики, мовленнєвого впливу та методики навчання публічним
виступам у зарубіжних країнах розпочинаються у кінці ХІХ століття. Особливо показовим щодо
цього є досвід США. Так, Дейл Карнегі запропонував практичні поради стосовно формування вмінь
підготовки виступу, збору інформації, структурування тексту промови, привернення й збереження
уваги слухачів на всіх етапах виступу, поведінки перед аудиторією, здобування прихильності людей,
переконання аудиторії. Наступним етапом розвитку науки публічного виступу став вихід у 1949 році
праці П.Л. Сопера "Основи мистецтва мовлення", призначеної для вивчення ораторського мистецтва,
формування основних умінь красномовства та подолання мовних недоліків.
© Моркотун С.Б., 2008
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Подальше розв’язання проблеми публічних виступів відбувається у працях Ж. Данкел,
Е. Парнхем, Х. Леммермана, І. Томана та інших зарубіжних дослідників. Р. Барта, Х. Перельмана
вважають представниками сучасної неориторики, спрямованої на дослідження професійної
мовленнєвої діяльності людини і формування вмінь емоційно забарвлювати виступ, оскільки
переконання здійснюється переважно не логічними, а емоційно-психологічними засобами,
враховуючи особливості аудиторії [2]. Вищеокреслені питання піднімалися ще античними риторами,
проте були вирішені науковцями ХХ і ХХІ століття у відповідності до вимог часу, збагачені новими
розробками та стали основою для розпочатих у 60-х роках досліджень впливу слова на широкі маси
людей.
В епоху середньовіччя риторика стає відомою у Київській Русі з візантійської літератури та
літератур південних слов’ян. Починаючи з XVI століття вона включається в навчальні програми
братських і гільдійських шкіл, вищих навчальних закладів України. Особливого розвитку дана галузь
наукового знання набула завдяки діяльності викладачів Києво-Могилянської академії
(І. Галятовського, С. Яворського, Ф. Прокоповича), де курс риторики читався кожним викладачем за
особисто складеним підручником, що сприяло піднесенню науки. Наступні етапи розвитку
вітчизняного красномовства характеризуються поперемінним зниженням і виникненням інтересу до
проблем даної галузі науковогознання, який залежав від подій, що відбувались у суспільстві.
Проведений аналіз спеціальної літератури з риторики, педагогічної риторики, педагогіки, історії
педагогіки дає можливість зробити висновок про те, що українське красномовство послуговувалось
традиційним античним риторичним каноном, збагативши його власними напрацюваннями та
адаптувавши до національної дійсності. Крім того, більшість сучасних дослідників пов’язує
риторичну діяльність з публічним мовленням, оскільки риторику розуміють як науку про умови і
форми ефективної комунікації, тобто науку, спрямовану на створення переконуючогой дієвого слова
з метою впливу на слухачів. Універсальний характер риторики, необхідність її використання в тих
сферах людської діяльності, де мова є основною рушійною силою і засобом творення суспільних
цінностей, спонукало Т.В. Анісімову, О.Г. Гімпельсон, Г.З. Апресяна, Л.О. Введенську, Л.Г. Павлову,
А.Є. Міхневич, описуючи та вивчаючи жанри публічної промови, зазначити, що вони пропонують
лише їх загальну класифікацію, яку можна доповнити виходячи з мети виступу і тих елементів
мовного спілкування, які вводяться у промову. Отже, беручи за основу класифікацію, запропоновану
вищеназваними науковцями, ми доповнюємо академічну промову як вид публічного виступу жанром
презентації.
В.І. Щитова дослідила [4], що поняття "презентація" у сучасному широкому його розумінні
"виступ, доповідь, захист завершеного чи перспективного проекту, представлення на обговорення
бізнес-плану, готового товару чи послуги, результатів випробувань…" [5: 4] з метою просування та
визнання з’явилось на теренах СНД порівняно недавно. Проте, дослідник говорить про значний
період існування протопрезентацій – "певним чином організованих заходів, де цілеспрямовано
здійснювався вплив на уявлення і поведінку окремих цільових груп" [4: 26] та необхідних для їх
проведення вмінь.
Спочатку інструменти керівництва поведінкою розроблялись у магічних і релігійних обрядах,
пізніше – у риториці та сценічному мистецтві, де було сформовано арсенал засобів, який дозволяв
впливати на аудиторію, орієнтуючись на її якості так, щоб вона могла привласнювати запропоновані
ідеї та змінювати установки. В.І. Щитова виділяє три протопрезентаційні засоби впливу на аудиторію,
які були максимально вдосконалені та найбільш ефективно використовувались у ХХ столітті:
1) образні конструкції (встановлення пам’ятників вождям і героям, театралізовані демонстрації,
кінофільми, спортивні свята, паради); 2) специфічна організація інформації; 3) середовище, в якому
прийняття необхідного організаторам рішення для адресата є найкращим виходом із ситуації.
Наукові відкриття в медицині, психології, соціології, поява аудіо-відео технологій стали
підґрунтям для розпочатих у 60-і рр. ХХ століття в Америці експериментів з пошуку і розробки
численних способів впливу на людину. Подібні експерименти також проводились в Європі та
Радянському Союзі, але рівень життя тодішніх американців був значно вищим за рівень життя в
інших країнах. Це зумовило доступність нової апаратури більшій частині населення США і
стимулювало розвиток технологій масового впливу. Саме з другої половини ХХ століття презентація
починає використовуватись не лише фахівцями з комунікативних технологій, але й іншими
спеціалістами у різних сферах людської діяльності, з’являються публікації, автори яких говорять про
необхідність формування презентаційних умінь.
У СРСР одразу після "перебудови" відмічається безладність використання презентації у соціальній
сфері, що не дозволило усвідомити сутність, характеристики і призначення цього виду діяльності.
Тому історія презентації на території країн СНД курйозна: зміст запозиченого західного слова був
невідомий у суспільстві, але з кінця 90-х років ХХ століття не провести презентацію вже було просто
непристойно. Поняття використовується на позначення звичного радянського урочистого вечора,
145

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 39. Педагогічні науки

який складається з двох частин – офіційної і неофіційної. Були зміщені всі акценти: організаторам
презентації доводилось впливати не на аудиторію, а на замовника, який бажав отримати максимальне
задоволення від свята, організованого його коштом. Тогочасна презентація не містила жодних
технологій вирішення певних питань, а була лише демонстрація фінансової спроможності та рівня
культуризамовника [4].
Пізніше почали навчатись за західними зразками і звертатись до фахівців за консультаціями.
З’явились посібники західних авторів (Л. Арредондо, Е. Джей, С. Дікінсон, Р. Ділтс, М. Кушнер,
С. Мендел, Р. Хофф, N. Brieger, M. Ellis, N. O’Driscoll), які вказали на призначення, окреслили
основну схему підготовки, проведення (постановка цілі; аналіз аудиторії для побудови
аргументованого логічного викладу інформації; аналіз й оцінка зовнішніх факторів, оточуючого
середовища; збір матеріалу, його структурування; підготовка наочності, роздавальних матеріалів,
технічних засобів; репетиція; виступ) та структуру презентації (вступ; основна частина, в якій
описується ситуація, що склалась на момент презентації, визначаються утруднення, вносяться
пропозиції щодо їх усунення; підведення підсумків), визначили ролі та форми поведінки учасників
(замовника, організатора, ведучого, слухачів), необхідні для цього уміння.
Слід відмітити, що явище презентації та відповідних умінь ефективно розробляється і
використовується у мережевому маркетингу. Автори посібників (Р. Гейдж, Р. По, М.О. Франк,
Т. Шрейтер та інші) справедливо вважаючи, що розповсюджувачі з певних причин не звертатимуться
до інших джерел інформації, намагаються надати вичерпну інформацію стосовно форм організації
продажів, основною з яких є презентація. Її особливістю у мережевому маркетингу є те, що значну
частину часу говорить слухач, який сам розповідає, що він хотів би отримати. Роль презентатора –
переконати співрозмовника, що його товар чи послуга допоможе слухачу отримати бажане.
Після появи та вдосконалення персональних комп’ютерів і програмного забезпечення у 80-х роках
ХХ століття з’являються перші електронні презентації та посібники з їх створення. Т.М. Єлізаветіна,
Д. Лоу, Д. Ротондо, М. Ротондо, М.В. Спека, Ф. У емпен дають поради стосовно роботи з текстом,
малюнками, таблицями, діаграмами, звуком, відео, оформлення слайдів, способів розробки,
редагування, друку, показу презентацій.
Зауважимо, що вимоги зарубіжних спеціалістів до тексту, наочності, презентатора, аудиторії,
відповідають західним стандартам, і це ускладнює українському фахівцю можливість застосування
методичних рекомендацій на практиці. Проаналізувавши і узагальнивши досвід західних
презентаторів, російські фахівці (О.М. Азарова, І.О. Вагін, П.С. Ріпінська, Р.І. Гандапас,
О.І. Мазілкіна, С.Б. Ребрик) доповнили американський алгоритм підготовки презентації та її
структуру. Згідно запропонованої Р.І. Гандапасом схеми, підготовка презентації розпочинається
позитивним самонастроюванням, а завершується добовим відпочинком перед заходом. Структурну
схему презентації, її основну частину, російські дослідники доповнюють двома підпунктами: 1) після
опису ситуації, що склалась на момент презентації, моделюється розвиток подальших подій;
2) завершується основна частина кульмінацією, яку становить власний варіант вирішення проблеми,
те, що слухачі мають зробити після завершення презентації. Також частина російських дослідників
виділяє останнім етапом заходу відповіді на питання.
Питання умінь, необхідних для проведення презентації, у працях українських науковців
(Н.П. Волкової, О.І. Гури, Н.Л. Драб, В.М. Нагаєва, Л.О. Савенкової, С.О. Царьової та інших)
вирішується у зв’язку з процесом підготовки, структурними особливостями та метою презентації.
Потрібно зазначити, що дослідники не класифікують і не групують дані вміння, акцентуючи увагу на
вміннях аналізувати аудиторію та умови, в яких проводитиметься виступ, планувати, організовувати
слухачів, триматися перед аудиторію, добирати відповідний обставинам одяг, збирати, обробляти,
розташовувати у необхідному порядку інформацію, розпочинати виступ, аргументувати, працювати з
технічними засобами, пристосовуватись, інформувати, спонукати до дії, переконувати, відповідати на
питання, робити висновки, закінчувати презентацію, відслідковувати результати.
Практична значимість результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних спеціалістів-презентаторів
полягає в обґрунтуванні різниці між презентацією та іншими жанрами публічних виступів, умов
проведення ефективного виступу, розмежуванні понять презентація та репрезентація, виділенні
критеріїв класифікації, компонентів та характеристик презентації. Незважаючи на те, що вченими
розроблено великий спектр питань, перспективи дослідження ми вбачаємо у простеженні
педагогічних умов формування презентаційних умінь майбутніх педагогів, їх вивченні та
класифікації.
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Моркотун С.Б. Историко-педагогические основы формирования презентационных умений
будущих педагогов ВУЗов.
В статье рассматриваются презентационные умения в историческом аспекте и выясняется
степень разработанности проблемы их формирования у студентов ВУЗов в отечественной и
зарубежной литературе.Подчеркивается необходимость формирования презентационных умений у
будущих преподавателей. Обосновівается, что накопленный и обобщенный риторикой опыт
практической деятельности стал базой для их формирования.
Morkotun S.B. Historical and Pedagogical Foundations of the Presentation Skills Formation of Higher
Educational Institutions Future Teachers.
The article focuses on presentation skills in historical aspect and the elaboration of the problem of the
formation of students’ presentation skills in native and foreign literature. The author accounts for the
necessity of future teachers’ presentation skills formation, proves that practical experience which was
accumulated and generalized by rhetoric became the foundation for their formation.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГР АЦІЇ
У статті висвітленні передумови фундаменталізації професійної підготовки та становлення
вчителя нового покоління, формування високопрофесійної особистості в умовах європейської
інтеграції, підвищення ефективності та якості освіти, та пошук нових форм та методів
удосконалення професійної майстерності майбутніх вчителів у процесі навчання у ВНЗ.
Світ на порозі ХХІ століття переживає інтенсивний розвиток інтегративних процесів
постіндустріального суспільства, яке потребує відповідної форми регіональної політичної та
економічної організації. Сучасні демократичні тенденції вимагають від громадянина не лише
політичної активності, а й усвідомлення власної ролі і значення в житті суспільства, а також дії у
відповідності до власних переконань і цінностей.
Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність,
виховання поваги до прав людини, толерантності, вміння знаходити компроміс. Необхідно, щоб
громадяни знали свої права та обов’язки, дотримувалися законів, мислили критично і незалежно.
Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в соціально-економічному,
духовному розвитку держави потребують підготовки вчителя нової генерації. Реалізація цього
стратегічного завдання зумовлена також глибинними змінами в системі й структурі загальної
середньої освіти та необхідністю інтеграції національної освіти в європейський освітній простір. Це
вимагає визначення концептуальних довгострокових стратегій щодо подальшого вдосконалення та
розвитку педагогічної освіти. Вихідні положення Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти
України та її інтеграції в європейський освітній простір ґрунтуються на засадах Конституції України,
Національної доктрини розвитку освіти, законів України про "Про освіту", "Про дошкільну освіту",
"Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", Державної програми "Вчитель" та інших
нормативних актів.
Сучасні вимоги до вчителя і процесу його підготовки, які відображені в державних документах і
законодавчих актах, зумовлені процесами інтенсивної інформатизації суспільства, мобілізації
потенціалу системи самоорганізації навчання у вищій педагогічній школі для проходження всіх
етапів професійного становлення, що забезпечують формування в майбутніх учителів цілісного
досвіду педагогічної діяльності, а також основних компонентів педагогічної культури. Це вимагає
перегляду традиційних уявлень про розвиток особистості педагога, реалізації випереджувальних
технологій його професійної підготовки. Відповідаючи сучасним запитам у сфері освіти, майбутні
спеціалісти мають удосконалюватись та зростати в особистісному та професійному планах. Адже
професіоналізм учителя є інтегральною характеристикою його індивідуальних, особистісних і
суб’єктивно-діяльнісних якостей, це цілісне утворення, яке дає можливість на максимальному рівні
успішно вирішувати завдання, які є типовими для професії педагога. Одним із шляхів вирішення
проблеми є створення кадрового педагогічного потенціалу, адекватного по своїй підготовці рівню
професіональної культурита інтегрованого в сучасні соціально-економічні умови життя.
Основною метою розвитку освіти є створення такої системи педагогічної освіти, яка на основі
національних надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечує
формування педагогічних працівників, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних
та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, що
спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовнокультурнихпотреб, а також потребу бути конкурентоспроможнимина ринку праці.
Актуальність даної проблеми полягає у фундаменталізації професійної підготовки майбутніх
учителів в умовах європейської інтеграції, у висвітлені необхідності пошуку новітніх шляхів
професійного розвитку особистості та створення сприятливих умов формування професійної
майстерності.
Необхідно зазначити, що проблему підготовки вчителів в умовах європейської інтеграції
розглядали в своїх роботах Я. Болюбаш, Л. Герасіна, А. Ятченко, Б. Гершунський, А. Клот,
Г. Прозументовой, В. Загвязінського, В. Кременя, О. Савченко, В. Андрущенко, В. Бондаря,
М. Вашуленка та ін. Однак проблема підготовки вчителів до професійної діяльності не знайшла
достатнього висвітлення і тому потребує окремої уваги.
Метою даної статі став пошук нових тенденцій формування професійних якостей учителів у
процесі європейської інтеграції.
Одним з пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію нашої держави в
Європейське співтовариство. За перспективною програмою розвитку, яка розрахована на десять
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років, Україна має узгодити та наблизити свої соціально-економічні інституції до стандартів країн ЄС
та зробити їх до відповідних загальноєвропейських вимог. Саме тому ці зміни потребують
невідкладного розв’язання багатьох проблем у галузі освіти. Адже думка про те, що освіта – це
наймогутніше знаряддя для формування майбутнього, давно підтверджена на практиці передовими
країнами Європи. Саме освіта спроможна створити кваліфіковану і творчу робочу силу, здатну брати
участь у "розумовій революції", що є рушієм економіки.
Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового
простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.
Головна мета цього процесу – консолідація зусиль наукової та громадськості й урядів країн Європи
для підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у світовому
вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи у суспільних перетвореннях.
Як зазначено в Державній програмі "Освіта" ("Україна ХХI століття"), "існуюча в Україні
система освіти перебуває в стані, що не відповідає вимогам, які постають перед нею в умовах
розбудови української державності, культурногота духовного відродження українського народу. Це
виявляється передусім у невідповідності освіти запитам особистості, суспільним потребам та
світовим досягненням людства…" [1]. Важливою складовою вибору нашої держави щодо інтеграції у
Європейську спільноту є входження вищої освіти України в єдиний освітній та науковий простір
Європи на засадах Болонської декларації. Входження у Болонський простір є для українського
суспільства важливим та необхідним через потребу підвищення ефективності та якості освіти, а
також вирішення проблем конкурентноздатності українських ВЗН та їхніх випускників на
європейському та світовому ринку праці. Нові завдання, які має вирішувати українська вища школа,
готуючи фахівців європейського рівня, потребує високої професійної підготовки викладачів ВНЗ, що
повинні мати відповідні якості, які відповідають певним вимогам аби мати можливість готувати
високопрофесійну та високоморальну особистість, конкурентоспроможну на європейському ринку
праці. Освітня реформа в Україні передбачає якісно нові вимоги до професійного і кваліфікаційного
рівня підготовки майбутніх викладачів у ВНЗ.
Модернізація освіти передбачає прийняття загальної системи вчених ступенів, у тому числі через
затвердження додатку до диплома; сприяння європейському співробітництву щодо забезпечення
якості освіти, розробку критеріїв та методів оцінки якості; усунення перешкод на шляху мобільності
студентів та викладачів у межах визначеного простору. Невідповідність української системи вищої
освіти (у тому числі і післядипломної) вимогам Болонського процесу пов’язана з тим, що вихідні
концепції модернізації вищої освіти не були зорієнтовані на інтегрування національної системи
освіти в європейський простір. Вони, більшою мірою, мали "внутрішній" характер і переважно
зводилися до "прилаштування" системи вищої освіти до нових внутрішніх реалій.
Сучасна освіта має суто гуманістичне спрямування, що орієнтує на пріоритетність таких напрямів:
особистісно-зорієнтоване навчання й виховання, створення однакових умов для молоді в здобутті
якісної освіти, забезпечення права особистості на неперервну освіту впродовж життя.
Сучасна освіта має суто гуманістичне спрямування, що орієнтує на пріоритетність таких напрямів:
особистісно-зорієнтоване навчання й виховання, створення однакових умов для молоді в здобутті
якісної освіти, забезпечення права особистості на неперервну освіту впродовж життя.
Тому необхідно, щоб в Україні запанувала ера якісної, на рівні кращих світових зразків освіта,
яка повинна стати доступною для кожного. За словами В. Кременя, "нам треба прагнуть до якісної
освіти на рівні кращих зразків освіти…" [2]. "Дуалістичний характер будь-якої національної освіти
полягає з одного боку, у збереженні доброго, міцного коріння національної культури, з іншого – в
адекватному оновленні, спрямованому на підготовку особистості до життя в динамічному,
взаємозалежному світі" [3]. Для вищих шкіл України, які переживають ґрунтовне реформування, це
може знайти своє відображення в оновлених стандартів змісту освіти національного та
загальноєвропейського компонентів з урахуванням тенденції європейського і світового розвитку.
Тільки адекватне бачення освітніх реалій призведе до правильних рішень, які в різних умовах
забезпечать становлення високоефективної системи освіти.
У вирішенні проблем професійної підготовки вчителя в системі сучасної вищої освіти, ми можемо
виділити наступні підходи:
1. Особистісно-зорієнтовний.
2. Цілісний підхід до організації навчально-виховного процесу.
3. Організація технологічного та творчого підходу.
У сі ці підходи в процесі підготовки вчителів взаємозв’язані і взаємообумовлені, відіграють значну
роль у підготовці вчителя, а також забезпечують високий рівень фахової підготовки, виявляючи та
формуючи в процесі навчання у вищій школі творчу індивідуальність майбутнього викладача.
На сучасному етапі в колах науковців є широковживаним термін "особистістно-зорієнтоване
навчання". "В основі сучасного розуміння особистісно-зорієнтованого навчання є визнання
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індивідуальності людини як індивіда, якому властивий неповторний суб’єктивний досвід. У рамках
цього підходу має цінність відтворення майбутнім учителем не тільки суспільного, скільки
індивідуального досвіду" [4].
Йдеться про переорієнтування навчання з простого засвоєння інформації на формування в
умовах навчання у вищому навчальному закладі практичної особистості, тобто формування
практичних навичок, умінь та досвіду для майбутньої педагогічної діяльності, вміння самостійно
аналізувати процеси, що відбуваються навколо і самостійно приймати рішення.
Процес формування самодостатньої особистості передбачає зміни педагогічних технологій
навчання й виховання, що включає модернізацію навчального процесу (комп’ютеризація, вивчення
мов, застосування прогресивних сучасних педагогічних технологій). У вищих навчальних закладах
повинні готувати фахівців, здатних до самореалізації особистості, розвитку своїх творчих
можливостей та креативного мислення, які буде здатна виявляти й створювати нове, брати участь у
діалозі культур.
Сучасних викладачів має характеризувати високий ступінь автономії та криативності, що
проявляється з високим рівнем професійної компетенції, в таких "професійних якостях", як гнучкість
професійного мислення, мобільність і адаптивність до інноваційних ситуацій у професійній
діяльності. Основною метою сучасних учителів повинно стати постійне професійне вдосконалення,
здатність працювати в команді, брати на себе ініціативу і відповідальність. Професія вчителя вимагає
всебічних знань, професійної компетентності, креативного та гнучкого мислення, де домінують
духовно-моральні та ділові якості, а також творчого підходу до педагогічної діяльності. Головна
задача вчителя – це не тільки озброєння учнів знаннями, а передача дітям всього найкращого від
попередніх поколінь та застереження від суспільних недоліків та хвороб.
К. Ушинський вважав, що вчитель повинен досконало володіти системою психологічних та
педагогічних знань, їх свідомо засвоювати та вміло використовувати[9].
Формування вище зазначених якостей майбутніх учителів відбуваються в процесі професійної
підготовки у вищих навчальних закладах. Фундаментальна професійна підготовка розширює кругозір
учителя, дозволяє бачити будь-яку навчально-виховну проблему, знаходити її рішення. Професійна
підготовка представляє собою сукупність комунікативних, конструктивних, організаторських умінь
вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності, його здатність практичного використання цих навичок в
педагогічної діяльності. Модернізація Української освіти передбачає необхідність введення
компетентностногопідходу освіті. Компетентностний підхід у підготовці спеціалістів – це не тільки
проста трансляція знань, умінь та навичок від викладача до студента, а формування кваліфікованого
робітника відповідного рівня, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, вільно
вододіючого своєю професією, готового до постійного професіонального росту, соціальної
професійної мобільності.
Але відомо, що формуванням системи професійних знань є співвідношенням між теоретичними та
практичними знаннями. Професійна підготовка здійснюється у взаємозумовленому розвитку всіх
компонентів. Ядром її є ціннісно-цільовий складник, який включає, як теоретичні так і практичні
знання, що забезпечують ефективну реалізацію цілей педагогічного процесу.
О. Абдуллина цілком справедливо зауважила "підготовка вчителя – це система знань, навичок та
умінь, як у педагогічній теорії так і в навчальній практиці, а також творчого підходу до педагогічної
діяльності" [5]. Фундаментальна теоретична та практична підготовка допомагають майбутньому
вчителю осмислювати сутність педагогічних явищ та закономірностей формування особистості;
визначити стратегію і тактику практичних дій при розв’язанні кожного з педагогічних завдань;
переводити теоретичні ідеї у площину практичних дій [6].
Підводячи підсумки ми можемо стверджувати, що всі вище зазначені професійні якості майбутніх
учителів повинні формуватись в процесі навчання у ВНЗ. Але сучасна система вищої освіти
недостатньо ефективна для реалізації цих якостей у сту дентів. Тому виникає потреба в подальшому
поглиблені питання про розвиток та удосконаленісистеми професійної підготовки вчителів.
Отже, ми можемо зазначити, що основою для формування вчителя нового покоління є зміни в
змісті вищої педагогічної освіти, які передбачають його фундаменталізацію, гуманітаризацію,
гуманізацію і диференціацію, а також розробку і реалізацію інноваційних технологій. Також
необхідно акцентувати увагу на необхідності зміни в характері підготовки вчителя, його
загальнопедагогічної і предметної підготовки, яка покликана розвивати у студентів професійне
мислення, формувати професійні навички та уміння, забезпечуючи його готовність до роботи в школі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕР АТУРИ
1.

Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття) – К.: – Райдуга, 1994 . – 61 с.

150

Л.П. Поліщук. Підготовка вчителя в умовах європейської інтеграції

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). Національна
доктрина розвитку освіти. – К.: Грамота, 2003. – 216 с.
Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.:
Школяр, 1997. – 150 с.
Савченко О.Я. У досконаленняпрофесійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів // Початкова
школа, 2001. – № 7 – С 3.
Абдуллина О.А. Загально педагогічна підготовка вчителя в системі вищої освіти. – М.: Просвещение, 1990.
– 141 с.
Антонова О.Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування: Монографія. –
Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2004. – 270 с.
Герасіна Л.М., Ятченко А.Д. Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: Навчальний
посібник. – Харків: Арта, 1998. – 276 с.
Болюбаш Я.Я. Педагогічна освіта в Україні на шляху реформування: Допрофесійна педагогічна підготовка
учнівської молоді в контексті реалізації цільової комплексної програми "Вчитель". – Дніпропетровськ,
1998. – 129 с.
Ушинський К.Д. Три елементи школи.: Твори в 6 т. – К., 1954. – Т. 1. – 348 с.

Матеріал надійшов до редакції 13.12. 2007 р.
Полищук Л.П. Подготовка учителя в условиях европейской интеграции.
В статье рассматриваются предпосылки фундаментализации профессиональной подготовки и
становления учителя нового поколения, формирования высокопрофессиональной личности в условиях
европейской интеграции, повышение эффективности и качества образования и поиск новых форм и
методов усовершенствования профессионального мастерства будущих учителей в процессе
обучения в высших учебных заведениях.
Polischuk L.P. The Preparation of a Teacher in the Conditions of European Integration.
The article deals with the fundamentalization of the new generation teacher's professional preparation and
highly professional personality formation in the conditions of European integration, the education
effectiveness and quality improvement and the search of the new forms and methods of the future teachers'
professional formation in the process of studying at higher educational institutions.
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ВИЗНА ЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИЗНА ЧЕННЯ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ
У статті розглядаються провідні зовнішні фактори, які впливають на формування громадянського
самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів. Розкривається роль соціального
фактору, виховання та активної діяльності в даному процесі. Єдність та злагодженість дії цих
факторів забезпечують розвиток у підростаючої особистості громадянських якостей та
формування громадянського самовизначення.
Розбудова держави вимагає, щоб Україна мала своїх патріотів, здатних розвивати й захищати її.
Тому гостро постає питання про виховання громадянина нової формації, свідомого, творчого,
готового до плідної праці в різних сферах суспільного життя. Це зумовлює необхідність підвищення
якості освіти і виховання, вирішення їх основних завдань: набуття молодим поколінням соціального
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національності особистісних рис
громадянина української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Концептуальні засади виховання
громадянина України ґрунтуються на положеннях Національної доктрини розвитку освіти, Державної
національної програми "Освіта" (Україна XXI століття), Концепціях національного виховання, а
також міжнародних документах (рекомендації ІОНЕСКО "Про виховання в дусі миру", "Резолюції з
прав людини", "Конвенції про права дитини") [1: 5].
І.В. Тисячник визначає громадянське самовизначення як процес і кінцевий результат взаємодії
людини з природним, предметним і соціокультурним середовищем, як результат виховання
громадянина держави, його фізичного, психічного, соціокультурногоі духовного розвитку [2: 144].
Метою даної статті є розгляд зовнішніх факторів, які впливають на формування громадянського
самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Детермінанти, що мають безпосередній вплив на формування і розвиток особистості, визначають
як основні фактори формування особистості та класифікують за характером їх впливу на індивіда. Це
внутрішні (фізіологічні й психічні властивості організму) та зовнішні (соціальне оточення людини,
виховання, активна взаємодія з іншими людьми тощо) умови розвитку індивіда як особистості [3: 77].
Кожна людська істота від природи отримує все, щоб стати людиною, проте повноцінним членом
суспільства вона стає лише тоді, коли для цього існують належні умови. Важливими зовнішніми
факторами формування громадянського самовизначення особистості є середовище, виховання та
активна діяльність.
Середовищем вважають усе, що оточує людину впродовж її життя: природні чинники (клімат,
природні умови та ресурси); сім’я, близьке оточення; соціальні умови існування (Н.П. Волкова), або
комплекс зовнішніх явищ, які стихійно діють на людину і значною мірою впливають на її розвиток
(М.М. Фіцула). Теоретично середовище поділяють на: 1) мегасередовище (космос, планета, людство);
2) макросередовище (країна, етнос, суспільство, держава); 3) мезосередовище (регіон країни, міста,
село, селища, засоби масової комунікації, субкультура); 4) мікросередовище (сім’я, сусідство і
мікросоціум, групи ровесників, різноманітні виховні організації). У різні вікові періоди ці фактори з
різною інтенсивністю впливають на розвиток і формування громадянського самовизначення
особистості [4: 50].
Детально розглянемо деякі з них. У сучасних умовах суспільство виступає в ролі одного з
факторів формування громадянського самовизначення особистості. Особливо про це необхідно
пам’ятати у зв’язку з процесом роздержавлення суспільства, що активно відбувається в наші дні.
Відроджуються, а багато в чому й створюються заново структури громадянського суспільства.
Монополізована майже стовідсотково державна економіка дуже повільно перетворюється на
багатоукладну, яка тільки й може стати базисом громадянського суспільства. Визнаний плюралізм в
ідеологічній сфері, дозволена багатопартійність. Розпочинається важке утвердження примату суспільства
над державою, особистості над державою і суспільством. У се це, певна річ, не могло не загострити
старі й не породити нові проблеми у вихованні дітей і молоді [5: 35-36].
Надзвичайно велика роль у формуванні громадянського самовизначення особистості належить
етносу – як історично створеній стійкій сукупності людей, які володіють спільними рисами та
стабільними особливостями культури і психічного складу, а також усвідомленням своєї єдності та
відмінностей від інших подібних сукупностей. Провідними ознаками етнічної, національної
належності людини є мова, яку вона вважає рідною, а також культура, що стоїть над цією мовою. Разом
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з тим такі універсалії українознавства, як ״етнос-нація-держава-культура-природа ״мають
загальноосвітнє значення, оскільки сприяють усвідомленню старшокласниками українознавства як
системи понять, через яку сприймається дійсність, розуміння своїх етнічних національних
особливостей, свого життєвого покликання, шляху самореалізації. Універсалії українознавства, як
справедливо зазначає П.П. Кононенко, створюють сприятливий ґрунт для усвідомлення ролі рідної
мови та культури в дзеркалі культур інших народів, у розвитку загальнонаціональних цінностей. У
формуванні громадянського самовизначення особистості особливу роль набувають національні
традиції, які дозволяють особистості пізнати особливості української ментальності, розвивають
любов до Батьківщини.
Важливу роль у формуванні громадянського самовизначення особистості відіграє сім’я. З давніхдавен вона була життєдайним осередком з благородними функціями відтворення, продовження роду
людського, виховання дітей, забезпечення й передачі новим поколінням духовних і матеріальних
цінностей та життєвого досвіду, трудових умінь і навичок, підготовки молоді до сімейного життя.
Сім’я завжди була святинею людського духу, благородних емоційних переживань, хранителькою
моральних чеснот, національних звичаїв і традицій, організації побуту та соціальних відносин,
пам’яті предків, невтомною плекальницею родоводу, совісті та честі поколінь, прикладом для
наслідування. Ф. Бекон підкреслював, що любов до Батьківщини починається з сім’ї. Сім’я – це те
перше середовище, де людина повинна вчитися творити добро (В.О. Сухомлинський). Саме тут, у
сім’ї, вперше здійснюється приєднання до психологічного феномена "ми", "наше", що є важливим
внеском в еволюційну лінію сходження до громадянськості [6: 74]. Сім’я має народжувати у
громадянина почуття віри (у першу чергу, віри в себе), оскільки дім – це те місце, де людину цінують,
люблять, де дитина вчиться міцності і розумної любові, стабільності у розумінні людини іншими
людьми. Це те місце, де цінують гідність дитини, поважають її точку зору, визнають право на
унікальність і неповторність. Але сучасна українська сім’я переживає не найкращі часи. На її
соціалізувальних функціях негативно позначаються такі негаразди, як зубожіння населення, житлові
проблеми, деградація системи традиційних виховних цінностей, безробіття тощо [3: 85].
Особливим є вплив сусідів на виховання дітей у родині, адже від них найшвидше можна отримати і
допомогу, і розумну пораду. Підтримуючи добрі стосунки з сусідами, батьки вводять дітей у
громадське життя, навчають їх жити з людьми і для людей, любити свою націю та поважати інші
народи. Родинна педагогіка вчить батьків не тільки того, як використовувати сусідські стосунки у
вихованні дітей, а й як учити їх будуватирозумні взаємини з однолітками у дворі [7: 55].
Сприятливі умови для задоволення соціогенних потреб (у визнанні, самовизначенні,
самоствердженні і т. ін.), можливість почувати себе незалежним і самостійним, звільнитися від
обмежувальних рамок, властивих сім’ї, забезпечити децентрацію, яка так необхідна для подальшого
розвитку особистості – створює референтна група. Тут є змога виділитися із загальної маси,
продемонструвати власну унікальність, неповторність, дістати уявлення про реальне життя і
визначити своє місце в ньому [7: 53].
Особливе місце серед суб’єктів впливу на процес громадянського самовизначення належить
учнівській групі, найбільш типовій організованій спільноті професійно-технічного навчального
закладу, в якій продовжується процес соціалізації індивіда. У колективі людина оволодіває ролями:
помічник, співробітник, лідер. Саме в колективі автономна мораль отримує перевірку груповим
досвідом. У колективі, з метою бути прийнятим до певного середовища, людина вчиться
дотримуватися норм поведінки колективу, визначаються її комфортність, інтернальність та інші
особистісні якості. У колективі людина починає розуміти, що система свобод, яка існує в будь-який
час, завжди паралельна системі обмежень чи контролю, що існує в той же самий час. Ніхто не може
зробити щось без урахування того, що можуть чи не можуть зробити інші [6: 74-76].
Тільки в розвинутому колективі старшокласників, в умовах повноти розвитку провідних видів
діяльності можливе справжнє самовизначення учня, розвиток його творчих сил і обдарувань,
формування духовної сфери (потреб, мотивів, інтересів), вольових потенцій, формування внутрішніх
етичних інстанцій і механізмів моральної саморегуляції, громадської спрямованості поведінки,
максимальна саморегуляція на основі вибору цілей в інтересах суспільства.
Активним суб’єктом процесу громадянського самовизначення виступає навчально-виховний
заклад в особі педагогічних працівників (викладачів, майстрів виробничого навчання, практичних
психологів, соціальних працівників, вихователів, інструкторів, методистів керівників секцій,
гуртків, факультативів та ін.), особливостях здійснення ними професійної ролі в процесі педагогічної
взаємодії. Навчальний заклад має створювати сприятливі умови для розвитку в учнів не тільки
загальнонавчальних, а й спеціальних (громадянських) умінь, навичок інтелектуального та
практичного характеру. Учень, закінчуючи навчальний заклад, повинен бути готовий до зустрічі зі
складним громадсько-політичним життям. У таких умовах учнівська молодь має бути критично
мислячим суб’єктом, інакше вона може стати об’єктом маніпулювання різних суспільних сил [8: 58].
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Навчальний заклад, як відзначає С. Ніколаєнко в доповіді "Якісна освіта – запорука самореалізації
особистості" на Підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007 року, діє "не лише як освітня
інституція, а й передусім як громадський центр та традиційний, духовний осередок місцевої
спільноти, він має сприяти розвиткові демократичної політичної культури, формуванню
громадянської компетентності, політико-правових знань та громадянської відповідальності молодих
людей" [9: 15].
Одним із найважливіших компонентів формування громадянського самовизначення робітничої
молоді є особистість педагогічного працівника. Його індивідуальні характеристики суттєво
впливають на характер особистісної активності, яка реалізується педагогом при виконанні
педагогічної діяльності. Система ціннісних орієнтацій та соціальних настанов, що є складниками
особистісної позиції педагогічного працівника і складає вищий рівень регуляції особистісної
активності, суттєво впливає на особливості психолого-педагогічної взаємодії із старшокласниками.
Гарантом успішності педагогічної взаємодії є орієнтація викладача на загальнолюдські і культурнонаціональні цінності. Не викликає сумніву, що від висоти рівня громадянського розвитку самого
вчителя значною мірою залежить прогресивний поступ і щасливе майбутнє нації.
В європейській освітній традиції особливою цінністю і одночасно вектором розвитку є рух у
сторону самостійності, в бік утворення самодіяльного, самоусвідомлювального, цілеспрямованого,
індивідуалізованого суб’єкта, здатного з деякого моменту до саморозвитку. Саме це і визначає
матрицю дій педагогічного персоналу та створює необхідні в подальшому передумови для
громадянського самовизначення людини.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів набуття середньої освіти поєднується з
оволодінням обраною професією. Включення у виробничу працю на підприємствах, учнівських
виробничих бригадах має величезне значення у формуванні громадянського самовизначення
учнівської молоді. Виробнича діяльність стає для них сферою, в якій здійснюються їхні прагнення до
справжньої праці, до творчості, оволодіння певною спеціальністю. Входження у виробничий колектив
дорослих сприяє формуванню в них трудової дисциплінованості, організованості, відповідальності,
свідомого й сумлінного ставлення до трудових обов’язків. Нові трудові відносини потребують новий
тип робітника, який по-новому ставиться до праці, який використовуєпрацю для підтвердження свого
життєвого покликання і кредо, розуміє необхідність реалізації себе у професійної діяльності. Новий
робітник має бути особливим громадянином якому притаманні: працелюбність, заповзятість,
діловитість, чесність, відповідальність, високі професійні знання, стриманість, пунктуальність,
справедливість в усіх справах. Та провідною залишається сформована риса громадянськості як важіль
утримання і примноження суспільного багатства України [10: 62-63].
На процес громадянського самовизначення старшокласників особливий вплив мають засоби
масової інформації і комунікації. У системі "масова комунікація – споживач" життєва енергія
індивіда посилюється або послаблюється завдяки реальним людям, образам, символам, голосам що їх
сприймає вихованець за допомогою телебачення, радіо, кіно, газет, книг і журналів. Інтенсивність
контакту, а звідси й рівень самоактуалізації залежить від "плюралізму" громадянських позицій
дійових осіб, зразків для наслідування, змісту духовних цінностей, що їх несуть у собі масові
комунікації [2: 58]. Особливе місце тут належить інтегрованим знанням про Україну – її природу,
етнос, націю, матеріальну і духовну культуру, освіту, мистецтво, філософію, релігію, історичну долю
і місію. Зміст цих знань, за певних психологічних умов, є важливим чинником формування образноінтуітивної, ціннісно-смислової свідомості громадянина, оцінково-емоційного ставлення до
українського світу і світу взагалі. Розвиток інформаційних технологій і доступ до глобальної світової
інформаційної мережі Інтернет має великій вплив на свідомість і поведінку молоді, формування його
громадянського самовизначення. Але сьогодні механізму протидії розповсюдженню матеріалів, що
посягають на суспільну мораль, у мережі Інтернет немає.
Особливе місце у формуванні громадянського самовизначення учнівської молоді посідає належна
організація в регіоні системи позашкільної освіти. У навчально-виховному процесі позашкільних
навчальних закладів органічно поєднуються різні форми освітньої діяльності з організацією
змістовного дозвілля вихованців. Це сприяє розв’язанню проблем їхньої зайнятості у вільний від
навчання час, створює підґрунтя для загальнонауковогота загальнокультурногорозвитку.
Важливим фактором формування громадянського самовизначення учнівської молоді є виховання.
Система виховання, яка ґрунтується на певних методологічних засадах, наприклад нині – на
гуманістичних, виступає ніби "диспетчером" виховних зусиль щодо особистості вихованця та
забезпечує засвоєння нею певних цінностей, норм і правил поведінки, формування активної життєвої
настанови, надання конкретного змісту і вибір ефективних методів і форм виховання, активне
засвоєння та відтворення вихованцем соціального досвіду. Саме виховання має надзвичайно важливе
значення для формування громадянського самовизначення особистості, воно повинно коригувати
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вплив спадковості й соціального середовища на учня шляхом формування його внутрішнього
духовного світу.
У сучасних умовах виховний процес у навчальних закладах України має такі особливості:
1. Спрямованість на формування вільної, всебічно розвиненої особистості учня, на його
індивідуальний розвиток у рамках освітньої системи.
2. Посилення українського національного компоненту в позаурочній і позакласній роботі:
розширення вивчення національної історії, географії У країни; створення національних українських
музеїв, кабінетів, інтер’єрів у навчальних закладах; розширення історико-краєзнавчої роботи;
введення замість "Суспільствознавства" нового предмета "Людина і суспільство"; впровадження
вивчення творів видатних синів українського народу М.С. Грушевського, М.П. Драгоманова та ін.
3. Лібералізація громадської думки учнів у межах законних дій: створення скаутських
організацій, лібералізація у ставленні до тих учнів, які тяжіють до релігійних вірувань, заборона
будь-якої пропаганди атеїзму.
4. Демократизація управління навчальними закладами у формі рад із демократичним складом:
30% – від викладачів і персоналу навчального закладу, 30% – від учнів, 30-40% – від батьків,
представників громадськості. Широкі повноваження учнівських рад. Створення нових видів
навчальних закладів.
5. Відмова від методів і форм ідейного-політичного виховання в позанавчальній роботі:
політінформацій, читання доповідей, лекцій на суспільно-політичні теми, проведення так званих
"політбоїв", комсомольськихі піонерських зборів тощо.
У сі ці заходи спрямовані на те, щоб забезпечити повноцінне демократичне виховання в стінах
навчального закладу та формування громадянського самовизначення учнівської молоді [11: 220-221].
Отже, виховання формує каркас і стрижень особистості, визначає її внутрішній світ, сприяє
розвиткові особистості вихованця, спрямовуючи його активність на самореалізацію і
самоактуалізацію в процесі розв’язання різноманітних життєвих проблем [3: 90].
У руслі гуманістичної парадигми виховання актуальною є проблема перетворення вихованця із
об’єкта виховання в суб’єкт. Власна активність дитини у виховному процесі є його передумовою. Ще
С.Л. Рубінштейн підкреслював необхідність такої організації педагогічного процесу, щоб вихователь
керував діяльністю вихованця, організовуючи його активне самовиховання шляхом здійснення
самостійних і відповідальних вчинків [3: 89].
Діяльність виступає основною умовою і засобом прояву громадянського самовизначення. Завдяки
йому і через нього людина пізнає світ, себе, формує свою самосвідомість, моральні та соціальні
установки, реалізує власне "Я" [12: 81-85]. Будь-яка діяльність організується завдяки спілкуванню.
Ш.О. Амонашвілі вважає, що спілкування є сутністю виховання і, відповідно, яке спілкування, таким
і буде виховання. У спілкуванні формується і вдосконалюється особистість вихованця, його
громадянське самовизначення.
Таким чином, в результаті комплексного впливу всіх факторів формується громадянське
самовизначення молоді.
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Сахневич И.Д. Определяющие факторы формирования гражданского
самоопределения рабочей молодёжи.
В статье рассматриваются основные внешние факторы, которые воздействуют на формирование
гражданского самоопределения учащихся профессионально-технических учебных заведений. Автор
раскрывает роль социального фактора, воспитания и активной деятельности в данном процессе.
Комплексное взаимодействие этих факторов обеспечивает развитие у подрастающей личности
гражданских качеств и формированиее гражданского самоопределения.
Sakhnevych I.D. The Difining Factors in Civil Self-identification Formation of Working Y outh.
The article singles out the main external factors which influence the process of self-identification of
vocational school students. The author highlights the role of social factor , upbringing and activity in this
process. The complex interaction of the above-mentioned factors provides the development of youth’ s civic
qualities and civic self-identification formation.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ДО ОРГ АНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ФАКУ ЛЬТАТИВНИХЗАНЯТТЯХ
У статті розкриваються практичні аспекти організації проектної діяльності учнів,
підкреслюється, що важливим елементом професійної компетентності майбутніх учителів є
вміння оволодівати методами і стратегіями навчання. Аналізується поняття "проектна діяльність"
та розглядаються можливі шляхи ефективної організації проектної діяльності учнів на
факультативних заняттях.
Метою статті є виявлення та наукове обґрунтування ефективних шляхів організації проектної
діяльності учнів на факультативних заняттях.
Специфічною особливістю підготовки майбутніх учителів з будь-яких спеціальностей є те, що в
процесі навчання у вищому закладі освіти вони мають набути не лише певного рівня знань, умінь та
навичок з предмету, а головне – навчитися навчати інших на високому професійному рівні. Саме
тому надзвичайно актуальним ми вважаємо вирішення проблеми не лише теоретичної, а й методичної
підготовки майбутнього фахівця. Методична освіта студентів, їх творчий потенціал, уміння
адаптуватися в умовах інформаційного суспільства є запорукою впевненості майбутнього спеціаліста
в післявузівській професійній діяльності.
Кожний навчальний предмет має свою специфіку і, відповідно, передбачає застосування
конкретних засобів, форм і методів, вибір яких залежить від навчальної мети. Згідно постанов
Міністерства освіти і науки України, пріоритетним у найближчі роки є комунікативно-орієнтоване
вивчення іноземних мов, тобто загальною метою є формування комунікативноїкомпетентності.
Комунікативна компетентність полягає не лише у формуванні системних знань (лінгвістична
компетентність), але й у знаннях того, як ця мова функціонує в рамках певної культури, як передати
реалії власного життя засобами іншої мови.
Розвиток іншомовної комунікативної компетентності відбувається насамперед шляхом
формування навичок і вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності, до яких належать рецепція,
продукція, інтеракція та медіація [1: 10].
Ми виокремлюємо три рівні, сформованість яких у комплексі визначає комунікативну
компетентність учнів середньої школи: репродуктивно-продуктивний, умовно-комунікативний і
реально-інформативний.
Репродуктивно-продуктивний рівень пов’язаний із міцністю володіння мовним матеріалом у
конкретних межах залежно від класу (граматичний матеріал, лексичні одиниці) й сформованістю
вміння застосовувати ці знання при виконанні вправ за зразком.
Умовно-комунікативний рівень означає здібність учнів застосовувати раніше засвоєні мовні й
мовленнєві знання, вміння та навички у нових ситуаціях спілкування, які спеціально організовуються
вчителем на уроці.
Реально-інформативний рівень пов’язаний з творчим застосуванням іншомовних умінь (читання,
говоріння, слухання, письмо) в ситуаціях реального спілкування, яке може мати місце і на уроці за
умов мінімального впливу вчителя на цей процес.
Суттєвим є те, що в умовах реально-інформативного спілкування питання про сформованість
умінь репродуктивно-продуктивного плану отримує пріоритетне значення, оскільки в реальноінформаційній комунікації учень більше концентрується на змісті висловлювання. Якщо ж
особистісно актуалізований зміст висловлювання спирається на обмежені можливості форми
висловлювання, то такі протиріччя між змістом та формою не сприяють формуванню реальноінформативного рівня іншомовної компетентності.
Аналіз шкільної практики, вивчення досвіду навчання іноземним мовам в загальноосвітніх
закладах засвідчили, що на уроках відбувається переважно формування комунікативної
компетентності учнів репродуктивно-продуктивного й умовно-комунікативного рівнів. Ефективні
спроби формування реально-інформативного рівня іншомовної компетентності мають місце лише у
спеціалізованих школах, а також у інноваційних закладах освіти (коледжах та гімназіях), у інших
школах цей процес відбувається фрагментарно й епізодично.
Причинами такого стану речей є, на нашу думку, переобтяження змісту навчального матеріалу,
недостатня кількість навчальних тижневих годин з предмету "іноземна мова", надмірна кількість
учнів у класі, слабка методична підготовка вчителя.
© Шиян Т.В., 2008
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Вирішенню окреслених проблем сприяє варіативна частина загальноосвітньої підготовки учнів, до
якої належать і факультативні заняття. Факультативні заняття є ефективною формою удосконалення
загальноосвітньої підготовки учнів і забезпечують поглиблене оволодіння ними знаннями та
практичними вміннями у відповідності до власних інтересів та уподобань. Програми факультативних
курсів, схвалених відповідними органами МОН України, мають орієнтовний, гнучкий характер й
дають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту. Саме тому актуальним ми вважаємо
підготовку майбутніх учителів іноземних мов до застосування інших, ніж на уроці, форм та методів
роботи.
Організація проектної діяльності учнів на факультативних заняттях з іноземної мови дозволяє
вирішити ряд задач, які не досить успішно вирішує класно-урочна система, а саме – поєднання теорії
з практикою, актуалізація особистісної значущості володіння іншою мовою, підвищення мотивації
навчання, формування навичок самоосвіти.
У працях сучасних дослідників проектна діяльність учнів аналізується з різних позицій:
педагогічних закономірностей (І. Зимняя, Є. Полат та інші) [2; 3], психологічних особливостей
(Н.В. Матяш) [4], методичного забезпечення (К. Бабій, Р. Райб) [5; 6]. Проектна діяльність учнів
розглядається як:
- форма навчально-пізнавальної активності учнів, що полягає в мотиваційному досягненні
свідомо поставленої мети із створення навчального проекту, забезпечує єдність різних сторін
навчального процесу і є засобом розвитку особистості суб’єкта навчання [2];
- специфічна теоретико-практична діяльність учнів, яка реалізується в роботі над проектом у
відповідності до алгоритму проектування: від ідеї до її втілення у реальність [3];
- творча діяльність учнів, спрямована на створення суб’єктивно (іноді об’єктивно) нового
продукту, в процесі якої відбувається розвиток продуктивного уявлення, творчого мислення,
рефлексії, формування творчих здібностей [4].
Стосовно специфіки предмету "іноземна мова" проектна діяльність дає учням реальні можливості
застосувати вміння читати й розуміти іншомовний текст на слух, використовувати лексикограматичні структури для вираження власних думок. У проектній діяльності учнів іноземна мова стає
не метою, а засобом для досягнення іншої мети – створення навчального проекту.
Організація проектної діяльності учнів дає змогу вчителю забезпечити перехід від підготовленої
мовленнєвої діяльності до експромтної, від вивчених заздалегідь реплік до їх більш вільної варіації,
від коротких монологічних повідомлень до діалогічних форм мовлення, а в його рамках – від
фронтальної бесіди "учень-клас" – до групових бесід, від застосування мовленнєвих опор до вільного
іншомовного спілкування в системі "учень-учень", "учень-учитель".
Учитель є координаторомпроектної діяльності учнів, утім значно зменшується його керівна роль:
учитель виступає в ролі консультанта, помічника, супервайзера, здійснює за необхідністю
індивідуалізовану допомогу учням, стимулює й підтримує процеси активного, усвідомленого
навчання. Таким чином, ми визначаємо наступні функції вчителя в проектній діяльності:
організаційну, інформаційну, консультативну, прогностичну, експертну та технологічну.
Організаційна функція вчителя на факультативних заняттях пов’язана із залученням учнів до
проектної діяльності та стимулюванням їхньої активності. Для цього вчитель мотивує до роботи через
постановку актуальної проблеми, створення проблемної ситуації; орієнтує, допомагає учням чітко
визначити проблему, мету та завдання роботи над проектом. Інформаційна функція полягає у тому,
що вчитель все ж залишається одним із надійних джерел інформації. Консультативна функція
виражається у корекції роботи на основних етапах проектної діяльності. Прогностична функція
полягає у визначенні напряму, мети роботи на кожному етапі, прогнозуванні результатів діяльності
учнів. Експертна функція означає спільний із учнями проміжний та кінцевий контроль за виконанням
роботи, оцінювання її результатів, аналіз, висновки. Технологічна функція характеризується
поетапним розкриттям механізму виконання практичних аспектів роботи.
Проектна діяльність старшокласників (індивідуальна та групова) має чітку структуру й
відбувається поетапно. Так, в організації проектної діяльності учнів на факультативних заняттях ми
виокремлюємо
наступні
етапи:
організаційно-підготовчий,
технологічно-процесуальний,
результативно-моніторинговий. Характеристику основних етапів представлено в таблиці 1.

Таблиця 1.
Характеристика основних етапів проектної діяльності учнів
Етап

Зміст етапу

Діяльність учителя
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Діяльність учнів

Методи і прийоми
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Презентація та моніторинг

Процесуально-технологічний

Організаційно-підготовчий

організації
навчальної діяльності

Створення малих
проектних груп

Допомагає у
створенні або
призначає
відповідальних
Створює проблемну
ситуацію й
організовує її
обговорення

Формують групи
або працюють у
створених учителем

Планування
загальної схеми
проекту

Консультуєучнів,
висловлює пропозиції

Формування
мовних та
мовленнєвих
навичок,
необхідних для
успішного
виконання
проекту
Збір, обробка та
аналіз зібраної
інформації

Добирає відповідний
дидактичний матеріал
та методи й прийоми
засвоєння цього
матеріалу

Обговорюють
проблему з
ровесниками/вчителями, аналізують й
уточнюють наявну
інформацію.
Планують хід
проекту, здійснюють
пошук додаткових
відомостей
Виконують
запропоновані
викладачем
завдання, ведуть
словники, зошити

Вказує на джерело
інформації (журнал,
газета, посібник,
енциклопедія,
Інтернет тощо);
коректує та спрямовує
роботу в малих
проектних групах

Знаходять,
відбирають та
аналізують
інформацію; кожний
у групі готує свою
частку роботи для
презентації в
проектній групі

Презентація й
оцінювання
проекту

Організовує
презентацію та
обговорення;
аргументовано оцінює
діяльність кожного

Публічно
презентують проект
у певній формі (звіт,
рольова гра,
драматизація,
аудіозаписи,
відеоматеріали);
беруть участь у
колективному
обговоренні проекту;
здійснюють
самоаналіз та
самооцінку
проектної діяльності
та її результатів

Вибір проблеми

Робота в малих
групах за
методикою
співробітництва
Піраміда
Мозкова атака

Дискусія
обговорення
Мозкова атака
Рольові ігри,
інтерактивні
методи. Читання
текстів, виконання
умовнокомунікативних
вправ
Читання
літературних
джерел, перегляд
або прослухування
передач, робота в
Інтернет; рольова
гра, дискусія,
обговорення,
відповіді на
запитання
Створення
додаткового
матеріалу
(письмовий звіт,
постери, аудіо та
відеоматеріали,
щоденники);
тестування,
анкетування,
опитування,
інтерв’ю

На противагу традиційному навчанню, проектна діяльність має ряд специфічних особливостей, які
мають враховувати вчителі при її організації на факультативних заняттях:
1. Урахування інтелектуального та вікового рівня учасників проектної діяльності. Обрана
проблема має відповідати рівню знань старшокласників, їх соціальній зрілості та компетентності.
2. Наявність проблеми, що вимагає дослідно-творчого підходу для її вирішення. Вирішення
проблеми має носити інтегрований характер, тобто об’єднувати знання із декількох галузей наук.
Наприклад, Generation gap (стосунки між різними поколіннями): педагогіка, історія, психологія,
література.
3. Визначення мети та завдання проекту.
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4. Визначення терміну виконання роботи над проектом. Він може коливатися в межах від однієї
години до декількох тижнів і навіть місяців.
5. Наявність результатів, що мають практичне чи теоретичне значення. Це може бути доповідь у
певну службу, спільний випуск газети, альманах, брошура, радіопередача та інше.
6. Групова організація самостійної роботи старшокласників, яка виконується як на
факультативних заняттях, так і в позаурочний час. Особливо це стосується проектів, що потребують
багато часу на виконання.
7. Чітке структуруванняроботи над проектом, за необхідності аналізуються проміжні результати.
Практичне впровадження проектної діяльності може складати труднощі для майбутніх учителів,
навіть якщо вони ознайомлені з теорією її організації. Пропонуємо пробний проект "The future of
English", метою якого є оволодіння алгоритмом проектної діяльності.
Пробний проект "The future of English"
Мета: оволодіння учнями алгоритмом проектної діяльності.
Навчальні задачі:
- ініціювати інтерес старшокласників до проектної діяльності.
- ознайомити їх з технологією проектної діяльності;
- сформувати рефлексивні вміння.
Методика
1.
Учні займають місця в класі, де парти бажано розташувати таким чином, щоб всі бачили
один одного (коло, буква "П") з метою вільного спілкування.
2.
Учитель повідомляє тему заняття.
3.
Учитель актуалізує в уявленні учнів важливість вивчення іноземних мов, визначає місце
англійської мови у світі й пропонує поміркувати над різними варіантами розвитку цієї мови (з огляду
на її історію, вплив на розвиток інших мов). При цьому вчитель звертає увагу учнів на різні аспекти
реалізації проекту (соціальний, історико-культурний, економічний тощо).
4.
Учні разом з учителем визначають кінцевий продукт проектної діяльності (газетна стаття,
усне повідомлення, розробка сайту в Інтернеті); розробляє критерії оцінки майбутнього проекту.
5.
Учні розподіляються на групи в залежності від визначених ролей (економісти, статисти,
соціологи, педагоги, історики тощо).
6.
Учні працюють в групах над створенням проекту, кожен з точки зору обраної спеціальності;
вчитель спостерігає за роботою, спрямовує її, консультуєучнів.
7.
Учні представляють результати групової роботи.
8.
Учитель і учні обговорюють результати створених проектів, обирають найкращий проект з
огляду на визначені раніше критерії й оцінюють результативність своєї діяльності. Особлива увага
приділяється тому, наскільки самостійними й оригінальними були прийняті учнями рішення,
наскільки активність кожного сприяла продуктивній кооперації.
Підготовка студентів іноземних мов до організації проектної діяльності учнів відбувається не
лише під час їх методичної підготовки, а й на практичних курсах, коли студент самостійно обирає,
застосовує і розвиває способи мислення, прийоми роботи та стратегії розв’язання питань, здійснює
самоконтроль за розвитком власної іншомовної компетентності.
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Шиян Т.В. Подготовка будущих учителей иностранных языков к организации проектной
деятельности учащихся на факультативных занятиях.
В статье раскрываются практические аспекты организации проектной деятельности учащихся,
подчеркивается, что важным элементом профессиональной компетентности будущих учителей
является умение овладевать методами и стратегиями обучения. Анализируется понятие
"проектная деятельность" и рассматриваются возможные пути ее эффективной организации на
факультативных занятиях.
Shiyyan T.V . Future Teachers’ Preparation for the Organization of the Students’ Project Work Activity
during Optional Lessons.
The practical aspects of the organisation of students’ project work activity are revealed in the article; the
importance of future teachers’ ability to master new teaching methods and strategies is underlined. The
notion of project work activity and effective ways of their development during optional lessons are analysed.
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СИСТЕМНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАР АКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА
УКР АЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ІМЕННИКІВ
Стаття присвячена аналізу системних і функціональних характеристик категорії числа українських
і російських іменників. Результати дослідження реалізації категорії числа українських і російських
іменників у паралельних текстах офіційних документів доводять залежність функціональних
характеристик іменників від їх системних ознак.
Граматична категорія числа є одним із проявів категорії кількості в мові. У загальному розумінні
число як іменна словозмінна категорія виражає протиставлення значення "одиничності й більш ніж
одиничності" предметів [1: 83]. Дослідження категорії числа іменника передбачає вивчення
особливостей походження й розвитку числа, його семантики, структурних, функціональних,
стилістичних характеристик, а також зв’язків з філософською категорією кількості [2: 184].
Вивчення системних характеристик категорії числа іменників може бути орієнтовано на словник
(як відображення системи мовних одиниць), а функціональних характеристик – на текст (як результат
мовної діяльності). При цьому серед функціональних ознак найбільш істотною уявляється частота
вживання одиниць у тексті. Основна мета даного дослідження полягає у виявленні закономірностей
реалізації категорії числа іменників української і російської мов методом статистичного аналізу
текстів офіційних документів. У якості матеріалу дослідження були обрані паралельні тексти
документів НАТО [3; 4] обсягом у 20 000 слововживань. Вибір матеріалу був обумовленийнаявністю
корпуса паралельних текстів українською, російською та англійською мовами і можливістю
подальших типологічних досліджень категорії числа іменників у флективних і аналітичній мовах.
Використання паралельних текстів офіційних документів забезпечує тематичну однорідність вибірки,
а її обсяг – статистичну вірогідність результатів дослідження.
Результати аналізу реалізації категорії числа іменників показують, що і в українському, і в
російському текстах документів зафіксовані такі групи іменників: 1) що мають обидві форми числа;
2) Singularia Tantum, 3) Pluralia Tantum. Для виявлення закономірностей функціонування іменників
цих груп були укладені частотні словники (ЧС) словоформ (для зіставлення частоти форм однини й
множини) і лем (для аналізу функціонування зазначених вище груп). З цією метою
використовувалися лінгвістичні програми комплексу Proling Office 5.0, призначені для обробки
українських і російських текстів [5]. У ЧС словоформ кожний іменник характеризується абсолютною
частотою – кількістю його вживань у даному масиві текстів. При укладанні зазначених словників для
підрахунку одиниць тексту був застосований найбільш формальний підхід, при якому окремою
словоформою вважається послідовність літер між двома пробілами або між пробілом і
пунктуаційнимизнаками.
Аналіз ЧС словоформ виявляє, що як українські (8051 уживання), так і російські іменники (7998
уживань) характеризуються високою частотою й покривають відповідно 40,26% українського й 40,1%
російського тексту. Ці результати співвідносяться з даними досліджень художніх текстів українською
мовою: у всіх текстах, за винятком драматургії, серед високочастотнихслів переважають іменники [6:
11]. Загальна кількість ужитих форм іменників в українському тексті (1881) істотно менше ніж у
російському (2366), показник ε дорівнює 20,5%. Наведені вище статистичні дані про кількість
слововживань і форм іменників в аналізованих текстах дозволяють припустити, що українські
іменники характеризуються більшою частотою, ніж російські.
Дійсно, аналіз 10 високочастотних словоформ українських іменників показує, що кожна з цих
форм зустрічається в текстах більше 48 раз, а сума частот цих форм становить 13,48% від сумарної
частоти всіх форм іменників (див. Табл. 1).
Порівняно з українськими, кожна з 10 найуживаніших форм російських іменників зустрічається
більше 53 раз, а відсоток суми їх частот 11,15% нижче відповідного показника українських іменників.
Отже, в аналізованих текстах українські іменники характеризуються більшою частотою вживання,
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однак розбіжність між показниками їхньої частоти й частоти російських іменників не є статистично
істотною.
Таблиця 1.
Частота 10 високочастотних словоформ іменників
Українська
Граматична
Абсолютна
Російська
Граматична
Абсолютна
словоформа
характеристика
частота
словоформа
характеристика
частота
альянсу
род. одн.
250
союза
род. одн.
190
країн
род. мн.
138
безопасности
род. одн.
154
безпеки
SgT
132
стран
SgT
84
року
род. одн.
127
сотрудничества
SgT.
83
членів
род. мн.
98
сил
род. мн.
76
сил
PlT
84
области
місц.одн.
74
співпраці
SgT
70
года
род.одн
63
миру
SgT
69
государств
род. мн.
62
партнерства
SgT
69
мира
SgT
53
країни
ім. мн.
48
уровне
місц.одн.
53
УСЬОГО
1085
УСЬОГО
892
Граматичний аналіз найуживаніших словоформ показує, що в обох масивах текстів переважають
іменники, що мають обидві форми числа, причому максимальними показниками відрізняються форми
однини з майже однаковою сумарною частотою: для українських іменників 377 (альянсу, року) і
російських – 380 (союза, области, года, уровне). Висока частота незначної кількості українських
словоформ компенсуєтьсябільшою кількістю форм менш частотних російських іменників.
Наступними за частотою є іменники Singularia Tantum, причому в українських текстах
словоформи цих іменників зустрічаються частіше порівняно з російськими – 340 (безпеки, співпраці,
миру, партнерства) і 290 (безопасноть, сотрудничество, мир). Сумарна частота форм іменників
множини становить 284 в українському тексті (країн, членів, країни), й 146 – у російському (стран,
государств). Іменники Pluralia Tantum представлені в обох списках однією формою. Однак,
найчастіше іменники Pluralia Tantum зустрічаються в українському тексті 84 (сил укр.) і 76 (сил рос.).
Отже, аналіз наведених вище даних доводить, що в текстах офіційних документів форми
українських іменників порівняно з російськими характеризуються незначно вищими показниками
частоти по всім трьом групам. Натомість при майже рівних показниках сумарної частоти
найуживаніших форм однини російські іменники представлені більшою кількістю форм. Пояснення
цих результатів, імовірно, слід шукати в особливостях системних характеристик іменників цих груп в
українській і російській мовах.
При застосуванні статистичних методів істотною проблемою є лексична й граматична омонімія,
оскільки явище омонімії спотворює статистичні дані як про частоту форм числа, так і про граматичну
категорію в цілому. Для зняття граматичної омонімії крім контекстногоаналізу (застосування сили –
збройні сили) використовувалися також дані алфавітних ЧС, словникові статті яких представлені
лемою й включають всі зустрінуті в текстах словоформи даного іменника з їхніми частотами.
Кількісне співвідношення українських і російських іменників різних груп на сотню словникових
статей алфавітних ЧС відображено в Табл. 2.
Таблиця 2.
Розподіл іменників трьох груп
Іменники, що мають
обидві форми числа
Singularia Tantum
Pluralia Tantum
Номер сотні
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 неповна
УСЬОГО:

укр.
65
71
77
72
65
79
86
75
68
70
728

рос.
64
77
74
69
72
82
83
76
73
55
725

укр.
30
25
23
27
33
18
14
25
30
13
225
163

рос.
32
22
26
30
25
18
17
24
26
15
220

укр.
5
4
1
2
3
2
1
18

рос.
4
1
1
3
1
1
11
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У сього в аналізованих текстах зустрівся 971 український і 956 російських іменників. При цьому
відповідно до результатів аналізу алфавітних ЧС найбільш численними є групи слів, що мають обидві
форми числа й охоплюють відповідно 74,98% загальної кількості українських й 75,84% російьких
іменників у тексті. Причому це єдина група, де кількість російських іменників переважає кількість
українських. Singularia Tantum становлять 23,17% усіх українських і 23,01% усіх російських
іменників у текстах. Найменш численою є група іменників Pluralia Tantum 1,85% загальної кількості
українських і відповідно 1,15% усіх російських іменників у текстах. Отже, максимальною частотою
вживання характеризуються російські й українські іменники, що мають повну парадигм форм числа.
У лексичних системах української і російської мов іменники зазначених груп характеризуються
різними кількісними показниками й становлять певний відсоток загальної кількості слів цієї частини
мови. Для зіставлення показників груп іменників за способом реалізації категорії числа в системах
української і російської мови були використані близькі за обсягом українсько-російський словник [7]
і словник російської мови Ожегова [8], а в текстах – алфавітні ЧС іменників. Процентне
співвідношення трьох груп іменників презентовано в Табл. 3.
Таблиця 3.
Співвідношення трьох груп іменників у словнику й тексті
Словник (%)
Текст (%)
Група іменників
український
що мають обидві форми числа
Singularia Tantum
Pluralia Tantum
УСЬОГО:

72,89
24,14
2,98
100,0

російський
76,71
21,47
1,82
100,0

український
74,98
23,17
1,85
100,0

російський
75,84
23,01
1,15
100,0

Як показують результати аналізу даних Табл. 3, співвідношення українських і російських
іменників за способом реалізації категорії числа в словнику й тексті не виявляє істотних розбіжностей
за винятком групи Pluralia Tantum: російських іменників цієї групи істотно менше, ніж українських як
у словнику (ε=38,93), так і в тексті (ε=37,84). Істотні розбіжності між показниками іменників Pluralia
Tantum можливо пояснюються наявністю в українському словнику таких іменників, що позначають
одне поняття, але мають різні граматичні характеристики, як наприклад радість (Singularia Tantum) –
радощі (Pluralia Tantum), заздрість (Singularia Tantum) – заздрощі (Pluralia Tantum) і т. ін.
Суттєві розбіжності у співвідношенні українських і російських іменників Pluralia Tantum в
аналізованих текстах пояснюються тим, що іменники, які позначають одне поняття, залежно від
перекладу можуть мати різні граматичні характеристики [2: 185], наприклад відносини (Pluralia
Tantum) – связь (має обидві форми числа), дані (Pluralia Tantum) – показатель (має обидві форми
числа), двері (Pluralia Tantum) – дверь (має обидві форми числа), підвалини (Pluralia Tantum) –
основание (має обидві форми числа), стосунки (Pluralia Tantum) – связь (має обидві форми числа) і т.
ін.
Цілком можна вважати, що кількісне співвідношення груп українських і російських іменників у
тексті залежить від їх системних характеристик. Збільшення в тексті порівняно зі словником відсотка
російських іменників Singularia Tantum, імовірно, пояснюється стилістичними особливостями
аналізованих текстів. Однак, підтвердити це припущення можливо тільки за умовою дослідження
текстів інших функціональних стилів.
Таким чином, статистичні характеристики категорії числа українських і російських іменників
залежать від їхнього місця в загальній системі іменників і кількості форм у їх парадигмі. Реалізація
категорії числа аналізованих іменників у словнику й тексті не виявляє істотних розбіжностей за
винятком групи Pluralia Tantum: російських іменників цієї групи істотно менше ніж українських як в
словнику, так і в тексті. Максимальною частотою в аналізованих текстах характеризуються українські
іменники з найбільшою кількістю форм у парадигмі, однак відповідні російські іменники
представлені більшою загальною кількістю. Для українського тексту порівняно зі словником
характерним є збільшення кількості іменників, що мають обидві форми числа, а для російського –
іменників Singularia Tantum і форм однини. Матеріал корпусу паралельних текстів надає можливість
для подальшого зіставлення отриманих результатів аналізу системних і функціональних ознак
іменників флективних мов з відповідними показниками реалізації категорії числа в аналітичних
мовах.
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Бобкова Т.В. Системные и функциональные характеристики категории числа украинских
и русских существительных.
Статья посвящена анализу системных и функциональных характеристик категории числа
украинских и русских имён существительных. Результаты исследования реализации категории числа
украинских и русских существительных в параллельных текстах официальных документов
доказывают зависимость функциональных характеристик существительных от их системных
особенностей.
Bobkova T.V . Systemic and Functional Features of the Category of Number of
Ukrainian and Russian Nouns.
The article deals with the analysis of systemic and functional characteristics of the category of number of
Ukrainian and Russian nouns. The results of the investigation of realization of the category of number in
parallel texts of official documents prove the dependence of functional characteristics of nouns from their
systemic properties.
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СОЦІОЛЕКТ ПІДЛІТКІВ ЯК ВІДОБР АЖЕННЯ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Стаття присвячена аналізу соціолекту підлітків з погляду віддзеркалення в ньому
культуроспецифічних норм і цінностей, що домінують у молодіжному середовищі та визначають
мотивацію їх мовленнєвої поведінки. Виділено низку ЛСП, складові елементи яких є відображенням
матеріальних, гедоністичних, моральних, естетичних та пізнавальних цінностей підліткового
лінгвосоціуму.
Вивчення природи соціальних діалектів є одним із аспектів широкомасштабного дослідження
функціонування мови в суспільстві, в основі якого лежить концепція про мову як соціальне явище,
соціальний чинник якого визначає структуру, розвиток та існування мови.
Мова, якою послуговується молоде покоління, привернула до себе увагу мовознавців ще у 20-30-х
роках ХХ століття (Є.Д. Поливанов). До початку 80-х років минулого століття молодіжний соціолект
вивчався переважно в аспекті протиставлення його літературній мові. Основну увагу мовознавці
зосереджували на вивченні лексичних та ідіоматичних одиниць, на аналізі семантичних і лексичних
моделей словотвору, що використовувалися молоддю для створення нових соціально-маркованих
мовних одиниць (М.М. Копиленко, Е.В. Розен, Л.І. Скворцов).
На сучасному етапі дослідження молодіжного соціолекту наголошується на необхідності вивчати
його з урахуванням цілої низки факторів: соціального оточення мовців, ситуації спілкування,
соціального статусу сім’ї молодих людей та соціокультурної орієнтації молоді. Нові методи
соціолінгвістичних досліджень уможливлюють виявлення тісного зв’язку між мовою молоді та
соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві.
Метою цього дослідження є аналіз впливу цінностей, що домінують у молодіжному соціумі, на
мову підлітків, оскільки система ціннісних орієнтацій мовного колективу формує не тільки основу
мотивації їх ставлення до себе, до інших людей та до навколишнього світу, але й визначає їх
мовленнєву поведінку.
Ціннісні орієнтації мовного колективу відображаються в його ціннісній картині світу як
упорядкованій системі оціночних суджень про світ, що його оточує [1: 114]. Як детермінанти
особистісного розвитку цінності залишаються дієвими впродовж усього життєвого шляху людини.
Однак саме на етапі юності їхня дієвість значно зростає, оскільки їх опанування відбувається завдяки
посиленню ролі самоактивності індивіда в цьому процесі [2: 41].
Фактичний матеріал дослідження складають словники американського та британського
підліткового сленгу, розміщені в Інтернеті [3; 4; 5], Інтернет-публікації з проблеми дослідження [6], а
також корпус спонтанного мовлення британських підлітків [7].
Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що соціолект підлітків репрезентує
сферу інтересів його носіїв та їхні ціннісні орієнтації. У першу чергу це матеріальні, гедоністичні,
моральні та естетичні цінності, на базі яких формуються світоглядні цінності підлітків.
Свідченням значної уваги підлітків до таких життєво-побутових проблем, як добробут та
матеріальний статок, є низка лексичних одиниць, що структурують лексико-семантичне поле (ЛСП)
"Матеріальні цінності". Це, в першу чергу, слова зі спільним інваріантним значенням "гроші" (bank,
benjamins, bones, cheddar , cheese, chips, dead presidents, duckets, ends, grain, grip, k , scrilla / scrill, luka /
lookah, Queens Head etc.). Важливість значення грошей у житті людини та підлітка зокрема
промовисто засвідчує акронім на позначення грошей CREAM (cash rules everything around me). До
зазначеного ЛСП належать також сленгові номінації на позначення ставлення людей до грошей,
наприклад, марнотратства (ball), а також назви осіб, схильних до марнотратства (balla' ), осіб, що
потрапили у фінансову скруту (brizoke, cashed/cashed out) та осіб, а саме жінок, що використовують
інших заради грошей (gold digging ho).
Входження підлітків у дорослий світ відбувається через приміряння до себе дорослих форм
поведінки. За ідеальний спосіб "дорослішання" вони обирають гедоністично-спрямовані форми
девіантної поведінки, що фіксують у культурімежу між дорослим і дитиною: паління, алкоголь, секс.
Необхідно зазначити, що "в сучасній соціокультурній ситуації захоплення палінням та міцними
напоями, у принципі, вже не оцінюється найближчим соціальним оточенням як девіація: ставлення
однокласників та дорослих до подібної поведінки оцінюється як нормальне" [8: 17-18]. Однак
сленгізмів на позначення алкогольних напоїв у лексиконі підлітків небагато: 8 ball (лікер Malt або Old
English 800, популярний алкогольний напій), 40s (пляшка пива місткістю 40 унцій), Richard Gere
(пиво) та booze (узагальнена назва алкогольного напою). Значно більше у дослідженому соціолекті
сленгових номінацій, що описують фізичний та емоційних стан людини, спричинений вживанням
наркотиків та алкоголю. Це радше зумовлено не схильністю підлітків до пияцтва, а включенням
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алкогольної субкультури у сміхову культуру як таку: людина у стані сп’яніння, похмілля тощо
викликає іронію, глузування. Так, на позначення стану алкогольного чи наркотичного збудження
підлітки послуговуються сленгізмами baked, faded, folded, housed, keyed, lick, raw, rollin', sauced,
twisted, sloshed, sledged, wasted, tripped тощо. Інтерес підлітків до паління відображається у низці
сленгових номінацій на позначення цигарок та недопалків – square, butt, fag.
Підвищений інтерес підлітки також проявляють до сфери інтимних стосунків, що, відповідно,
знайшло своє відображення у соціолекті. Докладна структурованість та активність ЛСП "Секс"
зумовлені тим, що сексуальна сфера – потужний емоціогенний фактор в екзистенції людини взагалі й
підлітка зокрема. Ця сфера у своїй загальномовній репрезентації зазвичай представлена евфемізмами
та вторинними номінаціями, які видозмінюються у сленговій субкультурі.
Зазначене ЛСП у соціолекті підлітків представлене дієсловами на позначення флірту (to bag, floss,
shark) та статевого акту (bone, hit it, pump it up, sticking it, tap ), назвами осіб нетрадиційної статевої
орієнтації (battyman, faggot, lezzypal, poof, poofter) та найменуваннями різних способів одержання
сексуальногозбудженнята / чи задоволення (booty call, 210, BJ, buggery, toss off).
Помітне місце у сфері гедоністичних чинників молодіжного, в тому числі й підліткового, буття
займають наркотики. Першими препаратами, з яких підлітки починають "знайомство" з наркотиками,
є так звані "легкі" наркотики, тому більшість наркожаргонних слів, що функціонують у соціолекті
підлітків, називають марихуану та її різновиди (bud, cheba, chronic, green, jaba, leaf, Mary or Mary
Jane, tree, Afgan blue, puff, pot, super Zippo Afghan blue, weed, dope, grass). У лексичному значенні
окремих сленгізмів присутня сема вказівки на якість: dank – марихуана хорошої якості, bammer , dirty
brown, reggin weed, shwagg – марихуана поганої якості. Для зазначення вартості певної дози
наркотичного зілля використовуються лексеми dime (доза маріхуани вартістю $10), dub, twamp /
twomp (доза маріхуани вартістю $20). Назви осіб, що набули наркотичної залежності,
диференціюються за типом наркотика, який вони вживають – tweaker (той, хто набув залежності від
метиламфітамінних препаратів), clucka (той, хто набув залежності від кокаїну).
Ще одним фактором гедоністичного буття підлітків є дозвілля як активний відпочинок. Це
пояснює те, що у мовленні підлітків помітно активізується використання лексем, що належать до
лексико-семантичних субполів "Музика, танці" (jammin' on the one – тусуватися під музику, особливо
в стилі старих тусовок Стіва Вондера, boogie – танцювати під швидку популярну музику) та "Вечірка"
(bang – будь-яка вечірка, але здебільшого та, на якій присутні жінки легкої поведінки, bashment –
крута вечірка, rave – дуже велика вечірка, яка проводиться в просторому приміщенні або на вулиці,
відвідувачі якої танцюють та інколи вживають наркотики).
Майже всі форми активності людини, в тому числі й підлітка, так чи інакше асоціюються з
моральністю або засвідчують протилежне – аморальність. Моральність особистості виявляється,
переважно, в її ставленні до інших людей. Помітне місце серед моральних цінностей підлітків
посідають дружба та товаришування. Свідченням цього є чи не найдовший синонімічний ряд слів
вторинної номінації для найменування друга/подруги – braw, breezy, bro, boo, dognutz, foo, G-money,
money, homeboy, homegirl, home skillet, nephew, pawtna, buddy, fella тощо.
З віком підлітки починають формувати "власні норми моралі", притаманні їхнім референтним
групам, здійснюючи при цьому перевірку суспільних норм на дієвість. Відповідно, іншим
структурним елементом ЛСП "Моральні цінності" є лексико-семантична група слів, які описують
поведінку дітей у певному мікроколективі. Насамперед, це дієслова, що виражають дії, спрямовані як
на створення позитивного мікроклімату в колективі (жартувати – to kid, розважати когось – to crack
someone up), так і на провокування суперечок і конфліктних ситуацій (глузувати з когось – to cap, to
hack, to take the mickey out of somebody, to cus, to try , дражнити когось – to bag on, обдурювати – to
screw, to false, пліткувати – to sell woof tickets, дратувати когось – to set on somebody’ s wick,
зневажливо дивитися на когось – to mag dawg, провчати когось – to learn somebody). Негативно
оцінюється й така риса міжособистісного спілкування, як набридливість (набридати комусь – to bug
somebody, надокучлива особа – nerd, tosser , square). Не схвалюється підлітками підлабузництво (creep
– підлабузник), засуджується боягузтво (NDS – боягуз) та висміюється нерішучість у стосунках з
особою протилежної статі (lil’ boy).
Для світосприйняття дитини в підлітковому віці значущим є поняття соціальних та етичних норм,
відхилення від яких у поведінці, манерах тощо фіксується вербально як в аспекті несприйняття того,
що руйнує молодіжні стереотипи, так і схвалення того, що не відповідає суспільним смакам й
уподобанням. Так, у соціолекті підлітків виокремлюється ціла низка сленгових номінацій, що
називають злочинні та хуліганські дії – красти (boost, break, chalk, deebo, gank, gafel, jack, lock up , to
nick), вбивати (bust a cap, jook, smoke), битися (bust someone's grill, flex, roll-up, steal, whoop); нападати
на перехожих та знімати це на мобільний телефон (slap up), носити зброю (to be strapped), втікати від
поліції (audi, audi 5.0, outie, outie 5000 ), займатися шахрайством (to con) та інші. Через порушення
дисципліни та громадського порядку підліткам інколи доводиться мати справу з правоохоронними
органами. Це пояснює наявність в їхньому лексиконі низки синонімів для найменування
поліцейських – 5-0, bacon, heat, po-po, rollers.
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Об’єктом вербалізації в соціолекті підлітків постає також аморальність. Свідченням цього є низка
номінацій з семантичним кваліфікатором негативного оцінного спрямування "легковажна поведінка".
Це сленгізми на позначення осіб, що займаються комерційним сексом (304, man-ho, slag, slapper , tart),
осіб, схильних до романтичних стосунків з більш ніж однією людиною (dawg, playa, tramp), дівчат,
що мають інтимні стосунки з хлопцями своїх подруг (bopper) та інших.
Важливе місце в системі світосприйняття молодої людини займають естетичні цінності, які також
закріплені в лексичній системі дослідженого соціолекту. Провідне місце серед них посідає відчуття
краси, що асоціюється у підлітків, в основному, з вродою як рисою зовнішності людини. Так, для
найменування красивої дівчини у соціолекті підлітків існують такі лексеми як dime-piece, chassy,
shorty, swawty/shatty, squirrel тощо. Гарна зовнішність без співвіднесення з певною статтю також
акцентується такими сленгізмами як blazin, crushhot, hottie, cris, tick тощо. Позитивно оцінюється
підлітками й сексуальність – buff, chung, jiggy, lush, trick тощо. Гарною вони також вважають стильну
особу (woofy). Виокремлюється й низка сленгових одиниць з протилежним значенням, тобто з
семантичним компонентом "негарний" у структурі їхнього лексичного значення – butters, busted,
beast, fly, fugly, hаngin, howling, munter тощо.
Сфера інтелектуальної діяльності людини представлена в соціолекті підлітків ЛСП "Пізнавальні
цінності", у якому структурно виділяються два полюси – негативний та позитивний. За кількістю
лексичних одиниць, які налічує кожен із них, домінує негативний полюс. Він представлений
сленгізмами, лексичне значення яких містить сему "дурний" – dipstick, dunce, dope, fudge, git,
gormless, mutt тощо. Некмітливість людини низько оцінюється підлітками, насамперед, не в аспекті
відсутності розумових здібностей чи знань, а через повільну реакцію об’єкта номінації, його
нездатність швидко відреагувати, зорієнтуватися в ситуації. Протилежна ознака людського інтелекту
– кмітливість – вербально виражена у соціолекті підлітків лише одним словом – boffin (ерудит).
Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що соціолект підлітків як яскраве відображення
специфіки соціального буття молоді є своєрідною лінгвістичною субкультуроюпідлітків, у якій в
лексикалізованій формі віддзеркалені норми і цінності, що домінують у молодіжному середовищі та
слугують орієнтирами для їх як невербальної, так і вербальної поведінки. Перспективи подальших
розвідок у цьому напряму вбачаються у вивченні функціонування лексичних одиниць виділених ЛСП
у спонтанній комунікації англомовних підлітків у ситуаціях повсякденного спілкування з
однолітками.
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Боднар Р.В. Социолект подростков как отражение ценностной картины мира подростков.
Статья посвящена анализу социолекта подростков с точки зрения отражения в нем
культуроспецифических норм и ценностей, доминирующих в молодежной среде и определяющих
мотивацию их речевого поведения. Выделено ряд ЛСП, составные элементы которых отражают
материальные, гедонистические, моральные, эстетические и познавательные ценности
подросткового лингвосоциума.
Bodnar R.V . The Sociolect of Teenagers as the Reflection ofTteens’ V alue Picture of the World.
The sociolect of teenagers is viewed as the means of reflecting cultural and specific norms and values that
dominate within the age-group and determine the motives of teens verbal behaviour. The article is focused on
lexico-semantic fields the components of which reflect material, hedonistic, moral, aesthetic and cognitive
values in teens linguocommunity.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ І ГР АМАТИЧНІХАР АКТЕРИСТИКИ
АНГ ЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Стаття присвячена опису взаємодії різноаспектних дієслівних характеристик в англомовному
художньому творі. На основі лінгвостатистичного аналізу встановлено взаємозв’язок лексикосемантичних і морфологічних, лексико-семантичних і синтаксичних, морфологічних і синтаксичних
характеристик англійського дієслова; взаємозалежність їх частот є одним із проявів цієї взаємодії.
У центрі уваги сучасної лінгвістики залишається комплекс питань, що стосуються розуміння мови
як системи взаємопов’язаних елементів, у якій функціонування одиниць одного рівня перебуває в
залежності від функціонування одиниць іншого рівня [1; 2; 3]. В останні роки особливої актуальності
набули квантитативно зорієнтовані дослідження міжрівневих зв’язків у мові [4; 5]. Виявлення
залежностей між різними рівнями мови та пояснення причин цих залежностей має важливе значення
як для теорії мовознавства, оскільки сприяє кращому розумінню взаємозв’язку мовних одиниць і
функціонуванню мови в цілому, так і для практики володіння мовою.
Англійське дієслово неодноразово ставало предметом розгляду в галузі мовознавства. Відтак, його
дослідження вирізняється розмаїттям підходів. Попри значну кількість наукових розвідок,
присвячених вивченню функціонування англійського дієслова в текстах різних функціональних
стилів, проблеми дослідження жанротвірних можливостей дієслова, систематизації дієслівної лексики
конкретного художнього твору, а також встановлення взаємозв’язку між різноаспектними
дієслівними характеристиками продовжують привертати увагу дослідників.
Дана стаття має на меті представити результати дослідження функціонування дієслова в
англомовних художніх текстах жанру популярного політичного роману (твори Т. Кленсі "Debt of
Honor" [6] та Ф. Форсайта "Icon" [7]), отримані шляхом системного опису взаємозв’язку його
лексико-семантичних та граматичних властивостей із застосуванням статистичних методів
(зокрема критерію χ2 та критерію взаємної спряженості Ф). У дослідженні здійснюється
поглиблений аналіз системних та функціональних характеристик англійського дієслова, визначаються
фактори, які впливають на їх реалізацію в художньому творі (функціонально-стильові, жанровотематичні та прагматичні), що зумовлює інтегральний опис аналізованої мовної одиниці як у плані
мови, так і в плані її актуалізації в мовленні.
Результати дослідження дозволили встановити, що різноаспектні дієслівні характеристики
активно взаємодіють, що проявляється у взаємозалежності, по-перше, лексико-семантичних і
морфологічних характеристик дієслова; по-друге, лексико-семантичних і синтаксичних
характеристик дієслова; по-третє, морфологічних і синтаксичних характеристик дієслова;
взаємозалежність їх частот є одним із проявів цієї взаємодії.
У процесі дослідження взаємодії лексико-семантичних і морфологічних характеристик
англійського дієслова встановлено наявність взаємозв’язку між реалізацією словозмінних форм
дієслова та його семантикою. Головною причиною, що зумовлює цей зв’язок, є сумісність семантики
дієслова та граматичного значення групи словозмінних форм. У результаті відзначається висока
частота вживання певної групи словозмінних форм дієслів, що входять до певної лексикосемантичної групи. У випадку, коли спостерігається семантична несумісність, навпаки, відмічається
низька частота вживання певної групи словозмінних форм дієслів окремої ЛСГ. Крім того, висока
частота вживання дієслів деяких лексико-семантичних груп у певних групах словозмінних форм
пояснюється прагматичними особливостями творів художньоїлітератури.
Результати дослідження свідчать, що семантично близькі ЛСГ дієслів виявляють подібність у
вживанні в певних групах словозмінних форм. Було встановлено, що семантично близькі дієслова
ЛСГ "Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт" та "Нейтральний вплив на
неживий об’єкт" виявили подібність у вживанні в пасивних формах. За даними дослідження характер
вживання дієслів цих ЛСГ у пасивних словозмінних формах зумовлений як особливостями їх
семантики, так і прагматичними факторами мовлення. Семантичні особливості дієслівної лексики,
яка позначає різного роду вплив на неживий об’єкт зі зміною чи без змін у його формі, суміщаються
із граматичним значенням пасиву та зумовлюють їх зв’язок. Дієслова цієї семантики вживаються для
передачі взаємодії людини з навколишньою дійсністю, тобто для позначення перетворювальної
діяльності людини.
ЛСГ дієслів "Поповнення недостатності "зсередини" силами суб’єкта та володіння об’єктом" має
позитивний статистично значущий зв’язок із групою словозмінних форм Non-Past Indefinite Active.
© Жуковська В.В., 2008
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Семантичні ознаки дієслів цієї ЛСГ передбачають їх вживання в групах словозмінних форм
Indefinite, що пояснюється їх лексичним значенням: дієслова, які означають володіння чимось,
належність чи власність, не є характерними для часових форм перфекта чи прогресиву. Цей факт
підтверджується також відсутністю зв’язку дієслів цієї ЛСГ із всіма групами словозмінних форм
минулого часу.
Дієслівна лексика групи "Комунікація" має позитивний статистично значущий зв’язок із групою
словозмінних форм Past Indefinite Active. Цей зв’язок зумовлюється особливостями художніх
текстів, для яких характерною є значна кількість вкраплень діалогічного мовлення. Дієслова цієї
семантики вживаються переважно для введення мови персонажів, тобто у мові автора (оповідача), для
якої базовою словозмінною формою є Past Indefinite Active.
Лексико-семантична група дієслів "Розумова діяльність" виявила зв’язок із групою словозмінних
форм Non-Past Indefinite Active. Аналізуючи реалізацію дієслів цієї семантики в різних групах
словозмінних форм робимо висновок, що для дієслів цієї ЛСГ не характерне вживання у групах
Progressive та Perfect. У художньомутворі дієслівна лексика розумової діяльності позначає не процес
роботи мозку людини в ході обробки інформації, а ставлення, осмислення, сприйняття, оцінку цієї
інформації персонажем. Крім того, характер використання дієслівної лексики цієї семантики у групах
словозмінних форм Non-Past Indefinite Active спричинений прагматичними особливостями
художньогомовлення: дієслова цієї ЛСГ вживаються переважно в мовленні персонажів для передачі
осмислення, оцінки ними подій твору чи вчинків дійових осіб.
Результати дослідження показали, що семантика дієслова впливає на його сполучувальні
властивості, що відображається у різному наборі ядерних моделей граматичної сполучуваності та у
вищій частоті вживання певних моделей у текстах. Взаємозв’язок лексико-семантичних і
граматичних характеристик англійського дієслова на синтаксичному рівні зумовлюється такими
чинниками:
1) типовістю моделі граматичної сполучуваності для всіх дієслів окремої ЛСГ;
2) переважним вживанням високочастотнихдієслів певної семантики в певній моделі граматичної
сполучуваності;
3) індивідуальною сполучуваністю певного дієслова;
4) типом викладу (авторське, персонажне мовлення).
За даними дослідження характер вживання дієслів ЛСГ "Комунікація" в ядерних моделях
граматичної сполучуваності VS та VNS зумовлюється як семантичними особливостями цих дієслів,
так і прагматичними особливостями мовлення художніх творів. Дієслівна лексика ЛСГ "Комунікація"
позначає акт передачі інформації, а сема інформативності передбачає адресата, якому передається ця
інформація, та саму інформацію. Крім того, ця дієслівна лексика вживається переважними чином у
діалогічному мовленні для введення мови персонажів чи для введення непрямої мови.
Вживання дієслів ЛСГ "Комунікація" в ядерній моделі граматичної сполучуваності VVing
зумовлюється конкретною сполучуваністю кількох високочастотних дієслів ask, observe, reply, say
лише у творі Т. Кленсі "Debt of Honor". Цей факт свідчить про індивідуально-авторську манеру
письменника, яка проявляється в особливостях сполучення слів у мовленнєвому ланцюжку.
Для дієслів ЛСГ дієслів "Розумова діяльність" характерним є їх частотне вживання у моделі VS.
Семантичні ознаки цих дієслів передбачають їх вживання у сполученні із підрядним реченням на
позначення розгорнутого повідомлення про результат розумової діяльності людини. Для дієслів цієї
ЛСГ характерним є також сполучення із прислівниками способу дії у моделі VD та сполучення з
інфінітивом у моделі VV= для позначення прийняття мовцем рішення щодо виконання дії, тобто
певний намір.
Дієслова трьох лексико-семантичних груп "Нейтральний вплив на неживий об’єкт",
"Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт" та "Нейтральний вплив на живий
об’єкт" виявили подібність у вживанні в ядерних моделях граматичної сполучуваності із залежним
іменниковим та прийменниковим компонентами VN, VprpN та VNprpN. Цей зв’язок зумовлюється, з
одного боку, семантикою цих дієслів, що позначають різного роду вплив на живий і неживий об’єкти,
та вимагає наявності об’єкта, на якого цей вплив здійснюється, й інструменту дії чи місця дії; а, з
іншого боку, аналітичним характером англійської мови, в якій відношення інструментального
характеру передаються за допомогою прийменників.
Дієслівна ЛСГ "Поповнення недостатності "зсередини", володіння об’єктом" має позитивний
статистично значущий зв’язок із моделлю VN. За результатами дослідження характер вживання
дієслів цієї ЛСГ у моделі VN зумовлюється не стільки її типовістю, скільки індивідуальною
сполучуваністю високочастотнихдієслів have, get, take, що передбачають вживання після них об’єкта,
який отримують у власність або яким володіють.
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У результаті дослідження встановлено, що між морфологічними та синтаксичними
характеристиками англійського дієслова існує взаємозв’язок, який проявляється в тому, що певні
моделі граматичної сполучуваності більш характерні для дієслів у певних словозмінних формах.
У ході аналізу було встановлено, що статистично значущий зв’язок із моделями граматичної
сполучуваності виявили п’ять груп особових словозмінних форм Past Indefinite Active, Non-Past
Indefinite Active, Past Perfect Active, Non-Past Perfect Active та Past Indefinite Passive (be-Passive).
Решта груп особових словозмінних форм дієслова таких зв’язків не мають, що є результатом або
недостатньої кількості вживань певної групи словозмінних форм у моделі, або переважанням
теоретичних величин над емпіричними, або незначною перевагою емпіричних даних над
теоретичними.
На зв’язок групи словозмінних форм дієслова та моделі його граматичної сполучуваності
впливають такі фактори:
1) переважне вживання дієслів певної семантики у групі словозмінних форм у моделі
граматичної сполучуваності;
2) типовість моделі для дієслів усіх досліджуваних ЛСГ у певній групі словозмінних форм;
3) індивідуальна сполучуваність певних дієслів у конкретній словозмінній формі;
4) композиційно-мовленнєві особливості творів художньоїлітератури.
Дані дослідження підтверджують той факт, що реалізація граматичних властивостей дієслова на
морфологічному та синтаксичному рівнях відбувається одночасно із лексичними. Так, зв’язок груп
словозмінних форм Past Indefinite Active та Non-Past Indefinite Active з моделлю VS пояснюється
значною кількістю вживання дієслів комунікації та розумової діяльності у цих словозмінних формах
та у цій моделі у досліджуваних текстах, оскільки ЛСГ дієслів "Комунікація" та "Розумова діяльність"
входять до ядра ЛСГ вибірки за кількістю різних дієслів у групі та частотою в тексті.
Зв’язок групи словозмінних форм Past Indefinite Active із моделлю VVing пов’язаний із
переважним використанням у цій моделі високочастотних дієслів комунікації ask, observe, reply,
say, які вживаються у Past Indefinite Active. Така конструкція є характерною лише для твору
Т. Кленсі.
Характер вживання дієслів у формі Non-Past Indefinite Active у моделі VN пояснюється
типовістю цієї моделі для всіх дієслів досліджуваних восьми дієслівних ЛСГ у цій словозмінній
формі.
Група словозмінних форм Non-Past Perfect Active має один позитивний статистично значущий
зв’язок із моделлю VN, який пояснюється вживанням значної кількості дієслів ЛСГ "Поповнення
недостатності "зсередини", силами суб’єкта та володіння об’єктом" у цій словозмінній формі в цій
моделі граматичної сполучуваності.
Група словозмінних форм Past Indefinite Passive (be-Passive) має зв’язок із моделлю VNprpN. Ця
модель може бути як відображенням пасивної конструкції, так і містити вказівку на місце та час дії.
Вивчення взаємозв’язку різних дієслівних характеристик в художньому творі, що полягає в
системному описі особливостей функціонування дієслівної одиниці на трьох мовних рівнях
(семантичному, морфологічному та синтаксичному), здійсненому за допомогою лінгвостатистичних
методів, має перспективи подальших досліджень. Отримані результати не вичерпують проблематики,
висвітленої у роботі. Результати дослідження дозволяють окреслити коло проблем для подальшого
опрацювання. Перспективною, на нашу думку, є спроба інтеграції апробованої у нашому дослідженні
методики із підходами до вивчення мовних одиниць, що використовуються у когнітивних,
психолінгвістичних та типологічних дослідженнях. У подальшій науковій діяльності отримані
результати дозволять вийти на рівень типологічних узагальнень при порівнянні різних стилів
мовлення та визначення особливостей функціонування різних частин мови у них. Дані дослідження
можуть бути використані для створення лексичної граматики англійської мови.
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Жуковская В.В. Лексико-семантические и грамматические характеристики английского
глагола в художественном тексте.
Статья посвящена описанию взаимозависимости разноаспектных характеристик в англоязычном
художественном произведении. На основании лингвостатистического анализа установлена
взаимосвязь лексико-семантических и морфологических, лексико-семантических и синтаксических,
морфологических и синтаксических характеристик английского глагола; взаимозависимость их
частот является одним из проявлений этого взаимодействия.
Zhukovska V .V . Lexіco-Semantic and Grammatical Characteristics of the English V erb
in a Literary Text.
The article describes the interdependence of verbal characteristics of different levels in an English literary
text. On the basis of lingoustatistic analysis the interdependence of lexico-semantic and morphological,
lexico-semantic and syntactic, morphological and syntactic characteristics of the English verb is established;
the interdependence of the frequencies is one of the manifestations of this interaction.
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ІДЕОЛОГІЯ ТА ЖАНР ДР АМАТУРГІЇОБРОБОК
(ПРИРОДА ТВОРЕННЯ ТР АГЕДІЇ О. ЛЕВАДИ "ФАУСТ І СМЕРТЬ")
У статті на конкретному матеріалі аргументується твердження про несумісність ідеології як
основного елемента "соціалістичного реалізму" та літератури, яка залежить лише від волі митця,
його світосприймання і майстерності. Ідеологічні догми здатні знецінити, зруйнувати художній
твір, змішуючи такі антонімічні поняття, як мистецтво й антимистецтво, добро і зло, правда й
неправда.
Творче буття митця, формування його як особистості понад усе залежить від історикокультурного стану макросоціуму. Саме тому в роботі письменника завжди віддзеркалюється його
епоха, що, зрозуміло, позначається і на авторському відборі жанру, і на конструюванні сюжету, і,
найважливіше, – на авторській концепції відображення всіх соціальних колізій, на його поглядах
щодо призначення та суспільної цінності мистецтва. Як наслідок – залежно від домінуючих ідеалів
кардинально змінюється характер літератури і мистецтва тієї чи іншої епохи. Досить згадати хоча б,
як і чим різняться античне й середньовічне мистецтво, мистецтво епохи Відродження й епохи
Просвітництва.
У цьому ж ряду – мистецтво епохи науково-технічної революції, що в другій половині XX століття
стала реальним утіленням віковічних мрій та пошуків людства в різних царинах історико-культурного
процесу.
У ракурсі небачених наукових досягнень з новою гостротою і силою стали ревізуватись
найважливіші філософські, морально-етичні та соціальні проблеми, зокрема – проблема призначення
людини, її місце в природі та в історії. Цілком закономірно, що ці "фаустівські" питання спонукали
письменників знову звернутися до фаустівської теми, до образу Фауста, власне, до обробки
знаменитої трагедії Гете в тій чи іншій мірі та формі.
В українській літературі мотиви "Фауста" (та частково й поетику) використав О. Левада у творі
"Фауст і смерть", жанр якого драматург обумовив таким чином: "Для мене обрання жанру для твору
ніколи не було категорією формальною. Все залежало від теми й ідеї твору (курсив мій – О.Н.).
"Фауст і смерть" міг з’явитися тільки як п’єса, і саме віршована, і саме трагедія" [1: 143].
Вичленивши тему й ідею твору як категорії домінантні для жанру трагедії "Фауст і смерть",
драматург, на жаль, жодним словом не згадав про те, що визначальною обставиною творчого процесу
на цей раз була космічна енергія великого твору Гете, надлюдське, фанатичне прагнення його Фауста
дійти до істини, до суті законів буття, гідно виконати місію людства у відведений для цього час.
"Фауст і смерть" саме тому й з’явився як п’єса, як віршована трагедія, що був зорієнтований на
гетевського "Фауста". Зізнання ж драматурга, що "все залежало від теми й ідеї", сьогодні
сприймається як авторське ствердження того факту, що тема та ідея були визначальними
категоріями у способі існування літератури та мистецтва, їх сутністю.
Зректися сьогодні причин і наслідків заідеологізованого літературного процесу майже цілого
століття, звичайно, простіше, ніж дати йому правильне обґрунтування, розкрити природу й наслідки
його побутування. Ідеологічна драма "Фауст і смерть" О. Левади, тобто п’єса, основою якої є не
художня енергія, а тема та ідея, для цієї мети видається нам найбільш актуальною, тим більше, що
автор прагне пов’язати її композиційно з найвищими надбаннями художньої та філософської думки,
зі світовою фаустіаною.
Зв’язок трагедії "Фауст і смерть" з "Фаустом" Гете визначається не лише назвою твору О. Левади,
але й характерною для драматургії обробок системою внутрішніх зв’язків і аналогій, дослідження
яких, на нашу думку, є цінним і актуальним уже тому, що, на відміну від численних обробок, які
складають світову фаустіану, не має ні спільного з першоосновою сюжету, ні навіть схожих
фабульних вузлів.
Передовсім левадівську обробку єднає з гетевським "Фаустом" проблематика п’єси "Фауст і
смерть", тобто спроба О. Левади у відповідності до ідей свого часу вирішити питання, що стосуються
суспільних поглядів на зміст і красу людського життя, на долю людства.
За авторським задумом, опонентом гетевського Фауста є головний герой "Фауста і смерті",
учений-астрофізик Ярослав, людина, що віддзеркалює духовно-моральну проблематику своєї епохи.
Так окреслюється (а в подальшому поглиблюється й розкривається) своєрідна антитеза –
протиставлення різних епох, різних соціальних і морально-етичних площин та діалектично
взаємопов’язаних з ними характерів героїв.
© Новобранець О.Б., 2008
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Якщо, по-перше, гетевський Фауст не позбавлений ні земних гріхів, ні небесних, скоєних заради
великої мети, – то левадівський Ярослав – "ідеал соціалістичного суспільства", ладен з позицій
альтруїзму, декларованого в 30-і роки ХХ ст., втратити особисте щастя, аби виконати обов’язок
вченого і комуніста перед суспільством. Цей обов’язок Ярослав бачить у тім, щоб не лише
теоретично, у формулах і розрахунках накреслити шлях космічним кораблям, але будь-якою ціною
відкрити цей шлях, забезпечивши таким чином тріумф наступних космічних польотів.
По-друге, Фауст (хоч і наділений загальнолюдськими рисами і водночас – глибоким особистісним
началом) залишається, по суті, образом символічним. Тому трагедія Фауста, який за велінням
небесних сил зміг двічі пройти земний життєвий шлях і в дарунок від Бога одержав безсмертя душі,
сприймається як вочевидь фантастична.
Трагедія ж Ярослава, який, власне, є уособленням діалектичного впливу фактично дегуманізованої
ідеології, є значно об’ємнішою, страшнішою, бо в ній – трагедія мільйонів, які не навчились помічати
очевидних "емпірій" і приречені фанатично вірити, що й після смерті їх справи і "думки іскристі
живуть і дишуть, і невпинно діють". Тому й сприймається голос Ярослава, що посилає Романа в
зоряну дорогу, не як переможне завершення двобою з Фаустом, а радше як "соціалістична містика" чи
романтизована утопія:
...Фаусте, Фаусте! Ти помилився!
Втомі твоїй спокій приснився...
В серці своєму спинив ти хвилину,
ту, що ніколи не знає зупину, –
в ній-бо кінець початком стає, –
і розтає заклинання твоє
там, де кінець початком стає! [2: 90].
По-третє, створюючи небачену панораму суспільства "фаустівської" епохи, Гете використовуєвсю
багату гаму кольорів і відтінків. Левада ж репрезентує суспільство свого періоду в кількох
контрастних кольорах,
з-поміж яких виділяються, як правило, рожевий, червоний та чорний, що
найбільш яскраво проявляється в лірико-романтичному, ідеолого-публіцистичному та класовоантагоністичному характері сюжетних ліній.
Слід зауважити, що картини ці не мають аналогій з гетевськими (хоч і споріднені фаустівською
темою), позаяк їх сюжети і герої належать до різних координатних систем простору і часу,
розмежованих століттям наукового і суспільного прогресу. Тому Фауст і Ярослав по суті вирішують
далеко не рівнозначні проблеми і не в рівнозначних умовах.
Трагічна невдача наукового пошуку насамперед тому й приводить гетевського Фауста до відчаю,
до розпачу, що впродовж усього життя він фактично залишається самотнім, відгородженим від світу,
від живого життя безліччю пробірок і колб. І навіть Вагнер, його учень і найближчий помічник, не
розділяв поглядів та ідей свого наставника. Проте трагізм Фауста неспроможний затьмарити цього
образу, бо він – то символ одвічної мрії людства, незбориме бажання побачити "небо в алмазах",
нескореність у пошуках "ключів від щастя людського".
Трагедія левадівського Ярослава видається на перший погляд оптимістичнішою, ніж трагедія
Фауста: хоч і дорогою ціною, та все ж досягнуто мети, звершено подвиг, який вимріювавсь, готувався
людством упродовж століть. Безперервність процесу вирішення проблем, що стосуються долі
людства, – від мислителя Фауста до талановитого вченого Ярослава – символічно розкриває
О. Левада в сцені, коли Ярослава оточують вчені, що "зійшли з портретів": Ціолковський, Ейнштейн,
Склодовська-Кюрі, Ірен Жоліо-Кюрі та Фредерік Жоліо-Кюрі. Тут, у кабінеті Ярослава, відбувається
не лише містифікована передача наукової естафети – тут стверджується вірність великій
космополітичній ідеї (точніше кажучи, ідеї, яка й стала великою завдяки своїй космополітичності) –
служінню науки людству, людині.
Зворушливо і патетично говорять про самовіддану працю-подвиг вченого, про щастя людей Марія
Кюрі та її дочка Ірен:
Марія Кюрі.
Ірен, моя кохана доню!
Коли впаду я в боротьбі,
то власну долю, долю, долю
заповідаю я тобі.
Я щастя вищого не знаю,
аніж коли прийде пора,
віддать життя своє до краю
для всепланетного добра.
Ірен Жоліо-Кюрі. ...Ми смерті атомній у вічі
дивились пильно все життя
І знов пройти готові двічі
той самий шлях – без вороття.
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Скоряючи примару чорну,
ми для людей несли в імлі
надію світлу й необорну
на мир і щастя на землі [2: 48-49].
З філософською мудрістю осмислив Ярослав гуманістичні заповіді своїх попередників,
звертаючись до їхніх портретів:
Ні, не абстракцій холодини
скропили кров’ю ви й слізьми.
Ви працювали для людини
І до кінця були людьми.
І, вирушаючи в дорогу,
де зорі сяють крізь туман,
всі ваші мрії і тривоги
я заберу, як талісман [2: 49].
Тут, як бачимо, – теж романтична патетика, але як вона відрізняється від офіціозної молитвисповіді, що невдовзі звучатиме з вуст Романа біля мавзолею...
І тривоги матері, і мрії брата забере з собою в космос молодий астрофізик Ярослав. Щасливий він,
бо не самотній! І, безперечно, має рацію І. Давидова, коли стверджує, що "...на відміну від героя Гете,
Ярослав не називає себе пасинком природи, не відчуває себе черв’яком і не каже: "Спинися, мить,
прекрасна, ти!" Його не влаштовує така звужена перспектива пізнання життя, він обстоює
необмеженість людських можливостей. Ця думка приходить до Ярослава перед тим, як він мав
здійснити історичний політ, коли він мав довести могутність людини у всесвіті. Ярослав – оптиміст і
розуміє життя як діяння" [3: 70].
Та навряд чи можна погодитись з висновком, який тут же робить І. Давидова: "Таким чином, у
зіткненні Фауста і Ярослава – двох літературних героїв різних епох – розкривається філософський
задум твору, осмислюються життєві процеси, розв’язуються питання життя і смерті, стверджується
безсмертя народу, що творить історію" [3: 70]. І навряд чи можна розкрити філософський задум
твору, більше того – розв’язувати питання життя і смерті у надуманому, гіпотетичному "зіткненні"
літературних героїв різних епох, з різних систем, так би мовити, з різних світів. Зрештою, слід
зважити й на те, що філософські погляди представників різних епох базуються на несумісних
методологічних основах. Думка ж про те, що в "зіткненні" розв’язується питання життя і смерті, є, по
суті, сюрреалістичним пасажем.
Не зайвим буде нагадати при цьому, що Фауст, якого перевершує своєю аргументацією Ярослав, –
це також своєрідне "творче доповнення", драматургічна обробка знаменитого гетевського образу.
Якщо гетевський Фауст залишає життя з останнім бажанням – побачити народ свобідний у свобідні
дні, то, опинившись (за велінням О. Левади) в суспільстві XX століття, він уже "бачить" втілення
своєї мрії і промовляє трагічне заклинання:
Служить цій справі благородній –
це верх премудрощів земних.
Лиш той життя і волі годний,
хто б’ється день у день за них.
... І ось у мрії я стою
з народом вільним в вільному краю,
І в серці виростає клич величний:
"Спинися, мить, прекрасна ти!" [2: 46].
Щоправда, така обробка видається надуманою, ніби навмисне створеною для "переконливої"
філософської антитези Ярослава. По суті, тут Левада полемізує не з Гете, а сам з собою, штучно
створюючи містичну обстановку, яка сприяла б героїзації (навіть надмірній) Ярослава. Насправді ж з
"незагіпнотизованим", "невідредагованим" гетевським Фаустом у Ярослава більше спільного, ніж
конфліктного, в чому левадівський герой зізнається, читаючи велику трагедію Гете перед польотом у
космос:
Знання безмежні океани
проплив ти аж до царства тьми,
та лікувати серця рани
не вмів так само, як і ми.
О Фаусте! Зламавши схеми,
пізнавши подих небуття,
звіряв ти всі філософеми
живою правдою життя [2: 45].
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Безперечно, філософський характер якоюсь мірою притаманний не лише задумові драматурга, але
й реалізації цього задуму в сюжетних колізіях трагедії "Фауст і смерть", у конфлікті ідей, світоглядів,
полярно розмежованих, як вічні антиподи – добро і зло, життя і смерть, творення і руйнація.
Як і у "Фаусті" Гете, в обробці О. Левади філософські проблеми вирішуються у двох планах – у
фаустівському та в мефістофельському. Сфокусувавши основну увагу на драматичній колізії
талановитого вченого Ярослава та його морального антипода Вадима, автор переносить цю колізію у
сферу світоглядну. Конфлікт стає динамічнішим і трагічнішим, ніж конфлікт між Фаустом та
Мефістофелем, які в багатьох сценах драми були скорше схожими на двох приятелів, щоправда, з
дещо різними характерами, з різною мірою віри в можливості людини, в її розум і сили. Скептик і
нігіліст Мефістофель дійсно не заподіяв такого зла своєму опонентові, як Вадим, носій
мефістофельського, точніше сказати, сатанинського начала в трагедії О. Левади. Спільно з
рукотворним сатаною Механтропом Вадим не стільки уособлює дух заперечення і зневіри, скільки
заздрість і підступність, ненависть і зло, руйнацію і смерть.
Незважаючи на те, що Ярослав і Вадим – це представники однієї епохи, однієї соціальної системи,
вони суттєво різняться рівнем духовності, світосприймання, характером моралі. Це Моцарт і Сальєрі,
чиї дії, способи мислення не можна обґрунтувати лише зовнішніми чинниками, об’єктивними
причинами та обставинами.
Погляди Вадима, безумовно, непересічного вченого, позначені філософією егоїзму та крайнього
індивідуалізму – аж до прагнення стати надлюдиною і торжествувати над світом. Це неоніцшеанство
викривається і спростовується О. Левадою (який, звісно, дотримується принципово протилежних
філософських поглядів) і в експресивних монологах Вадима, і в окремих довірливих репліках.
Філософією надлюдини Вадим хизується навіть у розмові з коханкою:
А що Земля? Приречена пилинка,
де кожний порух наближає мить,
коли закон всевладний ентропії
енергію погасить, мов свічу.
Цінуйте ж мить! Вона сьогодні наша,
моя, твоя, бо нині й ти – моя! [2: 45].
Та чи не найщиріше звучить зізнання морально надщербленого, спустошеного честолюбця в
розмові з Чернецем.
Вадим.
Мій апарат!..
Його задумав я лише для себе,
щоб мандрувати в зоряній імлі.
Я сам хотів скорити простір неба,
щоб ствердити презирство до землі! [2: 91].
Слід зауважити, що твердження таке, на нашу думку, нічим не обґрунтоване і безпідставне, не
тільки не витримує ніякої критики, але й не потребує її.
По-перше, Вадим у розмові з Іриною сам однозначно відмежовується від Фауста:
Та певний я, що Фауста нудного
немає тут. У вашім домі він,
супруг пісний, з яким в супрягу шлюбну
впряглися ви, душі стоптавши цвіт! [2: 35-36].
По-друге, сказати про Фауста, що він "спокушений примарою надлюдськості", рівнозначно
відмові від усього того, заради чого літературознавці досліджували фаустіану. Цілком закономірно,
що філософія егоцентризму, яку сповідує Вадим, у двобої з гуманізмом Ярослава виявляється
збанкрутілою.
Вадим.
Бо що є час?
Абстракція холодна...
Ярослав.
Проте у ній – невпинний пульс життя!
Вадим.
Читав я десь, що жити – це вмирати...
Ярослав.
Але вмирать – не означає жить [2: 40].
Коли ж Вадим з відвертим цинізмом і зухвалістю проголошує власну формулу індивідуалізму:
"Людина є сама собі закон", – [2: 40] – Ярослав заганяє його в тупик логічним запитанням:
А що ж понесли б ви в чужі світи?
У люблену ідею ентропії –
фатальної загибелі життя?
Чи, може, ваше твердження останнє
про те, що кожен сам собі закон?.. [2: 42].
І вже зовсім пророчо звучать слова Ярослава, сказані Ірині, яка вважає, що за Вадимом –
майбутнє:
Прийдешнє – за життям. А то – мертвота! [2: 43].
176

О.Б. Новобранець. Ідеологія та жанр драматургії обробок
(природа творення трагедії О. Левади "Фауст і смерть")

Так і сталось. "...Ти вичерпав себе! Бо людяність і ти – це речі несполучні!" [5: 103], – виносить
вирок Вадиму його друге "Я" – бездушний витвір лихого розуму.
За визначенням О. Левади, "взаємознищення Вадима і Механтропа виписане як ускладнене
самогубство Вадима" [3: 70].
Цілком природно, що філософський характер трагедії "Фауст і смерть", як і гетевського "Фауста",
не вичерпується у зіткненнях та суперечках виразників антагоністичних ідей. Філософською
глибиною нерідко позначені діалоги-роздуми про найсуттєвіші екзистенціальні проблеми. Для
прикладу розглянемо емоційно насичений діалог Ярослава та Ірини, чиї погляди на сутність буття, на
характер мистецтва й науки, зрештою, – на кохання виразно контрастують.
Ярослав. З малих цеглин – знання зростає вежа.
Ірина.
Без спалаху і подвигу нема!
Хіба не так?
Ярослав. Наука – не пожежа,
шукати в ній сенсацію – дарма [2: 18].
Безперечно, це ніскільки не применшує значення трагедії О. Левади як твору, оригінального за
змістом і композиційною організацією матеріалу, за віддзеркаленням суспільних поглядів іншої
формації, які, зрозуміло, не могли не позначитись на авторському світосприйманні. Саме цей фактор
дає нам право стверджувати, що оригінальність "Фауста і смерті" понад усе визначається особистістю
драматурга О. Левади.
Особистість художника, як відомо, проявляється у творчому процесі надто рівнобічно – і в
ініціативі та позиції спостереження, і в активних пошуках нового, і в невтомній боротьбі за ідеал, і в
громадянській позиції стосовно всіх суспільних процесів. Власне кажучи, особистість вільного митця
– це неповторна і надзвичайно складна система, що інтегрує в собі цілі соціальні й індивідуальні
комплекси – моральні, філософські, політичні, ідеологічні, естетичні, психологічні тощо.
У художній літературі особистісне, суб’єктивне начало не менш важливе, ніж об’єкт
відображення, що, власне, в різні часи відзначали непересічні літературні авторитети. Л. Толстой,
зокрема, говорив, що, беручи в руки невідомий твір, він передовсім цікавиться особистістю автора
даного твору: "Нумо, що ти за людина? І чим відрізняєшся від усіх людей, котрих я знав? І що ти
можеш сказати мені нового про те, як треба дивитись на наше життя?" [4: 19].
В. Брюсов стосовно суб’єктивного начала в мистецтві визначився афористично: "Сутність у творі
мистецтва – це особистість художника" [5: 8].
Якщо, як бачимо, класиків кінця XIX століття цікавило, яким є автор художньоготвору, то навіть
найталановитіші митці періоду соціалістичного реалізму вже взяли за правило вимагати, наставляти,
яким повинен бути письменник цього часу.
Так, виступаючи на одному з партійних з’здів, М. Шолохов уважав за потрібне говорити про
особистість у літературі як про проблему особливого значення: "Я за те, щоб у письменника булькала
гаряча кров, коли він пише, я за те, щоб лице його біліло від затамованої ненависті до ворога, коли він
пише про нього, і щоб письменник сміявся і плакав разом а героєм, котрого він любить і котрий йому
дорогий. Тільки за цих умов буде створений справжній твір справжнього мистецтва, а не підробка під
нього" [6: 171].
Ніби доповнюючи думку М. Шолохова, О. Твардовський продовжував: "Одна з дивних
особливостей мистецтва полягає в тім, що, коли художник сам не схвильований, не зворушений посправжньому тими ідеями, образами, картинами життя, якими він наповняв витвір, то ніякого чуда не
відбудеться: читач, глядач або слухач, сприймаючи цю творчість, також залишається холодним, вона
не зачіпає його душі" [7: 535].
Загальновідомо, що в умовах тоталітарного режиму, який, по суті, нівелював творчі особистості,
література й мистецтво працювали на соціальне (точніше, відверто партійне) замовлення, при чому
надмірно ідеологізувались, набуваючи утилітарного характеру, і разом з тим відмежовувались від
загальнолюдських цінностей. Брюсовська афористична формула про значення особистості в
літературі була замінена за цих умов лозунгом В. Маяковського: "Треба виробляти готові речі лише
тоді, коли відчуваєш ясне соціальне замовлення" [8: 66].
Не зайвим буде нагадати, що в трагедії "Фауст і смерть" О. Левада не тільки проявляє чітке
розуміння "соціального замовлення" за формулою В. Маяковського, але й – для засмачки – наслідує
стиль російського поета, дотримуючись разом з тим "принципу партійності" як основної артерії
соціалістичного реалізму. Так зроблена вся тринадцята (чи не символічно це!) сцена, про яку
І. Давидова пише в стилі офіційно-партійної критики: "Один з кращих монологів Романа перед
мавзолеєм написано вільним віршем у традиціях поетики Маяковського. Високий громадянський
пафос сцени, ораторські інтонації цього монологу цілком виправдовують цей засіб" [3: 72].
Насправді ж ритуальний монолог Романа у згаданій сцені сприймається як заклинання, як
язичеська молитва, надумана, наївна і нещира, чим, безперечно, послаблюється динаміка наступної
сцени, навіть дещо дегероїзується подвиг Романа.
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Щоправда, автор, на нашу думку, не зловживає штампами, характерними для літератури
радянського періоду. Принаймні, найпоширеніший, точніше сказати, канонізований, обов’язковий
для художніх творів того періоду штамп – традиційне зображення керівної ролі партії – у трагедії
Левади "крамольно" обійдено. Без інших же ідей, що розкриваються у зіткненнях Ярослава з
Вадимом та з Чернецем або в діалогах Вадима з Іриною та Механтропом, як відгомін непримиренної
ідеологічної боротьби двох світів, – трагедія не мала б "соціального замовлення", інакше кажучи,
просто не побачила б світу.
Зрозуміло, що в обстановці повної секретності, в якій готувались перші польоти в космос, автор і
не смів думати про відображення (бодай поверхове) науково-технічних проблем, а тому замінив їх (як
про це, до речі, він сам говорив) проблемами "людинознавчими", прагненням піднести розповідь до
символу, до філософського осмислення життєвих процесів.
На перший погляд може здатися, що філософське спрямування трагедії "Фауст і смерть", образисимволи, елементи романтизму, що насичують сюжет трагедії, наближають її як обробку до "Фауста"
Гете, сприяють жанровому спорідненню з першоосновою. Насправді ж класична філософія Гете і
філософія "наукового комунізму", що стала основою світосприймання для О. Левади, містяться в
різних площинах, розмежованих простором, часом і, природно, способом суспільного мислення,
системою життєвих цінностей. Саме цим можна пояснити той незаперечний факт, що Гете не
ідеалізує свого героя, а "наділяє" його всіма земними гріхами, і навіть найбільшим, неспокутнім гріхом – боговідступництвом.
Левада ж у своїй трагедії репрезентує "образ нашого сучасника в усій його духовній і фізичній
красі, що уособлює наш естетичний ідеал. За зовнішньою простотою ми відчуваємо неабиякий розум
і інтелект Ярослава як вченого й людини, його непримиренність у боротьбі зі злом, високу
принциповість, ліричність і сердечну щирість" [3: 69].
Таким чином, грішного гетевського Фауста врятовують небесні сили, відпускаючи всі його гріхи
не за велике благо, знайдене для людства, а лише за невтомні пошуки його. "Безсмертя" ж Ярославу,
на відміну від Фауста, забезпечене людською пам’яттю. Отже, недовге, символічне.
Світлана. Ти з ним говориш, ніби він живий...
Роман.
Бо й він, немов живий, говорить з нами.
Його слова, його думки іскристі
живуть, і дишуть, і невпинно діють,
А в діянні – безсмертя джерело [2: 110].
Ідеал у художньомутворі (та більше – в житті) – це щось невірогідне, сюрреалістичне, казкове, і
пошуки його – марна затія. Всупереч реальності і на догоду "соціальному замовленню" О. Левада в
трагедії "Фауст і смерть" виставляв цілу низку "будівників нового світу" в усій їх "духовній і фізичній
красі". За задумом автора, вони повинні були репрезентувати "ідеал соціалістичного суспільства". Тут
і Роман, брат Ярослава, і їхня мати, і Світлана – наречена Романа. Таким чином, ідеал як тип
переростав у явище, тобто в ідеалізацію, лакування дійсності, і сприймався не як результат
літературного процесу чи філософських роздумів про "складні події світового масштабу", а як
спрямування всього твору на забезпечення потреб офіційної ідеології, утвердження її постулатів.
Слід зважити й на те, що в обстановці масової, суспільної ейфорії, спровокованої першими
тріумфальними успіхами в освоєнні космосу (що, до речі, було не в меншій мірі явищем
ідеологічним, ніж науково-технічним) полярне розмежування героїв трагедії (радянські люди – і їх
"класові вороги", новий світ – і світ "загниваючий", комуністичні ідеали – і "пережитки минулого"
або "розтлінний вплив ворожої ідеології") могло деякий час сприйматись глядачами як реалії часу.
Проте з позицій сьогодення, коли суттєво оновлюється національна свідомість народу, такі надумані
контрасти, за допомогою яких автор прагне довести, що "комуністичний гуманізм становить
життєстверджуючу силу", можна однозначно розуміти лише як один з прийомів банальної
ідеологічної пропаганди, своєрідний ідеологічний штамп. А штамп, коли йдеться про художню
творчість, – це явище не стільки технічне, скільки світоглядне, що найчастіше йде від засилля догми.
Зважаючи на вельми багатий спектр жанротворчих факторів (непересічну особистість драматурга
О. Левади, соціально-політичні обставини, за яких створювавсь "Фауст і смерть", гостру ідеологічну
боротьбу між двома системами і – що найважливіше – своєрідність характеру драматичної обробки),
недоцільно надто спрощено підходити до визначення жанру трагедії "Фауст і смерть" як трагедії
філософської.
Разом з тим відзначимо, що навіть наявна в трагедії-обробці трансформація прийомів і способів
художнього відображення дійсності, трансформація романтико-символічних форм, характерних для
"Фауста" Гете і майже не властивих для літератури радянського періоду, не дав підстав запатентувати
філософський характер "Фауста і смерті".
Безперечно, не можна відшукати в трагедії О. Левади філософських обґрунтувань авторського
твердження, ніби найбільшим злом, що призводить до трагедії, є ворожа діяльність зовнішніх сил та
їх агентів. По суті, цей реліктовий комплекс 30-х років перешкоджав Леваді досягти філософського
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рівня мислення, а разом з тим перешкоджав з’ясувати дійсні науково-технічні, моральні та соціальні
проблеми, які в подальшому стали, як відомо, не гіпотетичними, а реальними причинами великих
катастроф і трагедій.
На жаль, на естетичному і філософському світосприйманні драматурга Левади позначились ті ж
негативні явища та історичні процеси, які ідеологізували всі сфери нашого життя і обумовили, таким
чином, суцільну ідеологізацію національної свідомості.
На наш погляд, визначаючи жанр трагедії "Фауст і смерть", слід передовсім керуватись тією
закономірністю, що в драматургії обробок значно більшою мірою, ніж у художній літературі взагалі,
відбувається міжжанрова дифузія, своєрідне взаємопроникнення як власне жанрів, так і родів
літератури, внаслідок чого ускладнюється жанрова природа драми-обробки або виникають нові
жанри і структури обробок. При цьому, природно, найбільш суттєвими, жанротворчими факторами є
художній зміст драми-обробки та трактування твореного змісту, авторське ставлення до нього,
авторська концепція, що визначається особистістю митця.
Аналізуючи роль і співвідношення всіх цих чинників у трагедії "Фауст і смерть", ми можемо
стверджувати, що в жанровому плані дана обробка є синтетичною, оскільки утворилась вона на ґрунті
(і як наслідок) художнього "зрощення" різних начал – лірико-романтичного і драматичного,
психолого-аналітичного і гуманістичного, морального та ідеологічного.
По суті, такий синтетизм може і повинен бути властивий драмам-обробкам багатоплановим,
високохудожнім, тим більше, якщо вони (як у цьому випадку) пов’язані "стежками"-запозиченнями з
літературними шедеврами світової культури.
Синтетизм жанру "Фауста і смерті" повинен був сприяти більш органічному, всебічному аналізу
самоцінності особистості, її душі, світорозуміння, діяльності, долі. Насправді ж герої трагедії
О. Левади, хоч і потрапляють у ситуацію морального вибору, моральної відповідальності, проте не
вписуються в загальну систему світопорядку – сущого і грядущого, того, що приречений на
руйнування, і того, що приречений на утвердження.
Надмірна заідеологізованість героїв "Фауста і смерті", яка, по суті, утвердилась у методі
соціалістичного реалізму як домінанта духовного життя, ідеалізує до спотворення сам облік героїв, і
разом з тим деформує й знецінює складові жанру: лірика стає декларативною, романтика – убогою,
примітивною, а морально-етичні, екзистенціальні концепції проникнуті партійно-догматичним
офіціозом.
Ідеологічний вплив, на жаль, позначається навіть на сімейних, чисто інтимних стосунках героїв
"Фауста і смерті". Так, сцена, в якій передано безкомпромісну суперечку, що виникла між Іриною та
Ярославом як наслідок різних поглядів на мистецтво авангарду, сприймається як відлуння
демагогічних "розносів", що влаштовувались молодій генерації "шістдесятників" лідерами "керівної і
спрямовуючої" сили.
Ірина.
Тобі чужа мого мистецтва мова...
Картину цю назвати хочу я
" Шукання форм у просторі космічнім"...
Тут вибух плям... Спіралі вогняні...
Танок безшумний викривлених ліній,
гігантське око в дальньому кутку,
а в ньому смуток і докір суворий...
Ярослав.
Не розумію...
Ірина.
Це не новина...
Ярослав.
Картину цю назвав би я інакше...
Я бачу в ній якийсь таємний страх,
одчайдушність рішучості гіркої,
смутних вагань судомумовчазну,
тяжкий ривок в безрадісну незнаність...[2: 20-21].
У наступній сцені Ірина, вже в розмові з Вадимом, "байдужим до всього, чим дишуть люди",
"байдужим до клопотів Землі", скаже слова правди, що були вкладені автором у її вуста, аби
підкреслити духовне зближення людей, які, на думку О. Левади, різняться лише відтінками
егоцентристськогосвітосприймання:
Ірина.
Правда ваша знову...
На виставках бринить, куди не глянь,
пейзажів сонних натуральна мова
І примітив портретних вихвалянь.
На романтичні злети гордовиті
митці дерзають рідко в наші дні,
і торжествують будні діловиті
в книжках, і в фільмах, і на полотні... [2: 27].
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Символічно, що образ Ірини, задуманий автором як уособлення міщанства, як вираження
чужорідного мистецтва, не характерного для естетики доби, – насправді чи не єдиний образ
інтелектуальної героїні, домінанту характеру якої становить не ідеологія, не смиренна вірність
"єдиноправильному" творчому методові в літературі й мистецтві, а висока громадянська мужність у
відстоюванні права на власне бачення світу і його віддзеркалення в мистецтві – як одне з
найнедоторканіших прав людини.
Гадаємо, тут доречно звернути увагу й на ту обставину, що, прагнучи спровокувати головного
героя трагедії "Фуст і смерть" на гіпотетичний поєдинок з гетевським Фаустом, точніше, з його
концепцією стосовно сутності життя і смерті, О. Левада, так би мовити, "волею обставин" змушений
вступити в реальну суперечку з самим Гете, з його концепцією "свободи творчості", яку автор
"Фауста" виразив чітко й однозначно:"... людині прикро, що її малювання – ніби рабські копії з
букваря природи; вона винаходить свій власний метод, свою власну мову, щоб виразити по-своєму те,
що закарбувалося в її душі, надати предметові, який часто відтворювала, своєрідної характерної
форми, – навіть коли б при повторному зображенні вона й не бачила його в натурі й не пригадувала
собі його з усією яскравістю. Отож постає мова, якою дух того, хто говорить, безпосередньо себе
виражає і характеризує. І так само, як погляди на моральні явища не однаково формуються і
шикуються в душі кожної самостійно мислячої людини, так і кожен художник такого типу буде посвоєму бачити, охоплювати й відтворювати світ" [9: 212].
Очевидно, що не позиція драматурга Левади, а скоріше позиція художниці Ірини перекликається
через століття з концепцією Гете.
Таким чином, з’ясувавши, що основні складові жанротворення в трагедії-обробці О. Левади
"Фауст і смерть" – тема, сюжет, система образів, елементи поетики, – перебувають у прямій
залежності від особистості автора, від його ідеологічних позицій, повністю підпорядкованих
державній ідеології, можна, на нашу думку, констатувати, що ця обробка за жанром – лірикоідеологічна трагедія.
Безперечно, державна ідеологія як домінанта соціалістичного реалізму в тій чи іншій мірі
догматизувала й гальмувала всі літературно-мистецькі процеси радянського періоду. Зрозуміло, що за
таких обставин усі художні твори, які схвально оцінювались офіційною літературно-партійною
критикою, були заідеологізовані. Проте далеко не завжди така заідеологізованість носила, скажемо,
превалюючий, точніше, тотальний характер, як це спостерігається в обробці О. Левади "Фауст і
смерть", де ідеологія визначає характер трагедії не в меншій мірі, ніж ліризм визначає її поетику.
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Новобранец Е.Б. Идеология и жанр драматургии обработок
(особенности создания трагедии А. Левады "Фауст и смерть").
В статье на конкретном материале аргументируется утверждение о несовместимости идеологии
как основного элемента "социалистического реализма" и литературы, полностью зависящей от воли
писателя, его мировоззрения и мастерства. Идеологические догмы способны обесценить, разрушить
художественное произведение, смешивая такие антонимические понятия, как искусство и
антиискусство, добро и зло, правда и неправда.
Novobranets O.B. Ideology and Genre of Dramatic Treatments
(nature creation tragedies by O. Levada "Faust and Death").
In the article there are concrete examples and reasons for the statement about the incompatibility of ideology
as the main element of "the socialist realism" and literature which depends only on the artist’ s will, his
perception of the world and his mastery. Ideological dogmas can depreciate the literary work mixing up suck
antonym concepts as art and anti-art, the good and the evil, the truth and the untruth.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАР АКТЕРИСТИКИ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ
Статтю присвячено дослідженню функціональних характеристик однослівних ідіом в англомовному
публіцистичному дискурсі. Виокремлено та проілюстровано такі функції однослівних ідіом як
експресивна, ідентифікуюча, характеризуюча, мнемотехнічна, зображувальна, евфемістична,
пейоративна, криптолалічна, гумористична, емотивно-оцінювальна, моделююча, когнітивна,
компресивна, етнокультурна та кумулятивна.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальності набувають дослідження прагматики мовних
одиниць у сфері міжособистісної комунікації. В умовах загальної тенденції до мовної економії,
однослівні ідіоми (ОІ) є одним з найефективніших засобів регуляції поведінки людей. Широкі
можливості публіцистичного дискурсу (ПД) зумовлюють активне використання ОІ як реалізацію
певних дискурсивних стратегій.
Оскільки причини існування ОІ та їх призначення знаходяться у тісному зв’язку, функції ОІ
розглядаються в нерозривній єдності з причинами їх виникнення. Це, у свою чергу, формує мету
нашого дослідження як детальне вивчення функціональних характеристик ОІ на матеріалі сучасного
англомовного ПД.
У науковій літературі зазначається, що ідіоматиці властиві такі функції як експресивна,
ідентифікуюча, характеризуюча, мнемотехнічна, зображувальна, евфемістична, пейоративна,
криптолалічна, гумористична, емотивно-оцінювальна, моделююча, когнітивна, етнокультурна,
кумулятивна тощо [1: 178-181].
Оскільки експресивність є категоріальною ознакою всіх ідіом, експресивна функція є провідною і
необхідною умовою їх існування. Функціонуючи як експресивна одиниця, ОІ одночасно виконує
номінативну функцію, але поруч з експресивною вона є другорядною, адже всі ОІ є прагматично
навантаженими. Експресивність пов’язана з розумінням мови як засобу впливу на мовну особистість,
її поведінку та внутрішню духовну діяльність. У рамках експресивної функції можна виокремити
емотивно-оцінну, що відображає позитивне або негативне ставлення суб’єкту дискурсу до об’єкту
повідомлення, наприклад: … the complaints of thousands of would-be business innovators given the bum's
rush by such professional skinflints reached a crescendo [2: 1/08/2007]; ''It made sense in theory, but it
turned out the kids would just rush through their work in a slapdash way, to get to the electronics,'' their
mother, Amy Sherman, said [3: 25/11/2007]. Boris Yeltsin was a great politician but a lousy statesman – so
runs the stock analysis of the man who became Russia's first democratically elected president in 1,000 years
[4: 24/04/2007]; But what it has to do with Monteverdi’ s razor-sharp satire on the triumph of lust over virtue
in Nero’ s court is beyond my feeble comprehension [5: 22/10/2007]; Bernie is a multidimensional character
who is street-smart, emotional, fearless, picks up complex organizational issues quickly, and is also a risktaker [3: 10/11/2007]. Перші три ОІ skinflint (скнара), slapdash (халтурний, зроблений абияк), lousy
(поганий, паршивий) відображають негативну оцінку об’єкту або його якості суб’єктом дискурсу,
тобто визначають ставлення мовця як несхвальне. Інші дві ОІ razor-sharp (дотепний, влучний) та
street-smart (досвідчений, що має життєвий досвід) свідчать про позитивну оцінку та схвалення
вищевказаних якостей мовним колективом взагалі й конкретним мовцем зокрема.
Залежно від контекстуальногооточення, оцінка ОІ може змінювати свою полярну приналежність
або втрачати зазвичай притаманну їй категоричність. Наприклад, ОІ nosey (такий, що втручається не у
свої справи, надокучливий, надмірно допитливий) визначається у словнику [6] як always wanting to
find out things that do not concern you, especially other people's private affairs , тобто чітко відображає
негативне ставлення мовця до позначуваного. Відповідно, негативна оцінка цієї якості знаходить
відображення у ПД: She claimed Mrs Window was extremely nosey and was always nit picking. She tried to
hide her face from photographers when she left court [7: 7/11/2007/]. One option could be to have a quiet
word with someone close – her mum or sister for example – if you know them well enough, but do exercise
caution so that you only appear concerned and not nosey [7: 13/11/2001].
У наступних прикладах реалізації ОІ nosey у ПД негативна категоричність помітно втрачається,
оскільки автор висловлювання, відповідно до інтенцій, актуалізує сему "допитливий, жадібний до
знань", залишаючи осторонь семи "надокучливість" та "втручання у приватне життя". Дві останні
семи нікуди не зникають, а лише набувають статусу другорядних, внаслідок чого полярність оцінки
якщо не змінюється на протилежну, то значно послаблюється і віддаляється від категорично
негативної: Nosey? We women are born that way [7: 23/11/2006]. She said: "I sat down to wait for my train
© Сингаївська А.В., Мосейчук О.М., 2008
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and it was just lying on the bench. There was no-one around, so it had obviously been left by someone. "I'm
nosey so I picked it up, had a flick through, and realised what it was. I was amazed to find it like that [7:
9/03/2007].
Функціонуючи у сфері прагматики, ОІ, завдяки експресивності, здатні виконувати регулятивну
функцію, яка полягає в тому, що мовець (свідомо або підсвідомо) намагається здійснити вплив на
адресата з метою досягнення поставленої мети. Так, обравши ОІ nitwit (нікчема, вкрай нерозумна
людина), автор прагне посилити вплив на реципієнта з метою формування в останнього негативного
ставлення до позначеної особи: If only we could have a decent Opposition! they cry, and proceed to give us
a dozen reasons for believing that the Tories are a bunch of irredeemable nitwits led by the biggest nitwit
since records began [7: 13/05/2003]. Інтенсивність впливу підсилюється завдяки метафоричній літоті
nitwit (nit – гнида, wit – розум), повторенням цієї ОІ, означенням irredeemable, найвищим ступенем
порівняння прикметника the biggest і обставиною since records began. Але провідна роль у цьому
процесі, беззаперечно, належить ОІ nitwit, особливо якщо порівняти її з альтернативною
неекспресивною номінацією a silly person.
У висловлюванні He had been trying to smoke out the Tory position on a European referendum when
Mr Cameron somehow turned it into a discussion about Labour's inheritance tax policy and Mr Brown's
general election no-no. Aieeee! [7: 6/11/2007] адресант повідомлення користується редуплікованою ОІ
no-no, компоненти якої мають досить прозоре значення: загальне значення something that you must not
do because it is considered to be unacceptable behaviour [6] (щось заборонене, табу) і яскравий
(внаслідок подвоєння основ) план вираження, який акцентує на собі увагу адресата.
Іншими прикладами можуть слугувати ОІ soft-pedal та umpteen у висловлюваннях At long last they
and the country demanded answers to the questions about the administration’ s competence that had been
soft-pedaled two years earlier when the war first went south [3: 27/082006] і He keeps busy, to put it mildly:
"Born Standing Up," which reads like the first book in a multivolume autobiography (and which he refers to
umpteen times in the course of an interview), was just published by Scribner [8: 28/11/2007]. ОІ soft-pedal
(to make something seem less important or less urgent than it really is [6] (применшувати, пом'якшувати,
загладжувати) набуває необхідного перцептивного впливу за рахунок яскравої внутрішньої форми
(натискувати на ліву педаль піаніно чи роялю з метою приглушення звуку), а ОІ umpteen – завдяки
гіперболізації поняття великої кількості (квазіморфема ump- вказує на невизначеність, а морфема
-teen – на кількість: порівняйте укр. надцять).
Внутрішня форма більшості ОІ містить яскраву ознаку, за допомогою якої є можливим виконувати
характеризуючу функцію, яка протиставляється дейктичній функції. ОІ mousy визначає такі
характеристики людини як "тихий", "непривабливий", "боязкий", "сором’язливий": We were
accompanied by a mousy, nervous-smelling social worker; the baby-faced deacon [9: 14/09/2007]; ОІ pigheaded – "впертість", "тупість", "нерозумність": If we are to use the insolvency route to restructuring RT it
does not work for us politically to be seen to be reacting to a privatisation going wrong which everyone said
was going wrong ages ago but we were too pig-headed to listen [4: 30/06/2005]; ОІ redneck –
"неосвіченість", "неотесаність", "консервативні погляди", "мешканець сільської місцевості": ...crude,
manipulative and one-sided, he is idolised by millions of Americans and Europeans, widely seen as some sort
of redneck Mr V aliant-for-truth [10: 28/10/2007].
ОІ, значення яких є конкретним так само як і образна основа, здатні до виконання зображувальної
функції. Під час її реалізації ОІ є засобом створення наочно-образних картин для зображення явищ,
об’єктів, дій тощо. Завдяки подвійному баченню об’єкта дійсність зображується більш інтенсивно.
Зображувальну функцію виконують всі ОІ, що позначають конкретні фізичні якості (колір, звук,
форму, смак, запах тощо) і співвідносяться з п’ятьма відчуттями людини (див. [11: 12; 12: 20]): needle
(кепкувати, глузувати) – Actually he did say that last sentence yesterday. David Cameron was needling him
about the suggestion by Peter Clarke [9: 26/04/2007]; peppery (уїдливий, їдкий, гострий, дратівливий) –
Peppery reception for beauty queen. Beauty pageants are known for the often catty nature of their
participants' fierce competitiveness [4: 26/11/2007]; gadfly (надокучлива людина, критикан) – In it, and
sometimes near the top, I have come across not just cranks and gadflies but also idlers, liars … and men
ready to abandon principles, as well as individuals with links to extremists [7: 4/06/2004]; splashy
(яскравий, помітний) – And the already-crowded marketplace is getting even more packed, as PC giant
Dell has made a splashy entrance into the retail market to tangle with established players like HewlettPackard, Toshiba, Apple, and Gateway [3: 3/01/2008].
ОІ як одиниці вторинної номінації успішно виконують мнемотехнічну функцію, яка опирається на
характеризуючу функцію. Мнемотехнічна функція полягає у тому, що, завдяки образності та
виразності, ОІ оптимізують процес запам’ятовування, оскільки свідомість людини краще сприймає
одиниці, у яких спостерігається зв'язок, чи натяк на зв'язок, між планом змісту і планом вираження,
що, таким чином, привертає й утримує увагу суб’єкта дискурсу [13: 278, 365, 454]. Так, завдяки своїй
образності, ОІ roly-poly (товстун), rubber-stamp (підписувати, ухвалювати щось механічно, без
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належних міркувань), unmask (зривати маску, викривати), spoon-feed (детально пояснювати,
"розжовувати"), skyrocket (стрімко зростати) дозволяють свідомості пояснити причини номінації,
тобто логічно пов’язати план змісту з планом вираження: Years of LA living may have turned the
guitarist, Steve Jones, into a roly-poly giant, but there was no flab on his precision riffing [10: 18/11/2007];
David Gold and David Sullivan, the outgoing owners who offered Bruce a new contract in May. Yeung has
declined to rubber-stamp that offer [5: 29/11/2007]; Merrill Lynch asked a judge to help unmask a person
who has been sending racially charged e-mails to its brokers while claiming to be an administrative manager
at the company [8: 10/28/2007]; The media wants to hear how bad our political system is – well, I'm going to
give it to you. I'm going to spoon-feed it to you [3: 25/09/2005]; America is on a great downswing that will
last over the next century as inflation skyrockets and tens of millions of jobs are lost [2: 18/12/ 2007].
Евфемістична функція ОІ є, по суті, меліоративною функцією мови. Вона полягає у використанні
ОІ для приховування, маскування або виправдання справжнього стану речей [14; 15]. Поява нового
евфемізму залежить від характеру того поняття, яке намагаються викликати у свідомості й, поруч з
тим, уникнути його назви. Якщо це поняття належить до тих, що засуджуються моральними і
суспільними нормами, то евфемізм не існує тривалий час. Отримавши відбиток цього поняття,
евфемізм потребує оновлення [16: 372]. Традиційною сферою вживання евфемізмів є політика і
дипломатія [17], які регулярно висвітлюються у ПД. Евфемістичними, наприклад, є ОІ bottom, buns,
backside, behind, що позначають частину тілесного низу людини – сідниці: …Klum decided to show a
little bit of backside at the afterparty for this year's Victoria's Secret fashion show [19: 27/12/2007]; …
Catherine Zeta-Jones, playing Gordon Ramsay but with nicer buns… [20: 30/08/2007]. У наступному
висловлюванні автор використовує цілий спектр номінацій для позначення поняття "сідниці", серед
яких є і вищевказані ОІ: This chair , this wooden chair, can support the ass of the white man or the crack of
the black man, take the downward pressure of a Jewish girl's behind or the butt of a Buddhist adolescent, it
can provide comfort for Muslim buns or Mormon backsides, the withered rump of an unemployed man in
Nevada struggling to get his kids through high school and needful of a place to sit and think, the plump can
of a single mum in Florida desperately struggling to make ends meet but who can no longer face standing,
this chair , made from wood felled from the tallest redwood in Chicago, this chair , if only we believed in it,
could sustain America's huddled arse [21: 13/01/2008].
Іншими прикладами реалізації евфемістичної функції є ОІ light-fingered (нечистий на руку) та
certifiable (божевільний): Brewery bosses have designed a beer mug with four grooves for fingers and one
for your thumb – to stop that precious pint sliding through your hand. <…>Tony Jerome of the Campaign
for Real Ale said: "It's great... the only problem is that light-fingered drinkers are tempted to nick them."
[22: 18/11/2007]; "This whole country is about to go 100 percent certifiable nuts over immigration," says
one Democratic congressional aide who asked not to be identified… [23: 24/04/2006].
Протилежною евфемістичній функції є пейоративна функція ОІ. Її суть полягає у зневазі,
приниженні, тобто у спрямуванні на негативну характеристику певного об’єкту. Таким чином, ОІ
birdbrain (розуму як у курки, йолоп, телепень), cakehole (рот), doormat (легкодуха людина, квач), coon
(негр, чорномазий), bladdered (п’яний як ніч (як чіп, як плющ, як дим, як квач), porker (товстун,
"кабан"), chickenshit (боягуз, страхополох), asshole (кретин, козел, йолоп) відображають зневажливе
ставлення мовця до позначуваних об’єктів: I wonder who invented the phrase "birdbrain" to describe a
stupid person [9: 3/07/2003]; …as I discover later , the way to a woman’ s heart is definitely through her
cakehole [5: 21/02/2005]; Add Ann's 'ansum, savoury, well-seasoned pasties disappearing down my
cakehole and the day is filled with serene happiness [9: 6/05/2006]; We see he is using Mum, treating her
with no respect. A strong, confident woman is reduced to a doormat. It’ s heartbreaking to watch [5:
23/05/2007]; Mr Farquharson, 57, had told a civil court how officers at Lambeth, South London, called him
"a f****** black bastard" and a "f****** coon" [18: 02/02/2003]; …helped him get over the shock of seeing
a tattooed porker in an England shirt… [9: 20/04/2007]; The Father was a complete asshole! Never smiled
and was super strict with his daughter and Son [24: 9/01/2008].
ОІ виконують ідентифікуючу функцію в тому сенсі, що, з одного боку вони здатні визначати
соціальний статус суб’єктів дискурсу, їх фізичний та психічний стан, вік, стать, професійну
приналежність, а з іншої – більш точно ідентифікувати дію, явище, об’єкт і виокремлювати їх серед
інших [25: 1290]. Так, наприклад, ОІ la-di-da (манірний, з претензією на аристократизм), foul-mouthed
(що лихословить), smartypants (розумник, всезнайка), softie (легкодуха людина, слабак), underdog
(невдаха, аутсайдер, бідолаха, знедолена людина), redneck (селюк, неотесана людина) експлікують
соціальні характеристики та позиції мовця: Few of them can actually read and they are obsessed with the
baloney churned out by la-di-da middle-class women like Jane Austen [4: 13/07/2003]; She was foulmouthed, noisy, abrasive and direct to the point of rudeness, but she was always great fun to be around [7:
12/09/2007]; "The very plimsolls that you wear will become the height of fashion. Some smartypants will
rebrand them as 'trainers' or 'sneakers' and make squillions [2: 20/01/2007]; Mr . Ellsworth, whose son,
Justin, died in Iraq in 2004, called Mr . Bush ''a big softie'' [3: 10/11/2007]; "America loves an underdog,"
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Begala said. "Candidates can show their character in defeat." But the Clinton campaign did not appear
poised to take the advice [8: 01/04/2008].
У ПД суб’єкт дискурсу досить часто намагається ідентифікувати себе за допомогою ОІ за схемою
"Я – свій" з метою подальшого впливу на аудиторію [26: 91]: ‘Yeah, I’m a southern redneck!’ he jokes
[3: 30/01/2007]. Але у більшості випадків суб’єкт дискурсу не ототожнює, а протиставляє себе тим
категоріям і рисам, які висвітлюються в ідіоматичній номінації.
Криптолалічна (конспіративна) функція властива ОІ-арготизмам. Суть її полягає в тому, що деякі
ОІ приховувати смисл від більшої частини мовного колективу[1: 179; 27; 28]. Криптолалічна функція
ОІ тісно пов’язана з ідентифікуючою, оскільки дозволяє визначити, до якого професійного або
вікового колективу належить суб’єкт дискурсу. Прикладом реалізації криптолалічної функції можуть
слугувати ОІ kickback ("віддяка" (хабар за присудженняпідряду, прийняття на роботу тощо), боковик,
хабар, "відстіб", "відмаз", "відкат"), dough (гроші), plant (підкидати щось нелегальне (для подальшого
звинувачення) або речові докази (для подальшого виправдання), croak (померти, врізати дуба):
…Services Inc., who pleaded guilty to accepting $10,000 in kickbacks for awarding a $4.67 million project
to a Kuwaiti subcontractor… [29: 12/02/2008]; ''Now Al has to get out there and energize people to raise a
ton of dough.'' [3: 9/03/2000]; According to media reports, the victim was dragged from his house and shot
and a gun was planted on the body [9: 3/06/2006]; People need me more than ever. That's why I didn't croak.
That's why God saved me [30: 10/02/2008].
Слід зазначити, що арготична прихованість ОІ швидко втрачається внаслідок популяризації
арготичних прошарків лексики через ЗМІ, відкритість і масовий характер виробництва, що раніше
мало вузьку і закриту спеціалізацію, загальне розширення енциклопедичних знань мовного колективу
завдяки легкому доступу до інформації у сучасному світі та через багато інших екстралінгвістичних
чинників.
Гумористична функція полягає у вживанні ОІ з метою вираження жартівливого ставлення
суб’єкту дискурсу до позначуваного об’єкту, дії, явища. Гумористичний ефект досягається шляхом
"зіткнення різних мотивуючих ознак" [31: 8], гіперболізму образів, каламбурній грі слів. Жартівливе
ставлення мовця висвітлюється у ОІ roly-poly (гладкий коротун), battleaxe (сварлива, домінуюча
жінка), wallflower (особа, яка не бере участі у певній діяльності (вечірка, танці, ігри тощо), через
відсутність кавалера або через власну сором’язливість), earworm (нав’язлива мелодія), barfly
(завсідник барів): There are cartwheeling dancers, roly-poly policemen and a 12ft-tall Big Fisherman who
looks like a troll fed on steroids [5: 26/11/2007]; Sir Ian McAllister , the chairman of Network Rail, was given
a good going-over by seasoned battleaxe Gwyneth Dunwoody at the Transport Select Committee yesterday
[5; 24/01/2008]; Anyone who's ever been a wallflower at a party knows this "social spotlight effect" well…
[9: 17/11/2007]; Bing Crosby's "Christmas in Killarney" is a real earworm, too, but I don't mind that so
much [19: 5/12/2007]; He is touchy about the drinking, because Lloyd painted him as a barfly [18:
20/01/2008].
Кумулятивна функція полягає у здатності мови не лише утримувати але й накопичувати знання
про соціальний досвід людства. Мова дозволяє обпертися на сукупний попередній досвід і бути
інструментом його відновлення. Отже, ОІ здатні функціонувати як засіб передачі позамовного
колективного досвіду. Кумулятивна функція ОІ тісно пов’язана з компресивною, яка полягає у
забезпеченні передачі максимальної кількості інформації за одиницю часу, що пояснюється
загальною мовною тенденцією до конденсації засобів вираження значення [32: 19]. Як видно з
вищенаведених прикладів, ОІ є одним з головних засобів мовної економії, внаслідок багатого плану
змісту і стислого плану вираження.
Однією з провідних функцій метафори є моделююча. Оскільки в основу більшості ОІ покладено
метафору, можна стверджувати, що моделююча функція також властива і ОІ як одиниці мови.
Більшість видів нашої дійсності є метафоричною за природою. "Якщо нова метафора стає частиною
поняттєвої системи, яка є основою нашої діяльності, вона змінює цю систему, а також уявлення і дії,
що породжуються нею" [33]. Отже, існують певні метафоричні моделі, що реалізуються у певних
ситуаціях, наприклад, ТВАРИНА → ЛЮДИНА: …one of the lovey-dovey couples arrives and they are
soon holding hands across the table [4: 28/07/2001]; But that can never be achieved while the American pigheaded approach to poppy destruction leads to an elimination of the livelihood of much of Helmand province
[4: 8/09/2007]; D.J. Taylor's most recent work was on George Orwell, the utter antithesis of such gadflies as
Nancy Mitford or Beverly Nichols [7: 23/10/2007].
Пізнавальна функція ОІ полягає у тому, що ОІ функціонують як один із засобів пізнання дійсності
[34: 12]. Таким чином, людина може пізнавати об’єктивну дійсність за допомогою ОІ, оскільки за
ідіоматичними знаками закріплено різноманітні знання про навколишній світ. Двоплановість ОІ
дозволяє наглядно і образно сприймати інформації, що сприяє полегшенню процесу пізнання,
оскільки свідомість людини є метафоричною за своєю природою.
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Естетична функція ОІ характеризується увагою до плану вираження ОІ, який отримує власну
естетичну цінність. Естетичне відношення мовця визначає мовлення як естетичний об’єкт і вказує на
влучність, ємкість, красу повідомлення.
З точки зору національної свідомості й культури ОІ виконують етнокультурну функцію, яка
полягає у етноспецифічному висвітленні подій, явищ та об’єктів і визначає спосіб концептуалізації й
категоризації об’єктивної дійсності в межах певного етнокультурного осередку. Порівняйте,
наприклад, англ. sponger (від sponge (губка) і укр. трутень, що мають значення "нахлібник, дармоїд",
англ. butterfingers (дослівно "масляні пальці") і укр. незграба, "діряві руки": Mr . Leiber recited the
words of the original Thornton version, which he called "the story of a woman kicking a sponger out of her
house" [3: 27/02/1995]; Of four senior professional footballers standing 12 yards from a goal with only the
goalie (butterfingers Jose Reina) to beat, just one, aged 40, converted [4: 16/05/2006].
Отже, ідіоми лексичного рівня є експресивними одиницями вторинної номінації, що володіють
цілим спектром функцій. Проте провідною функцією і необхідною умовою існування ОІ є
експресивність. Ідеальним контекстом функціонування ОІ та ареною для здійснення впливу є
публіцистичний дискурс. Сучасний англомовний ПД є гібридним утворенням різних типів дискурсу,
який характеризується легкою доступністю до чисельної аудиторії, лаконічністю і спрощенням
(демократизацією) викладення матеріалу, креативністю, проникненням і функціонуванням одиниць
зниженого реєстру мови, а також чисельним вживанням ідіом різних структурних типів та їх
авторських трансформацій. Таким чином, ОІ є досить ефективним засобом впливу на свідомість
адресата в рамках публіцистичногодискурсу.
Перспективу нашого дослідження вбачаємо у подальшій розбудові функціональної теорії
ідіоматики, у вивченні прагматичних особливостей ідіом різних структурних рівнів в інших сферах
комунікації та у лексикографічній розробці функціонального класу ОІ.
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Сингаевская А.В., Мосейчук А.М. Функциональные характеристики однословных идиом.
Статья посвящена исследованию функциональных характеристик однословных идиом в
англоязычном публицистическом дискурсе. Выделено и проиллюстрировано такие функции
однословных идиом как экспрессивная, идентифицирующая, характеризующая, мнемотехническая,
изобразительная, евфемистическая, пейоративная, криптолалическая, юмористическая, емотивнооценочная, моделирующая, когнитивная, компресивная, этнокультурная и кумулятивная.
Syngaivska A.V ., Moseichuk O.M. The Functional Characteristics of One-Word Idioms.
The article is devoted to the investigation of one-word idioms functional characteristics in English social and
political journalism. The authors single out and illustrate such functions of one-word idioms as expressive,
identifying, characterizing, mnemonic, figurative, euphemistic, derogatory, cryptological, humorous, emotive
and evaluative, modelling, cognitive, compressive, ethnocultural and cumulative.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СТИЛІСТИЧНОГО ПРИЙОМУ АЛЮЗІЇ
У статті розглядається проблема функціонування алюзивної інформації в художньому тексті;
розмежовуються поняття "алюзія" і "цитація"; досліджуються функції і джерела алюзії, її можливі
конотації залежно від прагматичної спрямованості тексту, а також вивчаються способи її
декодування і адекватного перекладу.
Актуальність дослідження. У центрі уваги нових досліджень з філології і перекладознавства є
явище інтертекстуальності (І. Арнольд, А. Супрун, В. Москвин, У. Хебель, Г. Вайзе, Н. Олизько та
ін.). Ядром системи інтертекстуальних елементів є алюзія, тому вивчення специфіки їх семантики і
функціонування дозволить розкрити закономірності процесів міжтекстових взаємодій. Відомо, що
слово "алюзія" з’явилось у багатьох європейських мовах ще у 16 ст., однак саме явище, ним
позначуване, почало активно вивчатися лише наприкінці 20 ст. Спроби побудови теорії алюзії
виявляють складність і багатогранність цього поняття, яке займає центральне місце проблематики,
повязаної з розробкою цього питання у таких лінгвістичних дисциплінах, як теорія референції,
стилістика, поетика, риторика, лінгвокраїнознавство, перекладознавство. Алюзії – це, зазвичай,
імпліцитна інформація у тексті, яку перекладач повинен розпізнати і об’єктивно донести до читача
скритий в них зміст.
Метою статті є визначення способів трансляції алюзії при перекладі. Для досягнення мети
вважаємо за доцільне розв’язати такі завдання: визначити поняття "алюзія", її джерела, місце серед
інших прийомів цитування; дослідити способи перекладу алюзій.
Вивченню поняття "алюзія" присвячені праці багатьох учених, таких як Р. Брауер (R. Brower)
(алюзія в поезії А. Попа), К. Перрі (C. Perry) (алюзія в аспекті теорії мовленнєвих актів), У. Торнтон
(W. Thornton) (алюзія в "У лісс" Дж. Джойса), Дж. Локранц (J. Lokrantz) (алюзія у творах
В. Набокова), М. Тухарелі (роль алюзії в системі форми і змісту літературного твору), А. Мамаєв
(алюзія як стилістичний прийом), Л. Машкова (алюзія в аспекті філологічного коментаря), В. Чулкова
і Т. Зілка (T. Zsilka) (вивчення алюзії в межах лінгвістики тексту), І. Арнольд, І. Христенко,
В. Москвін (розробка критеріїв поняття "алюзія").
За визначенням І. Арнольда, алюзія – "прийом вживання якого-небудь імені чи назви, що
натякають на відомий літературний або історико-культурний факт", – це стилістична фігура
референційного характеру, що спирається на екстралінгвістичні пресупозиції мовця і слухача, автора
і читача, на історико-культурний компонент їх фонових знань. Індикаторами алюзивного процесу
можуть слугувати слово, словосполучення, висловлювання. Класифікація алюзій може ґрунтуватися
на таких критеріях, як: 1) джерело алюзії (літературні, біблійні, міфологічні, історичні, побутові);
2) ступінь відомості алюзивного факту; 3) наявність або відсутність національного забарвлення.
У дослідників немає єдиної точки зору на ідентифікацію стилістичного прийому алюзії. Спільним
для всіх існуючих визначень є інтерпретація алюзії як непрямого посилання на який-небудь факт
(особу чи подію), який вважається відомим [1: 37]. Однією з невід’ємних характеристик алюзії є її
спрямованість на реціпієнта, отримувача текстової інформації. Доступність матеріалу, на який
робиться алюзія, є, фактично, єдиною гарантією ідентифікації її у тексті, оскільки, зазвичай, вона
вводиться у текст без посилань, пояснень і, як правило, не виділяється формальними маркерами. На
відміну від інших образних засобів художньоївиразності, в яких передбачається встановлення раніше
невідомих зв’язків між об’єктами, в алюзії, навпаки, необхідні певні знання зв’язків між об’єктами,
що описуються.
Ми розуміємо під поняттям "алюзія" наявність у тексті елементів, функція яких полягає у
вказуванні на зв’язок цього тексту з іншими текстами або ж посиланні на певні історичні, культурні
та біографічні факти. Такі елементи можна вважати маркерами алюзії, а тексти і факти дійсності, на
які робиться посилання, – денотатами алюзії. Така інтерпретація алюзії характерна для праць
І. Гальперіна і І. Арнольда.
Крім того, ми розрізняємо поняття "цитація" і "алюзія". Цитату можна визначити як свідому,
дослівну, експліцитну передачу тексту з іншого літературного чи наукового твору (тобто – відкрите
посилання). Алюзивне цитування не підпорядковується законам наукового цитування, мета якого –
підтвердити походження викладених думок. В алюзивному цитуванні автор часто зумисне не вказує
джерело цитованого тексту, варіює, обігрує його, пристосовуючи до потреб реалізації прагматичної
настанови. Таким чином алюзію можна визначити як авторське перетворення класичної цитати.
Цитату можна вважати різновидом алюзії, якщо для її розуміння потрібні певні зусилля та наявність
відповідних знань; вона повинна модифікувати семантику тексту, в якому зустрічається, за рахунок
асоціацій, пов’язаних з текстом-джерелом [2: 29].
Цитати та алюзії в тексті вживаються з метою, обумовленою прагматикою висловлювання: для
© Бурковська Л.Д., 2008
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підтвердження авторитетності, з виховною метою, для створення образу-символу, для опису і
характеристики персонажу; вони також знаходять застосування при створенні того чи іншого
стилістичного прийому: повтору, гіперболи, розгорнутої метафори, голофразису, образного
порівняння та ін. [3].
Відомо, що алюзія належить одночасно двом контекстам: екстралінгвістичному, ситуативному
(наприклад, енциклопедична інформація про особу, подію, явище, що згадуються у якості алюзії) і
власне літературному твору, в тексті якого використовуєтьсяалюзія. Цей контекст і визначає, які саме
перенесені ознаки релевантні при використанні конкретної алюзії. Крім цього цей контекст надає
алюзивному слову (словосполученню) нові оказіональні конотації.
Розглянемо різноманітність інтерпретацій і конотацій, які можуть супроводжувати алюзивний
елемент, на прикладі власної назви "Robin Hood":
- благородство:
A "Cartoon Camp" - the party envisioned and run by Jeff Kilpatrick, young man, cartoonist, and,
essentially, Robin Hood ("The Fishtown Star", New Kensington, 2002).
- рідне, близьке серцю:
It began to seem almost the essential clue; the wild old outlaw, hiding behind the flamboyant screen of his
outrageous behaviour and his cosmopolitan influences, was perhaps as simply and inalienably native as
Robin Hood (J. Fowles, "The Ebony Tower").
- капелюх з пером:
So far , the only thing he has bought was a Robin Hood hat with a picture of Rumfoord on one side and a
picture of a sailboat on the other , and with his own name stitched on the feather (K. V onnegut Jr., "The
Sirens on Titan").
- зелений камзол:
One shiny, podgy, prosperous little man in a sporty linen suit of Robin Hood green, working far too
conscientiously for a Saturday (J. Le Carre, "The Honourable Schoolboy").
Як видно з прикладів, одна і та ж алюзивна власна назва у різних контекстах може і не мати
спільної семантики, що збільшує імовірність неоднозначної інтерпретації алюзії у тексті.
Однією із важливих складових художньогоспадку діячів англійської та американської літератури
є запозичення як у вузькому (співпадання текстових фрагментів), так і у широкому (перегукування
сюжетів, використання імен, назв тощо) значеннях. Алюзія може функціонувати як фрагментарний
(локальний), так і тематично значущий елемент літературного твору. Тематично значущою
вважається алюзія, яка формує домінантну тему твору. Однією з основних функцій алюзій є
активізація у свідомості читача певних "затекстових пластів", привернення уваги до окремих
фрагментів тексту, подій, особистостей, фактів.
Відомо, що кожен автор відрізняється тим, кого він цитує, алюзії на які події минулого і
сучасності він вводить у канву твору. За словами О. Дронової, тематичні джерела алюзій належать до
тієї сфери фактів культури, яку можна назвати загальнолюдською або "гуманітарною" культурою[4:
129]. До них відносять літературні, біблійні, міфологічні, історичні цитати. Варто відмітити, що
знання національного фольклору, міфології, зазвичай, обмежені межами лише однієї культури, що
робить процес повного декодування авторського послання досить складним для широкого кола
читачів, які не належать до цієї культури. Під час відтворення алюзивного тексту іншою мовою
перекладач перш за все повинен взяти до уваги мету автора оригіналу, визначити соціальнокультурну і вікову приналежність цільової аудиторії, урахувати мовні та етнічні риси майбутніх
адресатів, виявити особливості сприйняття оригінального тексту і тільки тоді створити текст
перекладу, який би сприймався носіями іншої культурної спільноти максимально наближено до
сприйняття оригіналу носіями вихідної культури [5]. Саме тому з метою запобігання значних
змістових втрат перекладачі все частіше вдаються до роз’яснювальних коментарів до художніх
текстів. Розглянемо це на прикладі уривку з віршу У. Йетса "To the Rose upon the Rood of Timе":
Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my days!
Come near me, while I thing the ancient ways:
Cuchulain battling with the bitter tide;
The Druid, grey, wood-nurtured, quiet-eyed,
Who cast round Fergus dreams and ruin untold;
And thine own sadness, whereof stars, grown old
In dancing silver-sandalled on the sea,
Sing in the high and their own melody.

У цьому фрагменті віршу багато алюзивної інформації, пов’язаної зі згадуванням імен древніх
кельтських міфологічних героїв. Так, Кухулін – це головний персонаж саги "Трагічна загибель
єдиного сина Айфе" з відомого ольстерського циклу. Щодо Фергуса, то в коментарі до віршу
перекладач Г. Кружков зазначає, що це один з ірландських королів, який отримав від друідів дар
мудрості та яснобачення. Очевидно, що межі поетичного твору не дозволяють вивести на
експліцитний рівень всю фонову інформацію, що міститься у власних назвах, до того ж, це не завжди
є необхідним. Однак перекладацький коментар, що містив би інформацію енциклопедичного
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характеру про згаданих героїв ірландського епосу, є цілком доречним для повного розуміння
читачами іншої культуривсіх закодованих в тексті послань.
У цьому ж вірші є приклад вживання алюзії, яка грунтується також на власному імені, однак вона
є більш узагальненою:
Come near; I would, before my time to go,
Sing of old Eire and the ancient ways:
Red Rose, proud rose, said Rose of all my days.

У коментарі перекладач зазначає, що Ерін у цьому контексті виступає не лише як кельтська богиня
Сонця, але і як древня поетична назва Ірландії. Власне ім’я, за допомогою якого передається
алюзивна інформація, отримує тут узагальнений зміст.
Властивість отримувати узагальнений зміст насамперед характерна власним назвам, які
співвідносяться з певними денотатами. Вона ґрунтується на стійкому зв’язку між ім’ям і відомою
особою і, відповідно, тими постійними асоціаціями, що виникають у зв’язку з характерними рисами
цієї особи. Стійкість асоціацій дозволяє переносити це ім’я для позначення людей, яким притаманні
схожі з початковим носієм цього імені риси. Результатом узагальненого використання власного імені
є перехід його в означення. Прикладом може слугувати фрагмент з роману К. Воннегута
(K. V onnegut) "The Sirens of Titan":
Dr . Maurice Rosenau, in his ‘Pan-Galactic Humbug or Three Billion Dupes’, says: Winston Niles
Rumfoord, the interstellar Pharisee, Tartuffe, and Cagliostro, has taken pains to declare that he is not God
Almighty.
Імена Тартюф (персонаж комедії Мольєра, запозичений ним з арсеналу італійської комедії масок:
зі старофранцузької truffe – брехня) і граф Каліостро (італійський авантюрист) належать особам, які
мают репутацію брехунів. Контекст роману Курта Воннегута встановлює ідентичність асоціацій,
пов’язаних з цими іменами.
Ще один фрагмент цікавий іншим більш складним випадком використанням алюзивної
інформації:
Yet, could we turn the years again,
And call those exiles as they were
In all their loneliness and pain,
You’d cry, "Some woman’s yellow hair
Has maddened every mother’ s son…" (У. Йетс)

У цьому фрагменті тексту відсутнє будь-яке згадування власного імені, йдеться лише про дівчину
з рудим волоссям, що не викликає ніяких релеватних асоціацій. Наявність імпліцитного змісту у
цьому уривку вимагає від перекладача адекватно донести його до читача. У коментарі перекладача ми
знаходимо інформацію про те, що жінка з рудим волоссям – це кельтська богиня Кетлін-Холіен (Кет).
Для ірландського поета У. Йетса рудоволоса Кет була уособленням самої Ірландії, яка у кожному
новому поколінні знаходила своїх захисників і месників.
Аллюзії, які містять інформацію, зрозумілу лише одній національній культурі, безсумнівно,
вимагають певних перекладацьких стратегій для запобігання значних смислових втрат. Головним
критерієм, що має бути врахований при перекладі алюзій, є критерій належності інтертекстуальних
одиниць до спільного для вихідної культури і культури-реципієнта інтертекстуального простору. У
зв’язку з цим критерієм Л. Грек у дисертаційному дослідженні розподілила інтертекстуальні одиниці
за фактом належності їх до універсальної, національної та індивідуальної енциклопедій [6]. Основний
вузол проблем, пов’язаних із відтворенням інтертекстуальних одиниць, криється саме у відмінності
між національною та індивідуальною енциклопедіями двох культур. Такі інтертекстуальні одиниці в
основному перекладаються шляхом точного відтворення лексичного матеріалу, що може
супроводжуватися коментарем, шляхом пошуку функціонального аналога у культурі-реципієнті та
шляхом експлікації змісту.
Алюзії, що належать до універсальної енциклопедії, входять до спільного інтертекстуального
простору як читача оригіналу, так і читача перекладу. Декодування змісту таких авторських послань
не складає проблеми, тому немає необхідності у перекладацькому коментарі. У фрагменті з п’єси
"Bedtime Story" Ш.О. Кейсі використана алюзія на біблійний мотив вигнання людини з раю:
D’ye like the dark because your deeds are evil, or what? Switch on the light for God’ s sake, man, and
let’ s have a look at each other before you banish your poor Eve from her paradise.
У цьому прикладі алюзія не обмежується однією національною культурою. Знання біблійного
сюжету про гріхопадіння людини і вигнанням її з раю входить до так званих фонових знань більшості
людей різних культур, а відтак не вимагає перекладацького коментаря. Це ж стосується і наступних
випадків вживання біблійних алюзій earn their bread by the sweat of their brows / у поті чола; fly in the
ointment / ложка дьогтю у бочці меду; a doubting Thomas / Фома невірний, добре відомих як
англомовному, так і українському читачеві:
The peoples of all countries are not rich and the aristocratic – they are the common people, those who
earn their bread by the sweat of their brows (G. Green).
The only fly in the ointment of my peaceful days was Mrs. Cavendish’ s extraordinary preference for the
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society of Dr . Bauerstein (A. Christie).
He was neither very happy nor very unhappy – a doubting Thomas without faith or hope in humanity,
and without any particular affection for anybody (Th. Dreiser).
Однак, навіть тоді, коли йдеться про добре відомі біблеїзми, необхідно пам’ятати про їх здатність
змінювати стилістичне навантаження, впливаючи тим самим на предмет висловлювання: одна і та ж
біблійна алюзія може "підносити" контекст, або ж надавати йому іронічного, гумористичного чи
іншого забарвлення. І від того, чи правильно перекладач зрозумів стилістичне навантаження певного
контексту, залежить адекватність трансляції задуму автора оригіналу, тобто, чи вдалось
перекладачеві засобами цільової мови донести те позитивне, негативне, іронічне, урочисте або будьяке інше враження, яке цей вираз має на англомовного читача.
Отже, при перекладі алюзивних одиниць важливу роль відіграє фактор володіння читачем
перекладу фоновою інформацією при розкодуванні інтертекстуальних вкраплень. "Прозорі" алюзії,
тобто такі, що належать до універсальної енциклопедії, входять до спільного інтертекстуального
простору як читача оригіналу, так і читача перекладу, доцільно передавати шляхом цитування
канонічного перекладу, що функціонує в культурі-реципієнті, або, якщо алюзія належить до текстів
національної літератури і культури-реципієнта, – шляхом відтворення відповідника безпосередньо із
використаного джерела.
Приховані алюзії, що належать до національних та індивідуальних знань, доцільно перекладати так [6]:
- шляхом точного відтворення лексичного матеріалу з коментарем;
- шляхом підбору функціонального аналога в культурі-реципієнті;
- шляхом експлікації змісту алюзивних одиниць.
Перевагою точного відтворення лексичного матеріалу з коментарем є те, що коментар зберігає
інтригу оригіналу, яка базується на фонових знаннях читача, заохочуючи його таким чином до
інтерпретативних зусиль. Найсуттєвішим недоліком коментаря є руйнування "радості впізнання" або,
навпаки, "відкриття", які вважаються елементами естетичної насолоди від читання тексту.
Перевагою способу підбору функціонального аналога в культурі-реципієнті, в основі якого лежить
орієнтація на національну енциклопедію культури-реципієнта, є збереження умов для "впізнання"
адресатом інтертекстуальногоелемента, за яким очікується реакція, запрограмована автором.
Загалом проблема виявлення і передачі непрямих алюзій є дуже складною. Перекладач повинен
бути обізнаний з історією, фольклором, літературою країни, з мови якої він перекладає. У нагоді
можуть бути словники цитат та алюзій, а також лінгвокраїнознавчі словники та енциклопедії.
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В статье рассматривается функционирование аллюзивной информации в художественном тексте;
разграничиваются понятия "аллюзия" и "цитация"; исследуются функции и источники аллюзии,
различные коннотации в зависимости от прагматической направленности текста, а также
изучаются способы ее декодирования и адекватного перевода.
Burkovska L.D. The Problems of Allusions Translating.
The article is focused on the problem of including allusions into the texts of fiction, differentiation of the
notions "allusion" and "citation"; functions and the sources of allusive information, its different connotations
depending on the pragmatics of the text, and methods of their decoding and faithful interpretation and
translation.
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ НА ВЕБ-СТОРІНЦІ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ
ЕФЕКТИВНОЇ ПОШУКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Стаття присвячена одному із найважливіших етапів пошукової оптимізації сайтів, а саме –
оптимізації їх структури та змісту за певними ключовими словами. Визначено та проаналізовано
основні елементи Веб-сторінки, на яких розташування ключових слів із оптимальною концентрацією
є найбільш раціональним та ефективним для досягнення високого рівня релевантності сторінки.
З кожним роком зростає кількість Веб-ресурсів та користувачів мережі Інтернет. Одним із
найефективніших шляхів завоювання її просторів є пошукова оптимізація. Пошукова оптимізація
(англ. Search Engine Optimization, SEO) – оптимізація HTML-коду, тексту, структури і зовнішніх
чинників сайту з метою підняття його у видачі пошукової системи. Процес оптимізації включає
роботу з внутрішніми чинниками – приведення тексту і розмітки сторінок у відповідність з
вибраними запитами, покращення якості і кількості тексту на сайті, оптимізація структури, навігації і
внутрішніх посилань сайту, а також зовнішніми чинниками – обмін посиланнями, реєстрація в
каталогах та інші заходи для підвищення і стимулювання посилань на ресурс [1].
Для того, що б сайт був не лише знайдений пошуковою машиною, але й розташований на одній із
перших сторінок результатів пошуку, необхідно зрозуміти, за якими принципами здійснюється
пошук і що береться до уваги для визначення релевантності сайту. Термін релевантність передбачає
відповідність вмісту Веб-ресурсу запитові, який користувач вводить у пошукову форму, і точність
відповіді, що видає пошукова машина на цей запит. Пошукова система враховує наступні параметри
сайту при обчисленні його релевантності:
1) частота ключових слів. Складні алгоритми сучасних пошуковців дають можливість проводити
семантичний аналіз тексту, щоб відсіяти пошуковий спам, коли ключове слово зустрічається дуже
часто (більше 7-8 відсотків від всього вмісту) на сторінці;
2) індекс цитування сайту, або кількість ресурсів, що посилаються на даний сайт.
Один із критеріїв, за якими пошукові системи оцінюють релевантність сторінки, є її наповненість
ключовими словами. Термін ключові слова позначає слова, що входять у текст HTML документу і в
запит користувача пошукової системи, який шукає інформацію за тематикою, що співпадає з
тематикою документу. Чим частіше зустрічається ключове слово у тексті сторінки, тим більша її
релевантність. Крім цього, "пошукова машина вважає, що ті документи, де слова запиту ідуть поряд і
в тому ж порядку, як у запиті, більш релевантні, аніж ті, де слова запиту розкидані у різних реченнях
далеко одне від одного чи мають іншу граматичну форму. Це досить очевидне припущення, яке
виправдовує себе на практиці" [2: 147].
Мета даної статті – визначити та проаналізувати раціональність та ефективність розміщенння
ключових слів у різних елементах Веб-сторінки у процесі пошукової оптимізації.
У ході здійснення оптимізації сайту особливу увагу слід зосереджувати не лише на підборі
ключових слів, але й на правильному позиціонуванні їх на сторінках сайту.
Показник розташування ключового слова на сторінці враховує кількість входжень до тексту
ключових слів у відношенні до загальної кількості слів у тексті та наскільки близько до початку
сторінки зустрічається те чи інше ключове слово. Для кожного ключового слова пошукова система
визначає окремий рівень релевантності. Як правило, сторінка отримує тим більшу релевантність, чим
ближче до її початку розташовані визначені для неї ключові слова.
Існує 7 основних елементів Веб-сторінки, на які пошукова система звертає увагу та враховує при
аналізі сторінки, і які, відповідно, потрібно оптимізовувати з особливою ретельністю, зокрема
наповнювати їх ключовими словами:
1) тег <title> заголовка сторінки;
2) тег <description> описання сторінки;
3) тег <keywords> ключових слів;
4) теги заголовков (<h1>,<h2>);
5) тексти посилань (тег <a href="..">);
6) наповнення сторінки (тег <body>);
7) альтернативний текст (тег <scr alt=…>);
Теги (англ. tag) у SGML (в HTML, WML, мовах сімейства XML) – набір спеціально оформленого
тексту, який відображає інформацію про різні елементи документу (текст, ілюстрація, таблиця та ін.),
наприклад, які риси повинен мати той чи інший фрагмент тексту на сторінці [1].
© Демків І.В., 2008
191

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 39. Філологічні науки

Тег <title> – це HTML код, у якому міститься інформація, що відображається як назва сторінки у
верхній частині браузера. Це – найважливіший з точки зору SEO тег, функцією якого є не лише
представлення відвідувачеві тієї чи іншої Веб-сторінки та її теми, але й привернення уваги роботів
пошукової системи, оскільки вони враховують слова, які містить даний тег, при розрахунку
релевантності сторінки. У назві кожної сторінки сайту слід записувати слова, за якими планується її
оптимізація, враховуючи при цьому, що текст, який міститься у заголовку сторінки, виводитиметься у
списку результатів пошуку за тим чи іншим запитом. З цього випливає, що вмісту тегу <title> повинні
бути властиві точність, лаконічність і тематичність, з одного боку, та інформативність і
привабливість, з іншого боку. Він повинен концентрувати в собі важливу ключову інформацію.
Користувач практично не помічає заголовка при перегляді Веб-сторінки, проте на сторінці
результатів пошуку заголовок є надзвичайно важливим, оскільки є найпомітнішою деталлю
оформлення посилання на сайт. Саме на її основі користувач вирішує, за яким посиланням у
результатах пошуку йому перейти в пошуках необхідної інформації.
Для кожної сторінки сайту заголовок розробляється окремо, відповідно до змісту її наповнення.
Обов’язковою є наявність ключових слів у даному тезі при максимальній кількості символів – 75.
Слова, які містяться у заголовку, повинні повторюватися у тезі <description> та у самому тексті
сторінки, інакше заголовок втратить свою значимість. Вони можуть виступати у формі як однини, так
і множини без урахування реєстру. Крім цього, тег <title> повинен містити не просто набір слів, а
граматично правильну та грамотну з точки зору мови написання фразу.
Основна функція тегу <descrіptіon> – відображати інформацію, яка виводитиметься у результатах
пошуку, у вигляді т.зв. сніппетів (фрагменти знайденого пошуковою машиною тексту, які містять
слова із запиту). Ключові слова у сніппеті, виділяються пошуковою машиною жирним шрифтом і від
того, наскільки вдало вони підібрані, буде залежати привабливість тієї чи іншої сторінки з-поміж
інших у списку для користувача. Тег <descrіptіon> повинен коротко (не більше 150-200 символів),
цікаво та інформативно характеризувати сторінку, і, як уже було зазначено для тегів <title> та
<keywords>, містити велику кількість ключових слів та бути унікальним для кожної сторінки сайту.
На самій сторінці текст даного тегу не відображається. Слід зазначити, що не всі пошукові системи
відображають вміст даного тегу при виведенні результатів пошуку. Натомість вони використовують
перші 200 символів основного текстового наповненння сторінки. Саме тому текст, розташований у
верхній частині сторінки, повинен бути ретельно продуманий з точки зору розміщення у ньому
ключових слів.
Тег <keywords> потроху втрачає свою значимість для пошукових систем, але саме у ньому і
визначається набір ключових слів чи словосполучень з тематики сайту, якими будуть наповнюватися
інші теги та основний текстовий вміст сторінки. Загальна довжина тексту в даному тезі не повинна
перевищувати 250 символів (решту символів пошуковий робот проігнорує). Порядок запису
ключових слів має велике значення, тож вони розташовуються через кому за спаданням важливості.
Як і тег <title>, тег <keywords> повинен бути різним для кожної із сторінок сайту, відображаючи її
тематичне спрямування. У список не включаються занадто поширені слова чи службові слова, слова в
однині та з малої літери не дублюються їх відповідниками у множині та з великої літери. Кількість
ключових слів у даному списку може змінюватися від двох – трьох до десяти. Чим на меншу кількість
ключових слів налаштований документ, тим з більшою частотою ці ключові слова можуть
зустрічатися в тексті і тим вища їх релевантність.
Використання тегів <h1>,<h2> для заголовків і підзаголовків та <strong>, <em>, <b> , <i> для
виділення важливої інформації напівжирним шрифтом чи курсивом, а також використання
нумерованих та маркованих списків відіграє важливу роль у полегшенні сприйняття тексту з екрану
монітора. Виділеними можуть бути окремі слова, фрази, цитати, визначення, імена, терміни.
Пошукові системи додають сторінці рейтингу, якщо ці слова належать до списку ключових слів тегу
<keywords>. Оптимальним варіантом у даному випадку є розташування ключового слова чи фрази
(без додавання інших слів) у тезі <h1> чи <h2> на початку сторінки. Варто зазначити, що "у
природніх текстах є також природня щільність заголовків, і пошукові машини це враховують.
Розмістити увесь текст заголовком рівня 1 (тегом <h1>) не лише не допоможе у ранжуванні сторінки,
але й може сильно нашкодити, оскільки її можуть сприйняти як пошуковий спам" [2: 149].
Слід використовувати ключові слова у посиланнях, що розташовані на сайті. Досліджуючи його,
робот пошукової системи шукає посилання, аналізує їхній текст, а також тематику сторінки, на яку
здійснюється перехід за допомогою даного посилання. Якщо у тексті посилань (тег <a href="..">)
використовуються ключові слова чи словосполучення, то система робить висновок, що посилання
узгоджені із вмістом сторінки, внаслідок чого підвищується релевантність документа. Якщо ключові
слова написані англійською мовою, доцільним буде використання їх в адресах URL, назвах картинок
та іменах доменів.
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Найважливішою складовою хорошого сайту є його текстове наповнення. Тег <body> – це вміст
сторінки, яким повинен обов’язково бути текст, насичений ключовими словами, оптимальна
концентрація яких становить 5%. Головним чинником утримання коистувача на сайті є не дизайн чи
зручність сайту, а цікаві, зрозумілі та інформативні тексти. Іншими словами, текст на сторінці
повинен бути невеликим за обсягом, розбитий на абзаци, причому кожен абзац і кожне речення
тексту повинні мати максимальну концентрацію закінчених думок. Основне смислове і інформаційне
навантаження лягає на заголовки, перший і останній абзаци та перші речення кожного абзацу. Існує
декілька загальноприйнятих правил написання тексту для Інтернету:
1) грамотність;
2) інформативні заголовки;
3) невеликі абзаци;
4) прості речення;
5) марковані списки;
6) виділення слів напівжирним шрифтом та курсивом;
7) вільне розташування;
8) нефіксований розмір шрифту;
9) використання посилань [2: 290].
Тег <scr alt=…> – це альтернативний текст для графічних зображень, які представлені на Вебсайті. Використовується даний тег для відображенння назви графічного елементу на сторінці у
випадку, якщо з певних причин сам елемент не завантажився чи при роботі користувача у режимі
вимкненої графіки. Якщо ж картинка завантажилася, то Alt-тег подає її опис, що з’являється при
наведенні на неї курсором миші. Використання ключових слів у Alt-тегах є основним методом
залучення цільової аудиторії, що надходить із пошукових систем, орієнтованих на знаходження
зображень за ключовими словами.
Підсумовуючи вищенаведене, ключові слова, що містяться у тегу <keywords> тієї чи іншої Вебсторінки, у першу чергу та у максимальній кількості повинні зустрічатися у заголовку сторінки (тег
<title>), у її короткомуописі (тег <descrіptіon>), у заголовках її логічних частин (теги <h1>, <h2>), у
текстах посилань (тег <a href="..">), в альтернативному тексті, що супроводжує графічні зображення,
(тег <scr alt=…>) і, звичайно, насичувати основне текстове наповнення сторінки таким чином, щоб
текст цих тегів не втратив своєї інформативності, тематичної спрямованості та привабливості для
користувача. Сторінки із високим рівнем релевантності орієнтуються на два-три ключові слова,
кожне з яких зустрічається в тексті у відношені близько 1 до 20 (5%). Доцільним є використання
цілих ключових фраз, оскільки більшість користувачіввводять у стрічку пошуку фразу із 2-х і більше
слів, а пошукові системи високо оцінюють точне входження у текст сторінки слів із пошукового
запиту (використання буквальних цитат запитів).
Ще вісімнадцять років тому, у 1990 році, простір Інтернету був дуже малим: сумарна кількість
усіх документів у мережі не перевищувала декількох мільйонів. На даний час, кількість лише
російськомовних документів у мережі перевищила 1 мільярд одиниць. Загальна кількість сторінок та
документів у світовому Інтернеті оцінюється сьогодні значенням, що перебуває у діапазоні від 8 до 16
мільярдів! Якщо в 1990-му для орієнтації в мережі люди користувалися в основному каталогами
посилань і самостійно знайденими посиланнями, занесеними у папку "Вибране" власного браузера;
якщо у 1990-му говорити про серйозні пошукові системи не доводилось, оскільки їх просто ще не
було – то зараз ситуація кардинально змінилась [3: 154]. Для сьогоднішнього Інтернету пошукові
системи як інструменти упорядкування мільярдів Веб-сторінок, а також їх аналізу та оцінки, мають
феноменальне значення. Вони є постачальниками більше 80% усіх нових відвідувачів на сайти і 55%
онлайн покупок та замовлень здійснюються на сайтах, знайдених за допомогою "пошуковців." Саме
тому успішні сайти повинні розроблятись відповідно до принципів SEO. Пошукова оптимізація – це
творчий процес, який вимагає постійних зусиль та часу. Цей процес – нескінченний, оскільки
передбачає постійне спостереження за тенденціями та течіями, аналіз роботи конкурентів, їхніх
успіхів та промахів, а також відстеження алгоритму роботи пошукових систем.
На жаль, пошукова оптимізація ніколи не була і не зможе бути точною наукою, а лише набором
методів, які дають можливість лише прогнозувати результат.
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Демкив И.В. Позиционирование ключевых слов на Веб-странице как один из этапов
эффективной поисковой оптимизации.
Статья посвящена одному из самых важных этапов поисковой оптимизации сайтов, а именно –
оптимизации их структуры и содержания по определенным ключевым словам. Определены и
проанализированы основные элементы Веб-страницы, на которых размещение ключевых слов с
оптимальной плотностью наиболее рационально и эффективно для достижения высокого уровня
релевантности страницы.
Demkiv I.V . Distribution of Keywords within the Webpage as one of Effective Search Engine
Optimization Steps.
The article deals with one of the most essential stages of Search Engine Optimization, that is, optimization of
the Web-pages’ structure and content on the basis of certain keywords for the purpose of achieving higher
positions in search results. Basic web-page elements that provide the maximum level of page relevance when
filled with keywords of optimal density have been analysed.
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СУФІКСАЛЬНІ ПОХІДНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "ПОШКОДЖЕНІСТЬ"
В АНГ ЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена дослідженню проблеми суфіксальних похідних лексико-семантичного поля
"пошкодженості" в англійській мові. На першому етапі дослідження за основу береться теоретичне
припущення про те, що лексичні одиниці семантично однорідних груп слів, повинні мати також
спільні риси у словотвірному аспекті. Здійснюється аналіз суфіксів, що беруть участь в утворенні
дериватів поля та виділяються дериваційно найпродуктивніші. Доводиться існування прямої
залежності семантики похідних від семантики вихідного слова.
Семантична ознака "пошкодженості" знаходиться в межах філософської категорії якості та
трактується нами як відхилення від нормативного стану речей, що протиставляється
непошкодженості, цілісності об’єкта. У різноманітних випадках мовленнєвої реалізації цієї ознаки
йдеться про якісну зміну стану речей.
У практиці семасіологічних досліджень відомо багато методів інвентаризації лексикосемантичних угрупувань. Ми скористались методикою запропонованою Л.В. Бистровою,
Н.Д. Капатрук, В.В. Левицьким [1].
Інвентаризоване нами лексико-семантичне поле загалом нараховує 176 лексем: 84 дієслова,
45 іменників, 40 прикметників та 7 прислівників.
На першому етапі дослідження за основу береться теоретичне припущення про те, що лексичні
одиниці семантично однорідних груп слів, повинні мати також спільні риси у словотвірному аспекті.
Питання кореляції між словотвірними та семантичними процесами розглядались у роботах
М.Е. Білинського, Н.А. Янко-Триницької, М.Н. Янценецької, З.А. Харитончик, О.Д. Мешкова,
Е.С. Кубрякової, Ю.П. Сологуба, М.М. Полюжина, Т.З. Рудик та ін. Більшість науковців схиляється
до думки про те, що навіть всередині порівняно невеликих лексико-семантичних систем існують
складні парадигматичні відносини як по лінії семантики, так і по лінії словотвору. На сучасному етапі
лінгвістичних досліджень словотвірна природа та дериваційна потенційність лексичних угрупувань,
об’єднаних певною понятійною спільністю постає об’єктом досліджень багатьох науковців. Так,
Ю.Є. Кійко розглядає словотвірні властивості лексико-семантичної групи дієслів переміщення в
німецькій мові. В результаті дослідження науковець робить висновок, що конституенти
досліджуваної ним ЛСГ виступають членами всіх існуючих схем словотвору, і проявляють більшу
словотвірну активність порівняно з усіма дієсловами німецької мови [2: 10]. Г.І. Приходько аналізує
мовні засоби, що беруть участь в актуалізації оцінки на лексичному рівні, встановлює механізми її
реалізації та виділяє кілька типових структур схем творення оцінних слів [3]. М.Ю. Бабенко
досліджує дериваційні особливості англійських прикметників волевиявлення, вивчає ступінь
прозорості їх внутрішньої форми, виділяє групи прикметників, що утворені в процесі деривації
одиниць з міжслівною та внутрішньослівною мотиваціями [4: 6]. Об’єктом наукового дослідження
О.Л. Гасько виступає словотвірна структура лексико-семантичного поля "strong-weak" в історії
англійської мови. Науковець виявляє основні способи словотвору, і укладає тезаурус слів цієї
референтої сфери [5].
Метою статті є аналіз словотвірної природи ЛСП "пошкодженості", а також його дериваційної
потенційності, тобто можливості конституентів збагачувати лексичний склад англійської мови
новими словотвірними конструкціями.
Для цього до кожної лексеми поля із словників: The Random House Dictionary of the English
Language, New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, New Dictionary on Historical
Principles, Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases, Webster’s New Thesaurus, Longman
Dictionary of Contemporary English добирались похідні іменники, дієслова, прикметники, прислівники
та їх подальші деривати, об’єднані тотожністю кореневої морфеми. При встановленні відношень
словотвірної похідності між словами ми виходили з двостороннього характеру словотвірних зв’язків,
враховуючи при цьому наявність як структурного, так і семантичного виведення похідного слова від
вихідного [6: 27-35; 7: 2-10].
Із масиву відібраних нами похідних ми розглянемо лише деривати утворені суфіксальним
способом словотвору, оскільки вони переважають кількісно.
Суфіксальна система англійської мови досить докладно описана в роботах вітчизняних та
зарубіжних лінгвістів, що вивчали питання словотвору Р.Г. Зятковської [8], П.М. Каращука [9],
О.Д. Мешкова [10], Е.С. Кубрякової [6], Г. Марчанд [7], П.В. Царева [11], Б.М. Барткова [12]. У
працях П.М. Каращука та Г. Марчанд подано характеристику окремих суфіксів з точки зору їх
словотворчої продуктивності. Для вивчення деривації слів із значенням "пошкодженості" найбільший
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інтерес становлять роботи Р.Г. Зятківської, О.Д. Мєшкова та П.В. Царьова, в яких знаходимо
системний опис суфіксальної системи англійської мови з наведенням схем та моделей різних частин
мови [10; 11], а також повний перелік суфіксів англійської мови [8].
Загалом було розглянуто приблизно 1500 лексичних одиниць, з яких 867 (58%) утворено шляхом
приєднання суфікса до вихідної основи.
Із 164 суфіксів, описаних у роботі Р.Г. Зятківської, нами було відібрано тільки 41, тому, що
стільки бере участь у творенні дериватів досліджуваного нами лексико-семантичного поля
"пошкодженості".
У масиві розглянутих нами дериватів зареєстровано 22 суфікса, що зустрічаються в прикметникахдериватах ЛСП "пошкодженості" (в дужках вказано кількість дериватів утворених за допомогою
відповідного суфікса): -ed (101), -able (57), -y (30), -ing (75), -less (20), -ive (18), -ful (14), -al (17), -ous
(4), -er (2), -ent (40), -et (1), -ish (2), -ly (7), -ate (2), -ory (7), -ic (4), -ist (1), -le (1), -ant (40), -en (6), -ity
(1).
За словотвірними значеннями вищезгадані суфікси поділяються на 3 групи: 1) суфікси, що беруть
участь у творенні прикметників із словотвірним значенням ознаки; 2) суфікси, що беруть участь у
творенні прикметників із значенням якості; 3) суфікси із словотвірним значенням відношення.
До першої групи належать такі суфікси:
-ed, наприклад: breached, bankrupted, dashed, changed, cultivated, demolished, damaged, faulted,
roughed, expelled, finished, intercepted, smashed, broken-winded, busted, chipped, crack-brained, fissured,
gapped, quarreled, shatter-brained, chasmed, recessed;
-ing – breaking, crashing, decaying, entering, shivering, taming, tearing, wrecking, grazing,
disintegrating, splitting, staving;
-able – analyzable, beatable, burstable, crackable, destroyable, dismissible, explodable, finishable,
kickable, reducible, snappable. Подальший словотвір цих прикметників здійснюється шляхом
приєднання суфікса -ity. Так, наприклад, у межах досліджуваного нами лексико-семантичного поля
сім іменників утворилось за рахунок подальшого словотвору прикметників з суфіксом -able,
наприклад: changeability, crackability, destructibility, reducibility, dissolvability, rentability, stopability;
-less – bustless, changeless, faultless, leaveless, pauseless, tearless, stoppless, riftless. Прикметники з
суфіксом -less можуть виступати в ролі основ для утворення іменників на -ness та прислівників на -ly .
В рамках нашого дослідження таких іменників виявлено чотири: faultless A – faultlessness N, flawless
A – flawlessness N, tearless A – tearlessness N, stoppless A – stoplessness N;прислівників шість: faultless
A – faultlessly D, flawless A – flawlessly D, forceless A – forcelessely D, offenceless A– offencelessly D,
pauseless A – pauselessly D, tearless A – tearlessly D;
-y – breachy, dashy, chippy, cutty, shattery, splintery, cracky, weaky;
-ly – forcely, fractionally, weakly, startly, brokenly, destructively, eruptively;
-en – beaten, crazen, splitten, bursten, fallen;
-ish – roughish, weakish, kickish, knappish, snappish, startish.
До другої групи ми відносимо наступні суфікси:
-ful, наприклад: startful, graceful, damageful, faultful, forceful, tearful, splitful, startful. Слова з
протилежним значенням виражаються суфіксальними прикметниками на -less. Серед досліджуваних
нами лексичних одиниць ми виявили наступні антонімічні пари: changeful – changeless; destructful –
destructless; faultful – faultless; flawful – flawless; forceful – forceless; offenceful – offenceless; pauseful –
pauseless; tearful – tearless; startful – startless.
Прикметники з суфіксом -ful можуть виступати в ролі основ для утворення іменників на -ness та
прислівників на -ly. У рамках нашого дослідження таких іменників виявлено три: forceful A –
forcefulness N, tearful A – tearfulness N, startful A – startfulness N; три прислівника: forceful A –
forcefully D; pauseful A – pausefully D; tearful A – tearfully D;
-y – destructory, fissury, rifty, turnery, intermittency, disintegratory, strippy, flawy. Від основ
прикметників з суфіксом -y часто утворюються іменники шляхом додавання суфікса -ness. В рамках
нашого дослідження таких іменників виявлено п’ять: crazy A – craziness N, chippy A – chippiness N,
cracky A – crackiness N, faulty A – faultiness N, shattery A – shatteriness N;
-ant – changeant, disturbant, offensant, disintegrant;
-ent – dissolvent, intermittent, reducent, expellent;
-ous – various, infractous, damageous, quarrellous. Можливі синонімічні утворення з суфіксом -ful,
ми виявили одну пару: damageful A – damageous A. Прикметники з суфіксом -ous можуть виступати в
ролі основ для утворення прислівників на -ly. Серед дериватів досліджуваного поля ми виявили
тільки один прислівник: quarrellous А – quarrellously D;
-ate – discontinuate, enterate.
Суфікси із словотвірним значенням відношення:
-ive, наприклад: destructive, eruptive, separative, interceptive, violative, transgressive, faultive,
intermissive, dislocative etc. Можливий подальший словотвір іменників на -ness. У нашому
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дослідженні ми виявили три подібних іменника: destructive A – destructiveness N, eruptive A –
eruptiveness N, separative A – separativeness N;
-al – bustal, dispersal, departmental, fragmental, analytical, separatistical, eruptional, fissural,
transgressional, degradational, caesural etc. В рамках нашого дослідження ми зафіксували лише один
випадок подальшого словотвору: fractional A – fractionally D;
-ory –fragmentary, separatory, violatory, degradatory, interruptory, dislocatory, demolitionary;
-ic – analytic, caesuric, intervallic, separatistic;
Деривати-прикметники утворені за допомогою наступних суфіксів є малочисельними та не
репрезентативними у нашому дослідженні: -et, -ist, -er, -le, -ity.
За допомогою суфікса -et утворився прикметник quarrelet; -ist – separatist; -er –chipper, snapper; -le
– startle; -ity –discontinuity.
Серед розглянутих нами дериватів зареєстровано 30 суфіксів, що зустрічаються в іменникахдериватах ЛСП "пошкодженості": -age (14), -er (92), -ing (95), -ent (3), -end (1), - let (5), -less (1), -ness
(59), -is (1), -ance (9), -ion (27), -ory (1), -le (2), -ism (4), -ant (3), -ure (50), -ee (70), -or (14), -ment (18),
-al (1), -ling (4), - (el), -ship(4), -ity (7), -ess (5), -um (1), -y (20), -dom (10), -ist (6).
За словотвірним значенням суфікси поділяються на 3 групи: 1) суфікси, що беруть участь у
творенні іменників із словотвірним значенням стану, якості; 2) суфікси, що беруть участь у творенні
іменників із значенням дії, результату дії, процесу дії; 3) суфікси діяча.
До першої групи ми відносимо такі суфікси:
-age, наприклад: snappage, shortage, rentage, forceage, roughage;
-ism – separationism, dissolutionism, bankruptism, separatism;
-less – decayless;
-ling – cutling, weakling, changeling;
-let – chiplet, striplet, forcelet, brokelet;
-y – brokery, disturbancy;
-ness – burstness, separateness, forceness, weakness, tameableness;
-ity – crackability, dissolvability, destructibility, stopability;
-ship – brokership, liquidatorship, gentleship, startership;
-dom – smashdom;
-ion – separation.
Другу групу складають наступні суфікси:
-ing, наприклад: crashing, crumbling, tearing, destroying, breaking, destroying, dividing, entering,
opening, reducing, rupturing, gapping, snappering, chippering;
-age – breakage, partage, snappage, strippage, fallage, strippage, wreckage;
-ure – bankrupture, departure, interrupture, failure, faulture;
-ment – damagement, diminishment, finishment, pausement, cashierment, forcement;
-ion – fragmentation, infraction, degradation, destruction, recession, transgression, dislocation;
-ance – discontinuance, disturbance, deparatance, stoppance;
-al – departal.
До суфіксів, які беруть участь у творенні іменників ЛСП "пошкодженості" із словотвірним
значенням діяча ми відносимо наступні:
-er, наприклад: breaker, beater, bruiser, changer, cracker, diminisher, exeeder, faulter, faller, kicker,
leaver, rougher, faller, reducer, pauser, destroyer, rough-grinder, rough-caster, rough-hewer;
-or – degradator, disintegrator, cultivator, liquidator, separator, transgressor, destructor, departitor,
violator, infractor;
-ee – beatee, bustee, discontinue, expellee, dislocatee, dashee, kickee;
-ist – demolitionist, destructionist, disintegrationist, separationist, dissolutionist;
-ant(-ent) – destructant, disturbant, disintegrant, expellent, reducent, dissolvent;
-ess – breakeress, destroyeress, faultress, interceptress, separatress.
Деривати-іменники утворені за допомогою наступних суфіксів є малочисельними та не
репрезентативними у нашому дослідженні: -end, -is, -um, -le, -el.
За допомогою суфікса -end утворився іменник reducend; -is analysis; -um – intervallum; -le –
intervale, crackle; -el – dashel, turnel.
У дієслівному словотворі нами виявлено 5 суфіксів, що утворюють дієслова ЛСП
"пошкодженості": -en (2), -ize (1), -er (7), -le (4), -age (1).
До суфіксів із словотвірним значенням "ставати таким, як вказує похідна основа" ми відносимо:
-en, наприклад: roughen, weaken; -ize – severize.
Для дієслів досліджуваної нами ЛСП не репрезентативними є суфікси -le – crackle, knapple,
disturble, startle; -age – partage; -er – chipper, cutter, snapper, staver.
У результаті підрахунків словотвірних можливостей конституентів ЛСП "пошкодженості",
утворених шляхом приєднання суфікса до вихідної основи було виділено три рівні продуктивності
суфіксів: 1. високий рівень (більше 21% суфіксальних дериватів), наприклад, -ing (170 дериватів), -ed
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(101 дериват), -er (99), -ly (84); 2. середній (20-11%), наприклад, -able (57 дериватів), -y (30
дериватів); 3. низький (менше 10%), наприклад, -age (14 дериватів), -al (15), -ance (9), -ant (7), -ful
(14), -ive (18), -ory (9), -ship (4) та інші.
Ми бачимо, що переважна більшість похідних утворена шляхом приєднання до вихідної основи
суфіксів із словотвірними значеннями "стану", "якості" та "ознаки". Тобто, конституенти
досліджуваного лексико-семантичного поля "пошкодженості" поєднуються з суфіксами однієї
референтної сфери, оскільки "пошкодженість" – це якість, певна ознака, стан в якому перебуває
об’єкт дійсності. Це свідчить про наявність прямої залежності семантики похідних від семантики
вихідного слова.
На прикладі дериватів лексико-семантичного поля "пошкодженості" ми довели, що вибір афіксів,
у нашому випадку суфіксів, при утворенні похідних визначається семантикою вихідних слів.
Подальшою перспективою нашого дослідження є аналіз дериватів лексико-семантичного поля
"пошкодженості" утворених іншими способам словотвору в англійській мові: префіксація,
словоскладання, конверсія, зворотній словотвір та інші.
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Иванченко М.Ю. Суффиксальные производные лексико-семантического поля
"поврежденности" в английском языке.
Статья посвящена исследованию суффиксальных производных лексико-семантического поля
"поврежденности" в английском языке. На первом этапе исследования за основу берется положение
о том, что лексические единицы семантически однородных групп, должны иметь, также, общие
характеристики в словообразовательном аспекте. Осуществляется анализ суффиксов, которые
принимают участие в образовании дериватов поля. Выделяются наиболее продуктивные суффиксы.
Доказывается существование прямой зависимости семантики производных от семантики
производящего слова.
Ivanchenko M.U. The Suffix derivatives of the Lexico-semantic field of "brokenness" in Modern English.
The article deals with the study of suffix derivatives of the lexico-semantic field of "brokenness" in the
contemporary English language. At the initial stage of investigation the basic hypothesis states that the
lexical units of semantically homogenious groups also have common features in word-building. The analysis
of the suffixes, which take part in the formation of field derivatives, is fulfilled. The most productive suffixes
are selected. The existence of correlation between the semantics of derivational stem and derivative
semantics is proved.
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ЙОЗЕФ РОТ І УКР АЇНА: ДАВНО ВТР А ЧЕНАВІТЧИЗНА
ЧИ ВИТВІР ХУДОЖНЬОЇ УЯВИ АВТОР А
У статті досліджено роль та місце України у творчості австрійського письменника Йозефа Рота
з точки зору його фактичного походження, становлення його полікультурної особистості та
витоків його творчості. Розглядається також проблема самоідентифікації письменника та
відстежується вплив України як культурного ландшафту в ранніх і пізніших його творах.
Подібно тому, як канула в Лету Велика Римська імперія, залишивши у спадок людству
велетенський культурний пласт, давши поштовх розвитку літератури, мистецтва, відійшла в історію
колись велична і могутня імперія Габсбургів, не витримавши тягаря внутрішніх протиріч та Першої
світової війни, залишивши по собі безсмертні творіння митців слова, образу та звуку. Така участь
епох, величних імперій, що підвладні лише об’єктивним законам часу та історії. Але не канули в Лету
безсмертні творіння письменників і поетів, художників і композиторів-співців прекрасного та
вічного.
Вже не одне десятиріччя Україна, зокрема Галичина, привертає до себе увагу дослідників
літератури, особливо з країн, які свого часу входили до складу Австро-Угорської імперії. Поширення
набули публікації антологій галицької літератури авторів, життя яких минуло на цій території, як,
наприклад І. Франко, В. Стефаник, Б. Шульц; тих, для кого Галичина – край дитинства і ранньої
юності – К.Е. Францоз, Л. фон Захер-Мазох, Й. Рот, Ю. Вітлін; письменників, які вже в зрілому віці
відвідали Галичину – Г. Тракль, М. Коцюбинський, Ф. Краузер та інші. Вплив Галичини, а також
України загалом на творчість австрійського письменника Йозефа Рота викликав жвавий інтерес і став
предметом дослідження багатьох зарубіжних: Д. Бронзен, К. Магріс, Ф. Гаккерт, Д. Ігнасяк,
Г. Лунцер та ін., та вітчизняних авторів: Ю. Прохасько, Ю. Бедрик, І. Андрущенко та інші, але
кінцевої одностайності у вирішенні поставленої проблеми так і не було досягнуто.
Отже, мета даного дослідження – простежити роль та вплив України як фактичної вітчизни,
терену формування ментально-емоційної сторони особистості на творчість австрійського
письменника Йозефа Рота. Актуальність звернення до детальнішого вивчення творчості Йозефа Рота
зумовлена його глибинним розумінням проблем, поневірянь та страждань українського народу,
вмінням проникнути в його духовну та історичну сутність, осягнути нелегкість та суперечливість
політичної і національної ситуації, двоїстість України, що виражається в територіальних
розходженнях, з одного боку, та духовній цілісності країни, з іншого боку, характерних не тільки для
історичного минулого, а й для сьогодення нашої країни.
Австрійський письменник Йозеф Рот став не лише безмовним свідком загибелі імперії, а й сам
опинився у вирі бурхливих подій, ставши вигнанцем, але вигнанцем нізвідки, вигнанцем без
батьківщини. Хвилі історії несли його по всій Європі: Прага, Варшава, Берлін, Брюссель, Амстердам,
Відень, Цюрих, Париж
Він відчув себе емігрантом ще перед 1938 роком, коли "аншлюс" відібрав у нього останній
уламок батьківщини. Блискавкою розпачу вдарив крах імперії письменника. В одному з листів
перших повоєнних років до свого колеги Отто-Форста де Батталья знаходимо такі рядки автора:
"Найсильнішим моїм переживанням була війна і загибель батьківщини-єдиної, яку я будь-коли мав:
Австро-Угорської монархії" [1: 443]. Ця думка стала своєрідним життєвим кредо Йозефа Рота,
змушувала його знов і знов на сторінках своїх творів повертатися до давно зниклого і навіки
втраченого світу Австро-Угорщини. Причому головний акцент у його творах робиться саме на
впорядкованості і гармонійності життя простих мешканців, яких вміло веде по життю милосердний
монарх. Безпечно, надійно і захищено пливе по життю корабель імперії, з легкістю оминаючи рифи і
підводні ями на своєму шляху до спокою, стабільності і щастя. Та разом з тим твори автора сповнені
неймовірною реалістичністю і зовсім не схожі на хвалебні гімни Австрійській імперії. І навіть
риторичний знак питання на останній сторінці роману "Гробівець капуцинів", як і саме запитання:
"Wohin soll ich jetzt, ein Trotta?...", здається доречним, очевидним, ніби поставленим самим життям [2:
189]. Мабуть, не одне змучене серце, подібне Йозефу Роту, болісно защеміло при цих словах, які були
своєрідним словесним виразом німих страхів і потаємних думок багатьох мешканців могутньої
колись імперії. Йозеф Рот – епічний оповідач світу, сагу якого він написав [3: 308].
Занепад імперії здається невідворотною загибеллю всіх цінностей, гарантій і можливостей
стабільного, впорядкованого життя. Блукаючи світом, його змучена, пошарпана, одинока душа так і
не змогла знайти надійного прихистку і, врешті, назавжди замовкнувши 27 травня 1939 року в
Парижі, вже на порозі ще однієї з найжахливіших катастроф людства – Другої світової війни,
© Іванчук Т.В., 2008
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назавжди забрала з собою так і не розгадану до кінця таємницю особистості Йозефа Рота та його
унікальних, хоча ще й не таких відомих широкому загалу творів.
Чим же стала для Рота Україна: давно втраченою вітчизною, краєм безтурботних і щасливих
дитячих мрій, адже автор народився в Східній Галичині, уламком імперії Габсбургів чи витвором
його творчої уяви? Можна лише припускати, але однозначної, вичерпної відповіді нема.
Біограф Йозефа Рота Давид Бронзен, глибоко проаналізувавши фізичні та душевні митарства, що
випали на долю письменника і невідступно супроводжувалийого на ниві життя, дав таке трактування
тісного зв’язку Рота з Україною: "З цією вітчизною, - писав він, - до якої вже не могло бути ніякого
повернення, його повя’зували туга та зречення, любов та ненависть, гордість і сором. Рано
покинувши її, він шукав свою втрачену вітчизну на багатьох станціях своїх безперервних блукань
манівцями найвіддаленіших країн Західної Європи. І він віднайшов її у своєму художньому
відтворенні східного світу" [4: 43].
Деякі дослідники схиляються до думки, що Галичина, а отже і Україна, цікавила і приваблювала
автора перш за все як країна, де жили євреї. Саме східноєвропейське містечко могло стати
прихистком для цієї нації вічних блукачів, особливо в межах австрійської території.
Для Йозефа Рота, тобто відповідно до його власного висловлювання – для "католика з єврейською
ментальністю", саме Австро-Угорська монархія стала справжньою вітчизною. Лише така держава, що
була своєрідним симбіозом чужих мов, націй, культур, релігій та традицій, могла бути терпимою і
толерантною до всіх народів, і водночас досить консервативною, щоб зберегти життєво важливі
ознаки і приписи кожної нації, що населяли її територію. Це видавалося автору єдиною можливістю,
"золотою серединою" між еміграцією на Захід та поверненням на "святу землю предків", адже ні того,
ні іншого сам Рот ніколи не схвалював. Підтвердженням цього є історія покаліченої, трагічної долі
Менделя Зінгера та його родини, блискуче втілена автором у романі "Іов". Покинувши рідну
волинську землю у пошуках нової заокеанської, він і в далекому Нью-Йорку почувається "російським
євреєм". Для нього мали значення не хиткі, змінювані державні території, засади, а щось глибше,
постійне, навіки сховане у найпотаємніших закутках його душі, що визнає і сам автор: "Тепер
Менделеві здавалося, що він навіки залишив у Цухові самого себе" [5: 75]. Та пояснення інтересу та
звернення автора до слов’янської тематики лише тим, що тут проживали євреї, є надто вузьким,
однобоким і тому неповним.
Інші дослідники вважають, що звернення Рота до України мало ідейне підґрунтя. Як зауважив
Фріц Гаккерт, Рот, поділяючи погляди Освальда Шпенглера, віддавав перевагу близькому до природи
селянству, бо його "обминають історичні події, і це дозволяє йому уникнути історичних катастроф"
[6: 893]. Україна була і лишається країною з дуже глибоко вкоріненими селянськими традиціями,
розвинутою культуроюсела. Тому Рота так сильно вабила Україна. Але ж героями його романів є не
лише селяни, а й вихідці з різних прошарків суспільства, що населяли українські землі.
В одному з публіцистичних творів автора "Українська меншина" знаходимо таку характеристику
українського народу: "Він відійшов від цивілізації далі, ніж російський після революції і ніж (трохи
давніше) польський. Він темний, убогий, розділений і чудовий" [7: 168]. Особливо захоплювала
автора українська пісня, зачувши яку кожен мимоволі стримує подих, і душею лине назустріч
дивовижним акордам: "Ці пісні – найкраще за все, що я чув на Сході Європи. Вони – то таке просте
вираження природи, як трава на луках і дівчина, що жне серпом. Вони такі самі прості, як зубчасті
барвисті візерунки на комірі і манжетах сорочок, які носять серед народу і на яких темний, майже
коричневий багрянець чергується з чорною блакиттю грозових хмар" [7: 168].
Та більшість дослідників наводять термін "літературна вітчизна". Мабуть, вдалий термін – ніби
поєднання його творчості і життя. Однак, гадаю, і він не пояснює невидимого зв’язку Йозефа Рота з
Україною, тому що цей зв’язок знаходиться за межами словесної площини, а радше в площині духу.
Україна – це невід’ємна частина самого Рота, така ж, може не до кінця усвідомлена навіть ним
самим, частина його душі, як і Габсбурзька монархія.
Одинадцять з шістнадцяти його романів, а також ряд публіцистичних праць пов’язані з нею.
Найчастіше Україна у письменника асоціюється з Галичиною. Мандруючи разом з автором цим
краєм, невідступно і уважно стежачи за летом його думки, знайомлячись з жителями, перед нашим
духовним зором постане і закарбується в пам’яті наступна картина: "Галичина самотня, забута світом,
але не ізольована; вона – заслана, проте не відрізана; в ній більше культури, ніж можна припустити,
зваживши на брак каналізацій; багато безладдя і ще більше дивного. Багато хто знає її з часів війни,
однак тоді вона ховала своє обличчя. Вона не була краєм. Вона була етапом або фронтом. Але в неї є
власна втіха, власні пісні, власні люди і власний блиск, сумний блиск знеславленої" [7: 155]. Однак,
уважно простеживши, ми помітимо, що місцем дії багатьох творів є не завжди історична Галичина.
Іноді це Волинь чи Поділля, при тому, що майже вся Волинь відносилася до Росії і лише західна
частина Поділля належала Австрії. Тому вже саме поняття має більш широке, узагальнююче
значення, ніж та вузька історична територія, яку називали "Галичиною". Це теж по своєму
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символічно, своєрідний спосіб збалансувати, поєднати дві частини власної душі, які по суті були для
автора частинами одного цілого. Причому Йозеф Рот часто зображує Волинь як щось близьке, рідне
його серцю, а його Галичина, навпаки, часто постає як щось чуже, відстале. У романі "Марш
Радецького" – це своєрідне місце заслання для молодого лейтенанта Карла Йозефа фон Тротти.
Галичина була однією з колишніх австрійських провінцій, тобто одним з уламків імперії, який у
поєднанні з подібними собі, автор прагнув скласти як мозаїку, що допоможе відродити з небуття і
цілісну величну імперію, адже держава, на думку Рота, спирається, перш за все не на центр, а на
периферію. Граф Хойницький, носій цієї думки автора, у романі "Гробівець капуцинів" запевняє:
"Дух Австрії не в її центрі, а на периферії… Австрійська субстанція реалізується й весь час живиться
провінціями нашої держави" [2: 18 ].
Тобто Україна у Йозефа Рота найчастіше мислиться як невід’ємна, відносно самостійна, та все ж
частина Австро-Угорської монархії. У силу своєї темності, невпевненості та нерішучості, це єдино
можливий вихід для українського народу, вважає Йозеф Рот: "Якщо примусити себе простодушно
гадати, ніби нації в Європі живуть у чітко розділених між собою регіонах, мов на шахівниці, то не
можливо збагнути, чому такий великий народ просто пущено в непам’ять і чому терени, які він
посідає, не намагаються об’єднати, а знову і знову роз’єднують. Українці, що живуть у Росії, в
Польщі, в Чехословаччині, в Румунії, далебі, заслужили свою власну державу, як і кожний з тих
народів, які ними владарюють. Однак у підручниках, з яких беруть знання землеміри, що ділять світ,
українці вирізняються не так ясно як насправді, – і в цьому їхня згуба" [7: 164].
Таким же суперечливим, як і особистість самого Йозефа Рота – єврея з українським корінням та
австрійською сутністю, було і його ставлення до України: частини монархії чи незалежної держави?
У його творах Галичина, а значить і Україна – дволика, наче монета: з одного боку – це батьківщина,
земля миру, гармонії, злагоди, неповторної природи, з іншого – чужина, земля загрози, боліт,
занепаду, загибелі, несправедливості, вигнання і розпачу, арена Першої світової війни.
Отже, ставлення Йозефа Рота до України в цілому назавжди залишилося двоїстим: іноді
захопленим, радісним, а іноді різко негативним, засуджуючим і навіть ворожим. Його твори, як і
особистість та життя автора, пронизані парадоксами. Гострі, іронічні реалії життя, ліричність, багата
палітра почуттів і їх відтінків, містицизм, переплітаючись на сторінках його творів, яскраво
демонструють нам непохитні висоти професіоналізму та майстерності письменника.
Відвідавши в 1926 році східну Україну, він захоплювався неповторною красою нашої землі.
Образи українських сіл, цих "неповторних дитячих снів світу", він назавжди ніжно плекав у глибині
серця. Згадуючи греко-католицьке свято в одному з українських сіл, автор пише: "У весь світ
повнився світла, блакиті, небеса перетворювалися десь удалині на якусь вузьку срібну смужку, якою
вони, здавалося, ніби прикраса, обвивалися круг землі. Все було ясне, у світі не було ані таємниць, ані
двозначних барв, ані лихих передчуттів" [7: 167].
У своїх нарисах Йозеф Рот високо оцінив і українське мистецтво: "Українське мистецтво – цілком
самобутнє, з яскраво вираженими національними рисами, і не має нічого спільного ні з російським,
ані з польським, тим паче – з татарським. Але цей феномен цікавий сам по собі: варто нації втратити
державну незалежність, як вона починає панувати в оперетах і вар’єте" [7: 163]. Без сумніву правдиві
слова. Боляче і гірко лише від того, що здобувши, нарешті, таку бажану незалежність і самостійність,
ми, українці, не рідко приймаємо все як даність, і поринувши в світ суєти, повсякденної
дріб’язковості, забуваємо шанувати цей безцінний дар, здобутий для нас ціною болі і страждань
наших предків.
Український народ у часи Рота був безправним, беззахисним, позбавленим цілісної, справжньої
батьківщини. Це не могло залишити його байдужим: "У тій Європі, де якомога більша самостійність
націй була найвищим принципом укладання мирних договорів, поділу територій та заснування
держав, європейські та американські знавці географії не повинні були допустити, щоб великий,
тридцятимільйонний народ був розбитий на кілька національних меншин і змушений жити у складі
різних держав" [7: 164].
Йозеф Рот був свідком краху величної імперії Габсбургів, жахіть Першої світової війни і помер
1939 році на порозі ще однієї з найстрашніших катастроф людства – Другої світової війни. Автора
пронизував панічний страх і ненависть до гітлерівського нацизму. Єдиним порятунком для нього
була не активна боротьба, а втеча, втеча у міцну, неприступну фортецю свого внутрішнього світу та
власних спогадів. Тому все пов’язане зі зниклою імперією Габсбургів було святим і недоторканим, а
все національне автоматично ставало ворожим, націоналістичним. Саме в цей час він написав статтю
"Український націоналізм – німецький патент", де прирівняв український націоналізм до сіонізму
Теодора Герцля. Він ґрунтується на спротиві, а не на позитивній ідеї, вважав Рот. Прагнення
українців до незалежності, пробуджене німцями чи росіянами на противагу Польщі, сприймалося
автором різко негативно, як один з проявів націоналізму.
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Австро-Угорську імперію часто називали "клаптиковою монархією". Коли ж вона розпалася, цими
клаптиками стали, вочевидь, не лише території окремих держав чи їх частини, а певною мірою й
люди, що пропустили всі ці події через власний розум, душу, почуття, врешті через власне життя.
Таким був і видатний романіст ХХ століття Йозеф Рот, який, на відміну від простих, безмовних у
своєму горі мешканців імперії, виразив свій біль може і не в активному протесті, та в не менш дієвому
– власній невмирущій творчості.
У своїх творах Йозеф Рот створив своєрідний ностальгійний образ Галичини та України в цілому,
оповитий незримим серпанком авторської уяви. Перспектива подальшого дослідження заданої
проблеми полягає у пошуку міжкультурних впливів у духовному середовищі націй, їх культур та
взаємин, що характерні не лише для творчості Йозефа Рота, а і для нашого буття в цілому.
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Иванчук Т.В. Иосиф Рот и Украина: давно потерянная родина
или плод художественного воображения автора.
В статье исследованы роль и место Украины в творчестве австрийского писателя Иосифа Рота с
точки зрения его фактического происхождения, становления его поликультурной личности и
истоков его творчества. Рассматривается также проблема самоидентификации писателя и
отслеживается влияние Украины как культурного ландшафта в ранних и более поздних его
произведениях.
Ivanchuk T.V . Joseph Roth and Ukraine: Long Ago Lost Motherland or Fruit
of Author’s Artistic Imagination.
The article deals with the role and place of Ukraine in the creative work of the Austrian writer Joseph Roth
from the viewpoint of his actual origin, formation of his polycultural personality and sources of his creative
work. The problem of self-identification of the writer is also considered and the influence of Ukraine as
cultural landscape in his early and later works is traced.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГ ЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
З АГРОНОМІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розглядаються особливості вивчення англійської та німецької термінології з агрономії та
механізації сільського господарства. Наголошується на необхідності розроблення комплексу вправ,
які включають підстановочні вправи, вправи на доповнення відсутніх компонентів, вправи на
перифраз, інтерпретацію змісту терміну рідною та іноземною мовами, стилістичну обробку
перекладу термінів.
На сучасному етапі розвитку науково-технічної термінології особливо важливим завданням, що
набуває міжнародного характеру, є дослідження термінів, які функціонують, як в українському, так в
англійському та німецькому науковому мовленні. Зокрема в англійському науковому мовленні
значним є шар термінів іншомовного латинського походження. Більшість з них є інтернаціональними.
Аналіз функціонування таких термінів у іншомовному середовищі є, безумовно, актуальною
проблемою сучасного мовознавства. Саме тому метою даної статті є вивчення особливостей
засвоєння та подальшого вживання англійської та німецької термінології з агрономії та механізації
сільського господарства.
Запозичення термінів (пряме і опосередковане) обумовлене цілим рядом причин
екстралінгвістичного і власне лінгвістичного характеру. Як наслідок підвищення комунікативної
чіткості, запозиченість термінів виявляє тенденцію до усунення семантичного впливу вихідних
загальновживаних форм на їх термінологічні омоніми.
У процесі термінування нових науково-технічних понять перевагу слід віддавати утворенню
термінів на основі інтернаціонального (переважно греко-латинського) лексичного і словотвірного
фонду. Давньогрецька і латинська мови – мертві, саме тому вони зручні для утворення термінів у
різних національних мовах. Грецько-латинські елементи, які втратили природні умови розвитку,
стандартизуються, моносемізуються, що дуже цінно для термінології.
Терміни, які складаються з грецьких та латинських елементів, з однаковою легкістю утворюються
у багатьох мовах, причому форми їх побудови є дійсно міжнародними. Легкість утворення, точність,
короткість і змістовний доступ – ось риси, що характеризують терміни інтернаціонального
походження і обумовлюють доцільність використання цього засобу термінотворення у процесі
формування української, англійської і частково німецької науково-технічної термінології.
Термінологія з агрономії і механізації сільського господарства завжди були і є важливою
складовою частиною в лексичному запасі англійської та німецької мов. На її утворення впливають
різноманітні фактори. Кожна галузь людських знань використовує ті чи інші лексичні одиниці для
забезпечення своїх потреб у необхідній кількості термінологічних лексичних одиниць. В англійській
та німецькій мовах кожне окреме поняття, яке можна розглядати як синонім, не може виступати їм у
кожній окремій науці.
Наприклад іменник "якір" може означати і якір електричної машини і якір судна. Тому надається
необхідне розмежування: якір – 1. ел. "armature" 2. мор. "anchor".
В англійській мові великого поширення набули термінологічні лексичні лакуни. Їх поява теж
свідчить про особливості локальної культуриваріанту та інваріанту англійського етносу. До категорії
термінологічних лексичних лакун можна віднести лексичні одиниці з агрономії та механізації
сільського господарства.
Це, наприклад:
·
·
·
·
·
·
·

crop n. – хліб на пні
acidosis n. – порушення рівноваги між лугами та кислотами на користь кислот
tillage n. – обробіток грунту з допомогою сільськогосподарських знарядь
palatabibility n. – смакові якості
lubricant n. – змащуюча речовина
kilbig n. – вилочна вилка
crawler n. – гусеничний трактор

Таким чином, всі англійські термінологічні лакуни, за своєю етимологією є власне англійськими
лексичними одиницями (crop, kilbig, crawler) або ж термінами латинського походження (acidosis,
lubricant).
Однак більшість англійських термінологічних одиниць не мають особливостей при передачі
лексичного значення. Кожен термін в українській термінології має своє відповідне лексичне
значення.
© Кондратюк С.Ю., 2008
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Так, наприклад:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

сrankshaft n. – колінчатий вал
internal combustion engine n. – двигун внутрішнього згорання
drawbar n. – причіпний пристрій
PTO-shaft n. – вал відбору потужності
plough n. – плуг
mouldboard n. – полиця плуга
harrow n. – борона
share n. – сошник, леміх
combine harvester n. – комбайн
thresh v. – молотити
grain crops n. pl. – зернові культури
leguminous crops n. pl. – бобові культури
plant density n. – густота рослин
germinate v. – пророщувати
high-yield a. – високоврожайний
low-yield a. – низьковрожайний

У німецькій мові теж набули певного поширення термінологічні лексичні лакуни. Це, зокрема,
такі лексичні одиниці, які можна розглядати в якості термінологічних лакун:
·
·
·
·
·

Getreide n. – зернові культури
Schlepper m. – трактор-тягач
Zapfwelle f. – вал відбору потужності
Kalkung f. – удобрення вапном
Entmisten n. – прибирання гною

Подібно до англійської мови більшість німецьких термінологічних одиниць не мають
особливостей при передачі лексичного значення.
Так, наприклад:
·
·
·
·
·
·

Auslassventil n. – випускний клапан
Einlassventil n. – впускний клапан
Bruttoertrag m . – валовий збір
Gräser pl. – злакові
Hackfrüchte pl. – коренеплоди
Grünland n. – кормові угіддя

Стосовно морфологічної структури англійські та німецькі термінологізми мають аломорфні
особливості утворення та взаємодії їх структурних компонентів.
Зокрема, в англійській мові, спостерігається використання іменників в якості означень. У такому
випадку смислове навантаження несе основний іменник, а іменник, використаний у якості означення,
несе на собі додаткове навантаження. Іменник, який використовується як прикметник, вказує на те,
що об’єкт, який передається цим іменником характеризується через відношення до іншого об’єкту.
Такий іменник є іменником, який перетворився на прикметник тільки у даному конкретному
випадку. Такий новоутворений прикметник не входить до словника англійської мови, а є прикладом
тимчасового використання. Прикладом цьому можуть послужити такі англійські термінологізми, як:
·
·
·
·
·
·
·
·

internal combustion engine n. – двигун внутрішнього згорання
PTO-shaft n. (power-take-off shaft) – вал відбору потужності
belt pulley n. – привідний шків
belt driven pulley n. – клинопасова передача
yield capacity n. – врожайність
ammonia saltpetre n. – аміачна селітра
waxen film n. – восковий наліт
flax shoots n. pl. – сходи льону

У німецькій мові термінологізми утворюють складні іменники. Шар складних іменників є досить
чисельним. Такі іменники є надзвичайно характерними для німецької мови. Рід складних іменників
залежить від основного слова. До цієї категорії іменників належать такі термінологізми, як:
·
·
·
·
·
·
·
·

Kornfrüchte pl. – зернові культури
Ackerkrume f. – орний шар
Drillmaschine f. – рядкова сівалка
Flachsraufmaschine f. – льонотеребилка
V erbrennungsmotor m. – двигун внутрішнього згорання
Futterbasis f. – кормова база
Grasmäher m. – сінокосилка
Kartoffellegemaschine f. – картоплесаджалка
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Вивчення термінології з агрономії та механізації сільського господарства має вирішальне значення
у набутті студентами навиків професійного мовлення. У зв’язку з цим обов’язковим елементом
учбового заняття повинна стати робота над розвитком у студентів навичок мотивації незнайомих
термінологічних одиниць на основі знань основних моделей субмови своєї спеціальності. Для цього
корисно відібрати групу слів, що означають вузли, складові частини пристроїв та механізмів. Так,
наприклад, при вивченні термінології з механізації сільського господарства слід використовувати
словничок термінів, що означають складові вузли певних сільськогосподарських машин німецькою
мовою.
Der V erbrennungsmotor
der V erbrennungsmotor – двигун внутрішнього згорання
der Zylinder – циліндр
die Wärmeenergie – теплова енергія
der Wirkungsgrad – коефіцієнт корисної дії
der Kolben – поршень
die Pleuelstange – шатун
die Kurbelwelle – колінвал
flüssig – рідкий
gasförmig – газоподібний
die Ausdehnung – конденсація
die Drehbewegung – обертальний рух
der Funken – іскра
die Zündkerze – свіча
das Kraftstoff-Luftgemisch – паливно-повітряна суміш
die Steuerung des Gaswechsels – газорозподіл
ansaugen – всасувати
verdichten – зжимати
verbrannt – спалений
der Einlaßventil – впускний клапан
der Auslaßventil – випускний клапан
die Drucksteigerung – підняття тиску
der V ergaser – карб’юратор
II
Der Traktor
der Radtraktor – колісний трактор
der Kettentraktor – гусеничний трактор
die Kupplung – зчеплення
das Wechselgetriebe – коробка передач
das Ausglechsgetriebe – диференціал
das Kupplungsgehäuse – кожух зчеплення
die Halbrahmenbauweise – напіврамна конструкція
die Fahrgeschwindigkeit – швидкість
die Bremse – гальмо
der Schlepper – трактор-тягач
die Hinterräder – задні колеса
das Laufwerk – шассі
der Luftdruck – тиск повітря
die Leistung – потужність
das Steuerrad – рульове керування
der Scheinwerfer – фара
der Schalthebel – ричаг переключення
die vordere Achsenbrücke – передній міст
die Lichtmaschine – генератор
der Kühler – охолоджувач
das Auspuffrohr – вихлопна труба
der Luftfilter –очищувач повітря
die Anbauvorrichtung des Hydrauliksystems –
пристрій навіски для гідронавісної системи
das Schaltbrett – щиток керування
III
Der Pflug
das Pflügen – оранка
die Bodenbearbeitung – обробіток грунту
lockern – вспушувати
wenden – перевертати
mischen – переміщувати
der Scharpflug – лемешний плуг
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der Pflugkörper – корпус плуга
der Schar – лемеш
der Streichblech – відвал плуга
der V orschäler – передплужник
der Scheibenpflug – дисковий плуг
der Scheibenschäler – дисковий лущильник
die Furche – борозда
IV
Die Sämaschine
die Sämaschine – сівалка
die Aussaat - висів
das Säorgan – висіваючий апарат
die Zapfwelle – вал відбору потужності
die Futtergräser – кормові трави
das Saatgut – насінневий матеріал
die Saatleitung – насіннепровод
das Korn – зерно
das Anbaugerät – навісне знаряддя
die Samen – зерно
der Rübenbau – буряківництво
V
Die Pflanzmaschine
das Pflanzen – посадка
der V orratskasten – ящик для розсади
die Einlegescheibe – диск посадочного аппарата
der Wasserbehälter – бочка для води
die Einstellvorrichtung – пристрій для посадки
der Abstand – відстань
das Pflänzchen zuführen– подавати садженець
der Setzling – саджанець
das Anbaugerät – навісне знаряддя
die Pflanzmaschine – саджалка
VI
Die Kartoffelerntenmaschine
die Kartoffelerntenmaschine – картоплезбиральна машина
der Sammelroder – картоплекопач
die Ackerfläche – рілля
das Siebwerk – сито
der Antrieb – привід
die Zapfwelle – вал відбору потужності
die Förderband – транспортер

Подібний словничок термінів можна скласти також англійською мовою:
Internal combustion engines
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

internal combustion engine n. – двигун внутрішнього згорання
piston n. – поршень
ring n. – кільце
valve n. – клапан
connecting rod n. – шатун
cylinder n. – циліндр
power stroke n. – робочий хід
bottom dead centre – нижня мертва точка
top dead centre – верхня нижня точка
spark n. – іскра
II
Tractor
tractor n. – трактор
crawler n. – гусеничний трактор
wheel tractor n. – колісний трактор
linkage n. – зчеплення
three-point linkage – триточковий навісний пристрій
pulley n. – блок, шків
belt pulley n. – привідний шків
shaft n. – вал
PTO-shaft (power-take-off shaft) – вал відбору потужності
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

III
Plough
plough n. – плуг
plough v. – орати
furrow n. – борозда
harrow n. – борона
mouldboard n. – полиця плуга
share n. – сошник, леміх
coulter n. – різак, чересло плуга
frame n. – рама
IV
Combine harvester
combine harvester n. – комбайн
auger n. – шнек, шнековий конвеєр
concave n. – підбарабання
drum n. – барабан
grain n. – зерно
straw n. – солома
chaff n. – полова
mow v. – косити
thresh v. – молотити
self-propelled a. – самохідний

Також доцільно використовувати на заняттях зображення цих сільськогосподарських знарядь з
надписами англійською та німецькою мовами їх головних вузлів та механізмів. Такий вид роботи дає
можливість краще запам’ятовувати ці лексичні одиниці на основі знань основних моделей субмови
своєї спеціальності.
Наступним етапом роботи над термінологічними одиницями з механізації сільського господарства
може бути робота над лексико-граматичними вправами. Ці вправи можуть включати підстановку
пропущених слів та словосполучень. Використаний граматичний матеріал може включати модальні
дієслова та часові форми Present Indefinite Active and Passive V oice і відповідно Präsens у німецькій
мові. При вивченні термінології з агрономії потрібно розвивати у студентів навички мотивації
незнайомих термінологічних одиниць на основі знань основних моделей субмови своєї спеціальності.
Для цього корисно відібрати групу слів, що означають основні поняття в агрономії. Потрібно, при
викладі агрономічної термінології, потрібно враховувати розподіл сільськогосподарських культур на
зернові культури (grain crops, die Getreidepflanzen), технічні культури (industrial crops, die
Industriepflanzen). До словничка термінологічних лексичних одиниць доцільно також включати
лексичні одиниці, які стосуються особливостей вирощування та збирання цих культур. Особливої
уваги слід надати вивченню агрономічної термінології. При вивченні цих термінологічних одиниць на
заняттях з англійської мови потрібно звернути увагу на те, що назви хімічних елементів в англійській
мові є подібними до латинських назв хімічних елементів в періодичній системі хімічних елементів
Д.І. Менделєєва. Наприклад:
·
·
·
·
·

copper – мідь
boron – бор
oxygene – кисень
hydrogene – водень
zinc – цинк

Назви англійських агрохімічних термінологічних одиниць можна розглядати агрохімічні
термінологізми, що мають сталу структуру. Наприклад:
·
·
·

ammonia saltpetre – аміачна селітра
protein content – вміст білку
sticky substance – клейковина

Такі термінологізми головним чином складаються з двох іменників, один з яких перетворився у
прикметник тільки у даному конкретному випадку.
Вивчення німецьких хімічних та агрохімічних термінологізмів потребує більшої уваги студентів,
оскільки їх словотворення характеризується досить широким використанням складних слів.
Наприклад:
·
·
·
·

Wasserstoff m. – водень
Stickstoff m. – азот
Kupfer n. – мідь
Ammoniaksalpeter m. – аміачна селітра
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Значення термінів виводиться на основі аналізу компонентів словотвірних конструкцій. Важливим
моментом при вивченні та засвоєнні словотвірних моделей є підбір теоретичного матеріалу із
словотвору.
Таким чином, при роботі над термінологією доцільно розробити цілий комплекс вправ, які
включають підстановочні вправи, вправи на доповнення відсутніх компонентів, вправи на перифраз,
інтерпретацію змісту терміну рідною та іноземною мовами, стилістичну обробку перекладу термінів,
на знаходження вірного перекладу слів, аналіз багатокомпонентних слів тощо. Такі вправи
сприятимуть розвитку професійного мовлення студентів-механіків та студентів-агрономів.
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В статье рассмотрены особенности изучения английской и немецкой терминологии по агрономии и
механизации сельского хозяйства. Подчеркивается необходимость разработки комплекса
упражнений, которые включают подстановочные упражнения, упражнения на дополнение
отсутствующих компонентов, упражнения на перифраз, интерпретацию содержания термина на
родном и иностранном языках, стилистическую обработку перевода терминов.
Kondratyuk S.Yu. The Peculiarities of Studying English and German Terminology in Agronomy and
Mechanization of the Agriculture.
The peculiarities of studying English and German terminology in agronomy and mechanization of the
agriculture are analysed in the article. Also underlined the necessity of preparing special exercises which
include substitute exercises, exercises with the completion of some components, exercises with a paraphrase,
with an interpretation of the term content in a mother tongue and a foreign language, stylistic interpretation
of the terms is under lined.
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ОБ'ЄКТИВАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ АНГ ЛОМОВНИМИ АТРИБУТИВНИМИ
СПОЛУЧЕННЯМИ, ЩО ПОЗНА ЧАЮТЬ ПРИРОДНІ ХАР АКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ
Наше дослідження присвячене аналізу сполучуваності атрибутів гендерно маркованих номінацій, що
позначають природні властивості референтів чоловічої та жіночої статі в англомовному
публіцистичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Розглядається здатність
публіцистичного дискурсу до відображення та формування соціокультурних стереотипів, у тому
числі гендерних.
Розвідки у сфері гендерної лінгвістики визначаються актуальною антропоцентричною
спрямованістю, що уможливлює всебічний аналіз гендерних концептів у мові та мовленні. На
особливу увагу заслуговує вивчення англомовного публіцистичного дискурсу, який формує та
відбиває гендерні стереотипи масової свідомості.
Мета роботи полягає в аналізі сполучуваності атрибутів гендерно маркованих номінацій, що
позначають природні властивості референтів, доступні суб’єкту дискурсу в чуттєвому досвіді.
Об’єктом дослідження є прагматично та дескриптивно орієнтовані атрибутивні словосполучення, що
репрезентують гендерні відносини в англомовному публіцистичному дискурсі. Предметом вивчення
виступають гендерні характеристики референтів чоловічої та жіночої статі.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше аналізується вербалізація гендерних
стереотипів атрибутивними словосполученнями, що функціонують у сучасному англомовному
публіцистичномудискурсі.
Матеріал дослідження становлять 2000 фрагментів англомовного публіцистичногодискурсу кінця
ХХ – початку ХХІ століття, що містять гендерно марковані атрибутивні словосполучення (далі
ГМАС), які відбивають характеристики чоловіка і жінки.
Дискурс розуміємо у межах інтеракційної моделі комунікації як мовленнєво-комунікативну
діяльність, що протікає у широкому соціокультурномуконтексті та є сукупністю процесу і результату
[1: 28], частину мовленнєво-комунікативного процесу, у якому індивіди конструюють власні смисли
[2: 146-147]. Окрім суто лінгвального, дискурс має зовнішній екстралінгвальний та внутрішній
лінгвокогнітивний виміри. Зовнішній екстралінгвальний вимір дискурсу відбиває комунікативну
ситуацію в усьому розмаїтті її антропоцентричних, етнографічних, соціологічних, психологічних,
культурологічних складових, а внутрішній лінгвокогнітивний контекст постає ментальним
відображенням зовнішнього [3: 16]. Внутрішній контекст дискурсу (за М.Л. Макаровим – когнітивнопрагматичний контекст) містить "знання, вірування, уявлення, наміри в їхньому відношенні до
комунікантів, дискурсу, реального та можливого світів, до культурної ситуації, статусно-рольових
стосунків учасників, способу комунікації, стилю дискурсу, предмету й регістру спілкування, рівня
формальності інтеракції, фізичного й психологічного стану – усіх аспектів контекстуальності" [4:
150].
Лінгвальний план публіцистичного дискурсу проявляється в його мовних засобах, серед яких
найбільший інтерес для нас становлять атрибутивні гендерно марковані сполучення, які
репрезентують стереотипні уявлення про маскулінність та фемінінність в англомовній лінгвокультурі.
Екстралінгвальний план охоплює інформацію про продуцента (статус, політична спрямованість,
ідеологічна забарвленість видання, колективне авторство, оперативність створення й споживання
тексту, періодичність, використання інших, первинних текстів: документів, прес-релізів, інтерв’ю,
повідомлень інформаційних агентств тощо) та інтерпретатора/-ів (орієнтація на масову/ жіночу/
чоловічу/ молодіжну/ дитячу тощо аудиторію) [5: 45].
Лінгвокогнітивний план реалізується у когнітивних моделях, що репрезентують усю
екстралінгвальну інформацію у мовній свідомості індивіда та впливають на породження та
сприйняття дискурсу, обумовлюючи, зокрема, й вибір мовних засобів [6].
Мовні засоби публіцистичного дискурсу концентруються на формуванні таких аспектів
висловлювання, як інформування та вплив. Інформаційна орієнтація публіцистичного дискурсу
пов’язана з документальністю, об'єктивністю, фактуальним викладом інформації, офіційністю,
логічністю та аргументативністю. Аспект впливу проявляється через оцінку, авторське відношення до
змісту висловлювання, імперативність, образність [6: 45].
Фахівці звертають увагу на те, що тексти публіцистичного дискурсу як частина масової
комунікації, з одного боку, відображають стереотипи масової свідомості, а з другого – формують їх,
нав’язуючи індивіду певні смаки, життєві пріоритети, моделі поведінки, у тому числі мовленнєвої.
Так, наголошують, що лексичні засоби (в нашому випадку – атрибутивні словосполучення (АС)), які
© Лук’янова Т.Г., 2008
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використовує індивід при породженні та інтерпретації дискурсу, відбивають світогляд людини, а
отже, і "стереотипи національних характерів", внутрішній світ людини, знання та уявлення, які
складають мовну картину світу [7: 185].
Таким чином, у нашому дослідженні публіцистичний дискурс розуміємо як інституалізовану
мовленнєво-комунікативну діяльність, що реалізується у межах публіцистичних засобів масової
інформації. Здатність публіцистичного дискурсу до відображення та формування соціокультурних
стереотипів, у тому числі гендерних, робить його найбільш адекватним матеріалом нашого
дослідження.
Синтактика, що опікується вільними словосполученнями, дає уявлення про мовну картину світу
представників лінгвокультури. Детальне лінгвістичне дослідження сполучуваності може виявити той
образ дійсності, на який людина орієнтується під час комунікації, тобто мовну картину світу
учасників комунікації" [8: 10-11].
Вільне словосполучення розуміємо як будь-яке підрядне сполучення слів, що не є фразеологічною
одиницею. Вільні словосполучення є "частиною реального висловлювання, обмеженого часом,
місцем та метою комунікації, які мовець повторює, відтворює як вже до нього створені у певному
суспільстві, відповідно до потреб суспільного життя" [9: 40].
Як мовний знак словосполучення складається з двох структур: структури значення та поверхневої
структури, яка має безпосереднє вираження в категоріях граматичної семантики [10: 77].
Атрибутивне сполучення містить семантично незалежне стрижневе слово-іменник і залежний від
нього параметризатор, що "є ім’ям певної ознаки, яку знаходимо у денотата головного слова" [11:
113].
Параметризатори відбивають характеристики, приписувані іменнику, оскільки є "семантично
підрядними номінації, з якою сполучаються, і за своїми ознаками узгоджуютьсяз нею" [12: 99].
Параметризатор, репрезентований прикметником, дієприкметником, присвійним займенником або
іменником у називному чи посесивному відмінках, характеризує референта, відбиваючи сукупність
стереотипізованих соціокультурних смислів, пов’язаних з гендерною ідентифікацією індивіда в
англомовній лінгвокультурі.
Особливий інтерес становлять прагматично орієнтовані ГМАС, що привносять у предметнореферентну ситуацію емотивно-оцінний компонент як наслідок їхньої експресивності, результату
сприйняття суб’єктом дискурсу образної гештальт-структури [3: 128], пор.: wild animal, young god,
self-confessed emotional cripple, busty, black-haired beauty, driving force тощо.
Однак, деякі природні ГМАС актуалізуються не тільки як прагматично орієнтовані, але й як
дескриптивно орієнтовані. Денотат таких ГМАС містить раціонально-оцінний компонент, що
кваліфікує референтів і ситуацію в цілому на підставі раціонального знання про біофізіологічні та
психологічні властивості чоловіків та жінок, пор.: robust 74-year old, kittenish brunette, weak 78-yearold тощо.
Ідеографічна параметризація ГМАС відбиває стереотипні уявлення англомовного суб'єкта
дискурсу про соціальні ролі, фізичні, психічні, інтелектуальні властивості, риси характеру й
поведінкові характеристики референта [3: 129].
Природні ГМАС охоплюють одиниці, що відбивають неконтрольовані властивості референта,
надані йому/їй "від природи" й доступні суб’єкту дискурсу у чуттєвому досвіді. ГМАС цієї категорії
поділяємо на природно-естетичні, природно-телеологічні та природно-фізіологічні.
Природно-естетичні ГМАС позначають властивості зовнішності референта, що підлягають
естетичній оцінці в термінах красиво : потворно [3: 130], пор.: raven-maned beauty, boring blonde
babes, tough diamond, young god, self-important beau тощо.
Параметризатори природно-естетичних ГМАС переважно подані:
(а) природно-фізіологічними атрибутами:
(1) Shortly afterwards, a Nigella of Hollywood made her entrance in the form of busty, black-haired
beauty Catherine Zeta-Jones.
(The Sunday Times Style, May 2, 2004. – P . 24)
(2) Robert Parker , beauteous enough as the young god and his three muses curiously lifeless.
(The Sunday Times Culture, Oct. 5, 2003. – P. 26)
(б) природно-естетичними атрибутами:
(3) Bozza's own observation that "Eminem embodies the handsome bad-boy fantasy that women love".
(The Sunday Times Culture, Aug. 24, 2003. – P . 38)
(4) Had she been less attractive, less instantly definable as her heyday's posh totty, might she have been
happier?
(The Sunday Times Culture, Oct. 5, 2003. – P. 42)
(в) природно-телеологічними атрибутами:
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(5) But we need a French sex symbol to challenge American hegemony, because it's filling the world with
a stream of boring blonde babes with perfect breasts and flat bellies.
(The Sunday Times Culture, Aug. 24, 2003. – P . 8)
(6) Her friends were the clever satirists about town, her husband a cutting-edge drama producer and her
lover the smouldering intellectual sexbomb.
(The Sunday Times Culture, Oct. 5, 2003. – P. 42)
ГМАС цієї групи переважно є вторинними найменуваннями, тобто вони містять асоціативнообразне сприйняття означуваного, й крім оцінного містять також асоціативно-образний компонент.
Наприклад, номінація nymph у складі АС delicate woodland nymph – продукт метафори за участі
антропонімічного гештальта, що відсилає до персонажа древньогрецької та римської міфології.
Параметризатор представлений позитивно оцінним природно-естетичним атрибутом delicate:
(7) Dressed in a green flowery summer frock, she seems like some delicate woodland nymph.
(The Sunday Times Culture, Aug. 1, 2004. – P . 5)
Номінація dream у складі АС page-bound dream of tranquillity personified and beauty epitomised
репрезентує метафору, що уподіблює людину абстрактному явищу. Параметризатор номінації
представлений нейтрально оцінним атрибутом page-bound:
(8) She is a page-bound dream of tranquillity personified and beauty epitomised
(Empire, Aug., 2004. – P. 101)
Природно-телеологічні ГМАС відбивають інтелектуальний, вольовий, фізіологічний потенціал
референта і підлягають телеологічній оцінці в термінах ефективно :: неефективно [3: 131], пор.:
driving force, highly-achieving high flyer , tough negotiator , self-educated intellectual тощо.
Параметризатори природно-телеологічних ГМАС переважно подані:
(а) соціально-телеологічними атрибутами:
(9) Abby Bartlet, a doctor, is a highly-achieving high-flyer, a Cherie Blair figure who risks her medical
licence by treating her husband for his MS
(The Sunday Times Culture, Feb. 16, 2003. – P . 16)
(10) He was a self-educated intellectual, not unlike Aneurin Bevan, a miner who became the government
minister.
(The Economist, Feb. 6th-12th, 1999. – P . 98)
(б) поведінковими атрибутами:
(11) Maria, her mother, a beauty and unfaithful wife, was the driving force through Wood's young life.
(The Sunday Times Culture, July 4, 2004. – P. 45)
(12) He was regarded as a tough negotiator but one who kept to arguments
(The Economist, Feb 6th-12th, 1999. – P. 98)
Образна складова значення природно-телеологічних ГМАС також формується на підставі
метафоричної асоціації. Наприклад, номінація X-ray у складі АС groomed social X-ray є метафорою на
ґрунті предметного гештальта, що репрезентує уявлення про здатність референта-жінки за допомогою
інтелектуальних та розвинених перцептивних властивостей виявляти реальний стан речей.
Параметризатори номінації представлені соціально-телеологічними атрибутами groomed and social,
які мають позитивну та нейтральну оцінку відповідно:
(13) Tamara herself has the look and feel of a groomed social X-ray, and she feels an affinity with
America.
(The Sunday Times Style, July 13, 2003. – P . 14)
Природно-фізіологічні ГМАС відображають вікові, фізичні властивості референта, що підлягають
естетичній оцінці, пор.: wild animal, frail and weak 74-year-old, outrageous blonde, formidable tennis
machine тощо.
Параметризатори природно-фізіологічних ГМАС подані:
(а) природно-фізіологічними атрибутами:
(14) An unusually robust 74-year-old, Mr. Demiral is one of the great survivors of Turkey's rough game
of politics.
(The Economist, July 24th – 30th, 1999. – P . 31)
(б) природно-телеологічними та природно-естетичними атрибутами:
(15) She has grown into a self-possessed, acticulate and attractive, rather than stunning, 20-year-old.
(The Sunday Times Culture, Apr. 6, 2003. – P . 8)
(в) поведінковими атрибутами:
(16) Directed by Spike Lee, it sees her playing the sort of knowing, sexually precocious six-former
who's a nightmare for young male teachers to deal with.
(The Sunday Times Culture, Apr. 6, 2003. – P . 9)
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Номінація cocktail у складі АС roistering cocktail of hormones є гастрономічною метафорою, що
уподібнює референта-чоловіка спиртному напою. Позитивно-оцінний параметризатор roistering
вказує на міцне здоров’я чоловіка та активну сексуальну поведінку:
(17) Who would most women choose? A caring, sharing guy who always does the dishes before going to
bed, or a roistering cocktail of hormones, like Daniel Craig,who can't wait to get her behind a locked
bedroom door , no matter what state the kitchen's in?
(The Sunday Times Style, Oct. 3, 2004. – P. 14)
Природно-фізіологічна номінація machine у складі АС formidable tennis machine – метафора, яка
уподібнює референта-жінку певному механізму. Позитивно-оцінний параметризатор forminable
посилює значення номінації, підтверджуючи міць та потужну фізичну силу референта:
(18) How did the 17-year-old Sharapova manage to outwit the formidable tennis machine. That is
Serena Williams?
(The Sunday Times Culture, July 25, 2004. – P. 13)
Таким чином, вживання будь-яких гендерно маркованих атрибутів у АС відбиває сучасні уявлення
суб’єкта дискурсу про типові та бажані якості чоловіка та жінки. Публіцистичний дискурс
уможливлює встановлення змін чи стабільності стереотипів сучасної англомовної лінгвокультури, що
визначає перспективи дослідження.
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Лукьянова Т.Г. Объективация гендерных стереотипов англоязычными словосочетаниями,
обозначающими природные характеристики человека.
Наше исследование посвящено анализу сочетаемости атрибутов гендерно маркированных
номинаций, которые обозначают природные качества референтов мужского и женского пола в
англоязычном публицистическом дискурсе конца ХХ – начала ХХI столетия. Рассматривается
способность публицистического дискурса к отображению и формированию социокультурных
стереотипов, в том числе гендерных.
Lukyanova T.Н. Gender Stereotypes Objectivation by the English Attributive Word Combinations which
Denote Natural Qualities of the Individual.
The object of this paper is to analyse the attributive combinatory of the gender nominations that mark
natural qualities of male and female referents in the publicistic discourse of the late XX – early XXI century.
The ability of publicistic discourse to the reflection and formation of the socio-cultural stereotypes, gender
ones included, is considered.

212

УДК 808:801.316
У.Б. Марчук,

аспірант
(Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ)
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ "МАТИ (МАМА)"
В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІНГВОКУ ЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
У статті на паремійному матеріалі здійснено когнітивний та асоціативний аналіз концепту мати
(мама) у індоєвропейському лінгвокультурному просторі, в якому виокремлено романо-германський
та слов’янський ментальні типи. Когнітивний аналіз проведено шляхом структурування концепту у
вигляді фрейм-структур. Асоціативний аналіз здійснено через декомпозицію паремійних текстів
французької, англійської, польської, української мов та побудову асоціативних полів лексем, що
вербалізують даний концепт у мовній свідомості.
У сучасній лінгвістиці особлива увага фокусується на взаємозв’язку мови та культури: мовної
свідомості, в якій перехрещуються мовний та ментальний коди, – та лінгвокультурногопростору [1:
335]. Саме тому актуальними стають дослідження "ключових концептів культури" [2], "констант
культури" [3], "лінгвокультурем" [4] чи "лінгвокультурнихконцептів" [5: 75-80; 6: 5-12].
Концепт мати (мама) в індоєвропейському лінгвокультурному просторі є одним із базових
концептів, що має архетипне коріння та сягає архетипу Великої Матері [7: 254-255; 8] . Однак, не
зважаючи на спільні корені, цей концепт по-різному розгортається у різних лінгвокультурах
індоєвропейськоголінгвокультурногопростору.
Показати функціонування цього концепту, його універсальні та лінгвокультурні особливості
шляхом системно-мовного, когнітивного та асоціативного аналізів і є метою даного дослідження. Ми
виокремлюємо два типи розгортання концепту мати (мама): романо-германський та слов’янський.
Перед тим, як перейти до аналізу поняттєвої складової концепту шляхом дослідження паремійних
фондів англійської, французької, польської та української мов, розглянемо значеннєву складову
концепту мати (мама) через розгляд словотвірних та синонімічних рядів даного концепту,
фразеологічні утворення, що актуалізують його в мовній свідомості
У слов’янській групі мов лексема "мати" має досить розгалужений словотвірний ряд (пор. укр.
материзна, материнка, матиця, матка, матірщина, маточка, маточник, мачушник, матковий,
материтися, матерювати, матінкувати, безматірний; пол. mać, macocha, macoszy, macierz,
macierzyński, macierzyństwo, macierzysty, maciora, matczyny, matecznik), може бути передана великою
кількістю синонімічних лексем (пор. укр. матір, матірка, паніматка, породженниця, матка, мама,
матінка, неня, ненька, мамка, мамочка, мамонька, мамуня, мамуся, матуся, матуня, матонька,
мамуля, мамунця; пол. mama, mamusia, matula, mamunia, matuchna, mateczka, mate ńka, matusia, matuś,
mamuś, mamuśka, matczysko, rodzicielka, rodzic, stara, macierz, przen. źródło, prażródło, przyczyna,
praprzyczyna, powód, podłoże), утворює досить багато сталих словосполучень (укр. хрещена мати,
Мати Божа, весільна мати, досвітчана мати, мати-героїня, біологічна мати, мати-одиначка,
альма-мати, мати природа, мати земля; пол. Matka Boska, Matka Najświętsza, Matka Boska Zielna,
biologiczna matka, komisja matka, kr ólowa matka, samotna matka, matka chrzestna, matka zastępcza, statek
matka, matka Polka, matka natura, matka ziemia ) та фразеологізмів (укр. Враг його (їх) матір зна;
Всмоктувати з молоком матері; Крий (не дай) Мати Божа!; Матері чиїй трясця; Мати Божа!;
Нехай Мати Божа милує; У матері годитися; Ну тебе (його) к чортовій (бісовій, нечистій) матері;
Піти в матір; Що за вража (нечиста) мати; Як мати народила; Якої вражої (чортової, бісової)
матері; пол. Być komuś, dla kogoś matką; Powtarzać coś jak za panią matką; Taki, jak go matka zrodziała;
Wyssać coś z mlekiem matki; Matko Boska! ), – а це свідчить про "семіотичну місткість" концепту [9: 42;
10: 647].
Романо-германська група (яку ми розглядаємо на прикладі англійської та французької мов)
показує менш розгалужений словотвірний ряд, особливо у французькій мові, де він узагалі фактично
відсутній (пор. англ. motherboard, motherfucker ,motherhood, mothering, mother-in-law, motherland,
motherless, motherly, mother-of-pearl, mother-to-be; grandmother; франц. maternité, maternelle, bellemère); чималий синонімічний ряд, який проте, ґрунтується як на основному, так і на переносному
значенні лексеми "мати" як джерела та початку чогось або ж лише на переносному (пор. англ. dam,
materfamilias, (female) parent, mater; matriarch, old lady, old woman, mummy, mum, mom, mommy,
mama, mamma, mammy, mam, foremother; source, spring, origin, genesis parent, beginning, derivation,
fount, nourisher , nurturer , nurse; франц. maman, origine, source, pays, nonne, accouchée, parent, patrie,
cause, ferment, inventeur , point de depart, preliminaries, religiese, soeur, daronne, mere poule, moule,
marâtre, générateur , femelle). Лексема утворює деякі сталі словосполучення, як от mother country,
Mother Earth, Mothering Sunday, Mother’ s Day, mother lode, Mother Nature, Mother’ s of God, mother’ s
boy, mummy’ s boy, mother ship, Mother Superior , mother tongue в англ. мові; rentre mère, être mère, mère
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de famille, mère gigogne, mère au foyer, la mère de Dieu, la vierge mère, mère poule, Madame mère, reine
mère, mère adoptive, mère nourrice, mère d’occase, mère abbesse, grosse mère, petite mère, mère
universelle (природа), mère commune (земля), maison mère, idée mère у французькій. Кількість
фразеологізмів в обох мовах романо-германської групи дещо нижча, ніж у слов’янських (пор. англ. be
like a mother to somebody; like a mother hen, learn/be taught sth at jour mother’ s knee; the mother of sth; be
mother (розливати гостям чай!); франц. Jurer sur la tête de sa mère; Faire une fixation à la mère; Être
plus mère qu'épouse, plus épouse que mère; Faire des contes de ma mère l'oie.
Аналіз основного системно-мовного матеріалу дає можливість зробити висновки про достатню
семантичну місткість концепту мати (мама) в індоєвропейськомулінгвокультурномупросторі, хоча
в слов’янській групі спостерігається більша густота синонімічних та словотвірних рядів, романогерманська група представляє лексему у двох основних значеннях – основному (представленому
слабше в синонімічному ряді) та переносному ("джерело", "початок") – краще представленому на
синонімічному рівні. Словотвірний ряд чисельніше представлений у англійській мові, натомість у
французькій практично відсутній. Щодо сталих словосполучень та фразеологізмів – їхній рівень
також нижчий, ніж у слов’янських мовах. Проте англ. mother – виконує теж функції дієслова, що
означає "піклуватись кимось чи
доглядати когось, як мати" та прикметника в значенні
"материнський", "породжуючий", "рідний". Франц. mère – функцію прикметника в значенні
"головний", наприклад, у виразах idée mère та maison mère.
Паремії дають змогу вийти на відповідний лінгвокультурний концепт (під яким розуміємо
одиницю колективного знання/свідомості, що має мовне вираження і позначена культурною
специфікою) [11: 11], та дослідити його структуру. Нами досліджено 240 паремійних текстів
української, англійської, французької та польської мов, що вербалізують концепт мати (мама).
Проведений аналіз дає змогу побудувати фрейм-структури концепту у свідомості представників
романо-германської та слов’янської лінгвокультур.
Отже, фрейми англійських та французьких паремій практично не відрізняється, ми спостерігаємо
практично ідентичні прислів’я та приказки.
Фрейм-структура романо-германських паремій представлена наступними фреймами:
I. Мати-джерело, початок (26): франц. Experience est mère de science; La mère de science est
labeur ; англ. Necessity is the mother of invention; Experience is the mother of wisdom.
ІІ. Мати-дочка (25): франц. Avant de prendre la fille, sache ce qu’est la mère; Courtise la mère et
obtiendras la fille ; англ. As the mother, so is the daughter ; Observe the mother and take the daughter .
ІІI. Мати-батько (18): франц. Bon temps et bonne vie, m ère et père oublie ; Dans une maison une fille
c’est bien, deux c’est assez, trois c’est trop, quatre et la m ère c’est cinq diables contre le père ; aнгл. A wise
son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.
IV . Мати-діти (17): франц. Il veut apprendre à sa mère à faire des enfants ; Si fevrier était à la place
de janvier, il ferait geler les enfants dans le ventre de leur m ère ; англ. Every mother’ s duck is a swam; A
mother never thinks her baby is ugly.
V . Мати-свекруха (10): франц. Belle mère et belle fille et mauvais vin sont l égumes lourds à digèrer ;
англ. The mother-in-low remembers not that she was a daughter-in-low.
VI. Мати-любов, цінність (6): франц. La mère doit être la conscience et la dignité de la famille ; aнгл.
God could not be everywhere and therefore he made mothers; Mother knows best; The greater love is a
mother’ s.
VIІ. Мати-мачуха (5): франц. Celui qui n’a pas voulu obeir à sa mère, obeira par force à sa marâtre ;
англ. There are as many good stepmothers as white ravens.
З метою порівняння розглянемо фрейм-структуру слов’янських (польських та українських)
паремій:
І. Мати-діти (47): укр. Мати пазуху подере, для дітей збираючи, а діти пазуху подеруть, од
матері одбираючи; Без матки нещасливі дітки; У кого є ненька, у того й голівка гладенька; Всяке
дитя матері миле; У дитини заболить пучка, а в матері – серце; пол. Dobre dziatki to skarb matki;
Kto dziecko chwali, ten matkę po sercu głaszcze; Matka dzieciaka słowem napasie.
ІІ. Мати- найбільша цінність (30): укр. До людей по розум, до матері по серце; Любов матірня й
на віддалі гріє; Матері ані купити, ані заслужити; Материнська молитва із дна моря піднімає;
Мати праведна – опіка і охорона камінна; На світі знайдеш усе, крім рідної матері; Тільки в світі
правди, що рідная мати; Без матері і сонце не грає; Жінка до світу, теща для привіту, матінка
рідна краще всього світу; пол. Matka jest tylko jedna; Matki nie kupisz; Przekl ęty, kto zasmuca matkę
swoją.
III. Мати-батько (23): укр. Батько – не мати: не поцілує й не приголубить; Не послухаєш батькаматері, то навчить тебе лиха година; Хто батька-матір зневажає, той добра не знає; пол. Kto nie
słucha Ojca i Matki, ten si ę słucha psiej skóry; Kto nie słucha ojca, matki, b ędą go bić własne dziatki; Matka
rodzi, ojciec płodzi.
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IV . Мати-дочка (14): укр. Син – утіха батька, а дочка – матері; Чого мати научить, те й дочка
знає; За горами мала хмаронька, яка мати, така й донька; пол. Jaka mać, taka nać; Jaka ziemia, taka
góra, jaka matka, taka c óra; jakie jablko, taka sk órka, jaka matka, taka c órkaMądra matka dba o swe córki;
Mądrej mamie mało dwie córki.
V . Мати-мачуха (11): укр. Голівонька наша бідна, що в нас матінка нерідна; Що мати – то не
мачуха; Горілка – не дівка, а мачуха – не мати; Добра мачуха, а все не рідная мати!; Мати голівку
миє – пригладжує, а мачуха миє – прискубує; Мати дітей пушить, а мачуха – сушить; Мати рідна
б’є – так гладить, а мачуха і гладить – так б’є; пол. Nie każda macocha pasierby kocha; Lepiej jak
matka bije, niż macocha głaszcze.
VI. Мати-свекруха (3): укр. Навчай мене, моя мати, як свекрусі догоджати; Рідна мати і б’є,
так не болить, а свекруха словами б’є гірше, ніж кулаками.
VII. Мати-джерело, початок (3): пол. Nadzieja matką głupich; Potrzeba matką wynalazków;
Powtarzanie jest matką wiedzy.
VIII. Мати- хата (3): укр. Де хатка, там і паніматка; Дорогая тая хатка, де родила мене матка;
Аби хата, буде досвітчана мати [12; 13; 14; 15; 16].
Проаналізовані фрейм-структури паремійних текстів дають змогу побачити розгортання
специфічних культурнихсценаріїв у різних лінгвокультурнихспільнотах:
Романо-германський тип
Слов’янський тип
мати – джерело, початок (26)
мати – діти (47)
мати – дочка (25)
мати – найбільша цінність (30)
мати – батько (18)
мати – батько (23)
мати – діти (17)
мати – дочка (14)
мати – свекруха (10)
мати – мачуха (11)
мати – любов, цінність (6)
мати – свекруха (3)
мати – мачуха (5)
мати – джерело, початок (3)
мати – хата (3)
Фрейм-структури концепту містять ядро та периферію. Ядро зумовлене найчисельнішими
"сценаріями", які розгортають паремійні тексти. Сюди відносимо "мати-джерело, початок" (26),
"мати-дочка" (25), "мати-батько" (18), "мати-діти" (17) в романо-германській лінгвокультурній
реалізації концепту та "мати-діти" (47) , "мати – найбільша цінність" (30), "мати-батько" (23), "матидочка" (14). Отже, маємо спільні три блоки фреймів – хоча на дещо відмінних позиціях. Натомість,
присутній на периферії у слов’янському типі фрейм "мати – джерело, початок" (3), в романогерманському лінгвокультурномупросторі займає перше місце (26 паремій). Фрейм, що актуалізує
когнітивну ознаку "мати – любов, цінність" (6) та представляє периферію фрейм-структури романогерманського типу, у слов’янському міститься на другій (ядерній) позиції (30 паремій). Зовсім
відсутнє в романо-германській мовній свідомості асоціювання матері із хатою, яке периферійно,
однак присутнє в слов’янській мовній свідомості (3 паремії). У се це дає змогу говорити про різне
лінгвокультурне маркування даного концепту. Детальніший асоціативний аналіз паремій дає змогу
чіткіше побачити цю різницю. Оскільки кожна паремія являє собою міні-текст, вважаємо доцільним
застосування текстоцентричного підходу до асоціативного аналізу. Асоціативний аспект
дослідження паремійних текстів має на меті методом декомпозиції та делінезації останніх
вибудувати асоціативні поля навколо основних вербальних репрезентантів концепту, утворені
сукупністю отриманих при цьому розщепленні асоціатів. Отже, ми вибудовуємонаступні асоціативні
поля концепту мати (мама):
m ère¹ (джерело, початок) – experience, labeur , nuit, patience, commerce, memoire, oisiveté,
pareses, pauvreté, prudence ;
m ère² (мати, мама) – fille, ventre, bébé, enfant, père, fils, amour , accueil, perdre, feu, petite vipère,
éclater , compatissante, ressembler , poulain, diable, oublier, obeir, désobeir , nourrire ;
bonne m ère – bon cep, planter , vigne, bon vache, marier le fille, fils de bohneur, ne dire pas;
belle-mère – belle fille, mauvais vin, l égume sourd, terre la couvre, belle-soeur, diable, amere;
marâtre – mère, par force, obeir , male, neige, servi de mère.
mother¹ (джерело, початок) – experience, wisdom, memory, necessity, night, idleness, repetition,
diligence, fair day in winter, accident;
mother ² (мати, мама) – daughter , child, father, mother’ s blessing, darlings, duck is a swam,
observer, sweet-talk, old-lady, be everywhere, God, knows best, baby, gosling a swam, son, greater love;
mother-in-law – daughter-in-law, remember not;
stepmother – mother , white ravens;
matka¹ (мати, мама) – ojciec, dzieci, córka, dziatki, skarb, nie s łuchać, słuchać psiej skóry,
pokorne cielę, korzeń, słowem napasie, rodzić, wychowywać, dobre ostatki, jabłoń, koszula, Zielona Matka,
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ziemia, jabłko, polewka, mądra, chleb, jedna, b łogosławiona, nie kupisz, raz nauczy, ciepły piec, cichy k ąt,
żur;
macocha – matka, głaszcze, bije, pasierba, nie kocha;
matka² (джерело, початок) – nadzieja, potrzeba, powtarzanie.
мати (мама) – батько, молитва, дитина, не купити, навчить, донька, шануй, діти, плаче,
серце, любов матірня, не заслужити, праведна, опіка, охорона каменна, син, хата, клепка, вода,
яблуня, колисала, найдорожча, рідна, добре, сонце, рід наймиліший, вірна порада, тепло, слівце,
краще всього світу;
нерідна мати (мачуха) – не мати, бідна голівонька, як подивиться; і на душі холоне;
прискубує, сушить, гладить – так б’є; зимнеє сонце, сиротина;
рідна мати – серце, літнєє сонце, б’є – не болить; свекруха, не болить, невістка,
догоджати.
Отже, як показує здійснений аналіз, в обох лінгвокультурах– романо-германській та слов’янській
наявні два ряди семантичних ознак концепту мати. По-перше, в нього входять семи, спільні для всіх
його мовних реалізацій, які "укріплюють" лексико-семантичну парадигму та утворюють його
понятійну чи прототипну основу: трактування матері, як тієї, яка народжує, любить дитину,
нерозривно пов’язана із дочкою та "батьком" (чоловіком), є антиподом мачухи чи свекрухи. По-друге,
туди входять семантичні ознаки, спільні хоча б для частини його реалізацій, марковані
лінгвокультурною, етносемантичною специфікою та пов’язані із ментальністю носіїв мови або із
менталітетом національної мовної особистості: це особливе вшанування матері в слов’янській
ментальності, надання їй виняткового значення, статусу найріднішої та найбільшої цінності, – та
трактування матері в переносному значенні – як універсального джерела, початку чогось, притаманне
романо-германській ментальності. Навіть польські паремійні фонди запозичили це значення лексеми,
що виражає даний концепт, лише в українській паремійній спадщині воно ніде не зафіксовано.
Цікавим є особливий зв’язок між матір’ю та дочкою, який у романо-германському паремійному
представленні досягає навіть вищого ступеня, ніж зв’язок між матір’ю та батьком, що сильно
маркований у слов’янській народній творчості. Натомість, достатньо невираженою видається складна
специфіка відносин "мати-син", що практично відсутня у прислів’ях та приказках (навіть на периферії
фрейм-структур). Хоча окремі аспекти розгортання цього фрейму спостерігаємо в пареміях, де
описані відношення свекруха-невістка, оскільки свекрушина нелюбов до невістки проектує її почуття
до сина.
Таким чином, підсумовуючи сказане, можемо ствердити, що концепт мати (мама), попри його
лінгвокультурну маркованість, є одним із універсальних концептів індоєвропейського
лінгвокультурногопростору та "несе в собі символ mater natura та mater spiritualis всього життя" [8].
Перспективою подальших досліджень даного концепту є його функціонування в сучасному мовомисленні (синхронний зріз) шляхом дослідження асоціативного потенціалу стимулу мати (мама),
дослідження відповідей респондентів, що буде метою наших подальших розвідок. Цікавим та вартим
уваги видається також порівняльний аналіз концепту мати (мама) із іншими суміжними концептами,
як-от жінка, батьківщина, земля, батько, визначення універсальних та ідіоетнічних складових у їх
структурі при міжмовному та міжкультурномуаналізах.
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Марчук У.Б. Особенности функционирования лингвокультурного концепта "мать" в
индоевропейском лингвокультурном пространстве.
В статье на паремийном материале выполнен когнитивний и ассоциативный анализ концепта мать
в индоевропейском лингвокультурном пространстве, в котором выделяем романо-германский и
славянский ментальные типы. Когнитивный анализ осуществлен посредством структурирования
концепта в виде фрейм-структур. Ассоциативный анализ выполнено путем декомпозиции
паремийных текстов французского, английского, польского и украинского языков и построения
ассоциативных полей лексем, вербализирующих данный концепт в языковом сознании.
Marchuk U.B. Peculiarities of Functioning of Linguistic-Cultural Concept " Мother" in
Indo-European Linguistic-Cultural Space.
In the article the cognitive and associative analysis of the concept mother in the French linguistic-culture on
the proverb and sayings’ material is carried out. The cognitive analysis is realized by the way of structuring
of the concept in the form of frame-structure. Associative analysis is carried out by the way of decomposition
of proverb and sayings’ texts of French, English, Polish and Ukrainian languages and by the building the
associative fields of lexemes, which verbalize this concept in the language consciousness.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ
У статті в рамках загального визначення поняття ²дискурсу² розглянуто когнітивно-комунікативну
сутність політичного дискурсу, виокремлено його характерні риси, встановлено основні функції,
принципи побудови, фактори, що забезпечують ефективне досягнення його мети, а також
узагальнено роль цього типу дискурсу у формуванні громадської думки та окреслено його вплив на
суспільну свідомість.
Підвалини теорії політичного дискурсу було закладено представниками кембріджської та
оксфордської філософських шкіл у 50-ті рр. ХХ ст. в результаті аналізу лінгвістичного контексту
громадської думки. Термін дискурс поступово поширювався у всіх західних гуманітарних
дисциплінах з 60-70-х рр., а з кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. і в Україні, де розробкою дискурсу,
зокрема політичного працюють C. Андрусів, О. Білий, Є. Бистрицький, В. Вовк, Т. Гундарова,
А. Клепіков, Н. Костенко, С. Павличко, Н. Сукаленко, Г. Почепцов, а за кордоном – Р. Водак,
Ю. Габермас, Т. ван Дейк, Г. Кресс, А. Маколкін, Дж. Фіске, Р. Ходж.
Поняттєві межі терміна дискурс є досить "розмитими". Дискурс вважають виявом етнокультурних
та культурно-історичних особливостей комунікації, правил спілкування в суспільстві, втіленням
прагматичної мети мовців. Дискурс ототожнюють із предметом дослідження різних наук або ж з
соціальними чи віковими характеристиками учасників комунікації. Дискурс розглядають як
функціональний стиль або ж різновид функціонального стилю та його реалізацію у різних сферах
спілкування.
Метою представленої статті є виокремлення основних функцій та характеристик політичного
дискурсу через призму поняття дискурсу, а також проаналізувати ефективність впливу політичного
дискурсу на суспільну свідомість.
Розмитість термінe дискурс зумовлена історією становлення цього поняття, а також певною
невизначеністю місця дискурсу у системі існуючих категорій та модусів вияву мови [1: 137]. Це
поняття не має конкретного та однозначного визначення, бо вживається у різних науках з різним
значенням, тому часто вказують на полісемію, а також на омонімічні розбіжності окремих значень.
Подамо декілька найбільш поширених визначень дискурсу. Н.Д. Арутюнова визначає дискурс як
"зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними,
психологічними та іншими факторами; як цілеспрямовану соціальну діяльність" [2: 136].
Ю. Хабермас розумів дискурс як комунікацію особливого виду, яка має на меті неупереджений
аналіз реальності, тобто спосіб одержання істинного наукового знання, своєрідний інструмент
пізнання реальності. Згідно з іншою думкою, дискурс складається з речень або ж їх фрагментів, а
зміст зазвичай концентрується навколо певної концепції. Логічний зміст окремих речень, які є
компонентами дискурсу, називають пропозиціями, вони пов’язані між собою за допомогою логічних
відношень. Г. Орлов розглядає дискурс як категорію природної мови, яка матеріалізується у вигляді
усного чи письмового відтворення мови, відносно завершеного у смисловому та структурному
відношенні, довжина, якого є потенціально варіативною [3: 120].
"Дискурс – це тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має
різну форму вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу
спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і
позамовних (соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним
колом "форм життя", залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування
різноманітних мовленнєвих жанрів" [1: 138]. Можна виокремити такі основні характеристики
дискурсу:
1. Це складне комунікативнеявище з притаманними для нього адресатом і адресантом, контактом,
зворотним зв’язком, контекстом та ситуацією спілкування. Дискурс відображає суб’єктивну
психологію людини, це певна інтерпретація, реконструкція уявного світу; автор створює дискурс і
описує реальні, бажані чи нереальні події і явища, подає характеристики об’єктів та своє ставлення до
них. Цей світ включає також і оцінку автора, а також певні домисли та здогади, тобто автор дискурсу
може використовуватидискурс для нав’язування своєї точки зору і т. д.
2. Це явище когнітивне і має справу з мислетворенням, пізнанням та передачею знань,
використання набутих знань та створенням нових. Це сукупність мисленнєвих дій, які спрямовані на
пізнання та осмислення мовної картини світу.
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У науковій літературі слово дискурс в основному вживається як синонім слова текст. Причому
під текстом розуміють не лише структурно-мовно складову та кінцеву реалізацію спілкування, а будьяке явище дійсності, що має знакову природу і певним чином структуроване.
З лінгвістичної точки зору дискурс містить у собі сам текст як ізольований вербалізований
результат мовлення і контекст, в якому він функціонує, – ситуативний і культурний, він з’являється з
тексту, народжується в ньому. Із ономасіологічної позиції спочатку створюється дискурс, який з
плином часу перетворюється в текст, котрий адресат може знову перетворити на дискурс.
Однією з найбільш повних класифікацій дискурсів є класифікація Г. Почепцова, в якій серед
інших він виокремлює політичний дискурс. Цей тип дискурсу можна розглядати у вузькому і
широкому розумінні. Часом так позначають лише публічні виступи політиків. Ширше розуміння
поняття політичного дискурсу охоплює всі мовні висловлювання, в яких йдеться про політику, він
має низку особливостей, які пов’язані власне з особливостями політичної діяльності та політики в
цілому.
Оскільки політика є цілеспрямованою діяльністю в галузі взаємовідносин між різними
суспільними групами, державами й народами, яка першочергово пов’язана з боротьбою за здобуття
або утримання державної влади і є знаряддям регулювання і формування цих стосунків, то
політичний дискурс містить у собі вектор, спрямований на питання влади.
Вже сама мова, як ствердив Е. Косеріо, "політично навантажена", оскільки є знаком солідарності з
іншими членами суспільства, які вживають ту ж мову. Іноді навіть говорять, що мова є проміжною
ланкою між думкою та дією, яка завжди була "важливим фактором для встановлення політичного
стримання, економічної і соціальної дискримінації" [4: 36]. Політична мова вирізняється:
– лексикою, адже лексику, яку ми використовуємов повсякденному житті, в політичному дискурсі
використовуютьзовсім по-іншому;
– специфічною структурою дискурсу, що є результатом певних мовних прийомів, які
використовуютьдля створення політичного дискурсу;
– специфічною реалізацією дискурсу, оскільки дискурс може бути представлений та оформлений у
звуковому і письмовому вигляді.
У загальному, політичний дискурс можна розглядати з різних точок зору:
– філологічної: політичний дискурс розглядають як будь-який інший текст, проте "боковим зором"
дослідник дивиться на фон – політичні та ідеологічні концепції, які перебувають у світі автора
політичного дискурсу;
– соціопсихолінгвістичний підхід використовують для оцінки ефективності, а також для
досягнення прихованих чи явних, проте без перебільшення політичних цілей того, хто говорить;
– індивідуально-герменевтичний існує для виявлення особистісних смислів автора та/або
інтерпретатора дискурсу за певних обставин.
Зрозуміло, що дослідження політичного дискурсу лежить на перетині різних дисциплін, це
пов’язано з аналізом форми, задач, і змісту дискурсу, який використовують у певних політичних
ситуаціях. Філологи розглядають усі фактори різних мовних особливостей поведінки того, хто
говорить та інтерпретацію їхнього мовлення. Досліджують макроструктуру (зміну і мотивацію
сюжетів, мотивів, жанрів і т.д.), а також мікрорівень (семантику, прагматику, інсценування і моделі
інтерпретації) політичного дискурсу.
Дискурс будь-якого типу є полем, а точніше полем боротьби, особливого значення набуває саме
політичний дискурс, адже він фактично є полем боротьби за владу. Це динамічний мовний, а
насамперед, семантичний простір, в якому виробляються і випробовуються соціальні значення. Це є
найбільш очевидним і прийнятним щодо політичного дискурсу, оскільки політична діяльність і
політичне мовлення передусім пов’язане із владою. П. Бурдьє вважає, що політичний дискурс – це у
вузькому сенсі політичне поле, що включає сфери політичних партій, інституцій політичної влади і є
дуже міцно пов’язаним із темою мови та влади [5: 125].
Насправді політичне поле є місцем застосування символічної влади, шляхом продукування гасел,
програм та різних медійних заходів, суб’єкти дії політичного поля постійно працюють над
створенням репрезентацій, за допомогою яких вони намагаються створити та нав’язати іншим своє
бачення соціального світу для того, щоб здобути підтримку тих, на кому тримається їхня влада.
Створення ефективного політичного дискурсу неможливе без урахування залежності тих чи інших
ролей політичного суб’єкту від його почуттів та емоцій. Різноманітні психологічні властивості
розглядають психологічний вплив, як фактор, який впливає на поведінку і визначає винекнення
певних суспільних ролей та функцій. Дуже часто природа політичних явищ залежить від
психологічних факторів більше, ніж від соціальних.
Одним з прийомів створення ефективного політичного дискурсу є створення образу ворога, тобто
хтось постійно є винним у всіх бідах та проблемах – такий образ ніби об’єднує суспільство і тоді ним
легко керувати.
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Взагалі, такий тип дискурсу має будуватисязгідно з вимогами певних воєнних дій. Ті, хто створює
дискурс, зазвичай припускають, що адресат знає, до якого табору він належить, яку роль відіграє, у
чому полягає ця роль і за що (афірмація) і проти чого (негація) він виступає. Дуже часто "роздуми в
голос" під час політичного дискурсу є ще одним із засобів переконання в правильності певного
тезису. Приналежність до певної групи змушує того, хто говорить:
– вказати спочатку конкретну причину для створення дискурсу, мотив "я говорю не тому, що мені
хочеться поговорити, а тому що так потрібно";
– підкреслити "репрезентативність" свого виступу, вказавши мотив "нас багато", оскільки це
більш ефективно впливає на сприйняття;
– уникати проявів особистісних мотивів і намірів, оскільки має домінувати мотив "я представляю
інтереси всього суспільства".
Як і на полі бою, політичний дискурс спрямовують на знищення "бойової міці супротивника",
тобто озброєння (думок та аргументів) і особового складу (дискредитація особистості опонента).
Одним із засобів знищення противника у політичних дебатах є висміювання противника. Деякі
дослідники вважають, що сміх виявляє несвідоме бажання принизити опонента, таким чином
скоректуватийого поведінку. Висміювання – це змова з адресатом дискурсу, намагання показати, що
опонент не заслуговує позитивної уваги. Висміювання завжди перебуває на межі етично
допустимого, тут слід зазначити, що суспільство сприймає образливий гумор супротивника лише у
часи певної кризи, в інших випадках це не допустимо.
Суспільне призначення політичного дискурсу полягає в тому, щоб навіяти адресатам –
громадянам необхідність "політично правильних" дій та оцінок. Іншими словами, метою політичного
дискурсу є не опис (тобто не референція), а створення ґрунту для переконання адресатів, спонукання
до дії, це й визначає ефективність політичного дискурсу. Мова політичного дискурсу насичена
символами, а успіх і ефективність визначається тим, наскільки ці символи співзвучні з масовою
свідомістю: політик повинен вміти доторкнутися до потрібної струни у свідомості, висловлювання
політика повинні бути спрямовані на маленькі всесвіти "споживачів" політичного дискурсу. Не
завжди така пропаганда є аргументованою і не завжди є логічно зв’язаною.
Політичний дискурс завжди відповідає рівневі суспільства і є репрезентацією дискурсу влади і її
політики. Однією з основних причин зміни політичного дискурсу є розвиток політичних партій.
Політики, особливо політичні професіонали повинні вловлювати сенс політичної гри. Політичні
висловлювання і думки професіоналів мають достатньо відносний статус, вони набувають сенсу
тільки у співвідношенні з іншими висловлюваннями, що виголошуються представниками інших
позицій, крім того, політичне поле саме по собі є певною мірою автономне, воно не залежить від
інших полів або соціальних сил. Одна з його головних властивостей полягає в тому, що професіонали
можуть розраховувати на успіх лише спираючись на групи та сили, що перебувають поза межами
поля, а значна частина створення політичного дискурсу полягає в продукуванні гасел та обіцянок,
тому залежність політиків від довіри з боку неполітиків, тобто аудиторії – власне адресатів дискурсу,
робить їх такими вразливими до підозр та скандалів, всього того, що загрожує питанням віри та
довіри, яку вони повинні постійно підтримувати, оскільки їхня влада є достатньо символічним
явищем [5: 120]. Взагалі, політичний дискурс виконує особливу роль у забезпеченні свободи слова у
державі, у становленні національного інформаційного простору.
Особливою рисою політичного дискурсу, як і дискурсу в цілому є співвідношення дискурсу з
конкретними учасниками, тобто тими, хто говорить і тими, хто слухає, а також з комунікативними
намірами того, хто говорить і певним чином впливає на адресата. Структура розмовного дискурсу має
декілька етапів (входження в контакт, тема розмови, зміна теми, вихід з комунікативного акту);
кожний з етапів обумовленийвнутрішніми і зовнішніми факторами.
Однією з особливостей політичного дискурсу є його спрямованість на майбутній контекст. Такі
майбутні контексти мають низку переваг, адже їх достатньо важко одразу цілковито заперечити чи
перевірити, отож залишається лише дослухатися до ідей, які проголошує цей тип дискурсу.
Політичний дискурс є полемічним, що власне і вирізняє його з-поміж інших видів дискурсу. Ця
полемічність впливає і на підбір слів та й лексики в цілому, це наче перенесення воєнних дій з поля
битви на театральну сцену. Така сублімація власне притаманна людській природі. Це певна
театралізована агресія. Полемічність спрямована на нав’язування інших цінностей та оцінок,
навіювання негативного відношення до політичного противника, тому часто терміни та явища, які
позитивно сприймає одна сторона, протилежна сторона сприймає зовсім по-іншому.
Таким чином, однією з найважливіших функцій політичного дискурсу є функція переконання та
політичної пропаганди. Найважливішою цільовою установкою політичного дискурсу є формування в
соціумі тих думок та оцінок, які є необхідними для автора дискурсу. Такий тип дискурсу, перш за все,
зорієнтований на свідомість громадськості, тобто є достатньо небезпечним інструментом впливу,
оскільки зорієнтований на всі прошарки суспільства. Слід зазначити, що специфіка політичного
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дискурсу власне і полягає у здійсненні політики та досягненні політичних цілей, які в переважній
більшості пов’язані з питаннями влади.
Політичний дискурс не лише відповідає рівневі суспільства, а є абсолютним відображенням
політичної, соціальної та культурної ситуації, яка панує в суспільстві. Цей тип дискурсу фактично
моделює суспільні інтереси.
Особливістю політичного дискурсу є використання певних формальних засобів, коли звичні мовні
одиниці мови отримують незвичну інтерпретацію, а також, коли звичайні, на перший погляд, ситуації
використовують у нових несподіваних смислових контекстах, адже специфіка політичного дискурсу
як системи пояснює специфіку політичного тексту, якому притаманний неекспліцитний смисл. Це
пояснює часте використання метафор у політичному дискурсі.
Необхідно розглядати політичний дискурс з різних кутів зору, для дослідників важливо розуміти
власне цінність політичного тексту в цілому, а також думки, певні послання та ідеї, які містить цей
дискурс.
Існує ще дуже багато аспектів і загалом широке коло проблем політичного дискурсу, які
потребують подальших досліджень та нових прогресивних ідей.
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Павлуцкая В.О. Политический дискурс: особенности и функции.
В статье в рамках общего определения понятия "дискурс" рассмотрено когнитивнокомуникативную сущность политического дискурса, выделены его характерные черты, определеены
основные функции, принципы построения, факторы, обеспечивающие эффективное достижение его
цели, а также обобщена и очерчена роль политического дискурса в процессе формирования
общественного мнения и его влияние на общественное сознание.
Pavlutska V .O. Political Discourse: Peculiarities and Functions.
In the article the cognitive-communicative nature of the political discourse within the general definition of
the notion "discourse" is considered. Its peculiar features have been found out and its main functions, the
construction principles, the factors which determine the effective achievement of its goal have been
established. The role of political discourse in the public opinion forming process is defined and generalized.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГ ЛІЙСЬКІЙ
ЕКОНОМІЧНІЙ СУБМОВІ (ПАР АДИГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті розглядаються прості, складені, лексичні і словотвірні антоніми. Виявляються афікси для
номінації словотвірних термінів. Виділяються антонімічні пари і ряди. Досліджуються
комплементарні, контрарні, контрадикторні антоніми, їх частинномовна, лексична і словотвірна
репрезентація. Здійснюється кількісний аналіз трьох типів антонімів. Спостерігається здатність
опозицій до розвитку абсолютної синонімії.
Питання сутності терміна і термінологіії належить до актуальних проблем лінгвістики [1: 1]. На
сучасному етапі особливого значення набуває систематизація англійських терміносистем і вивчення
різних аспектів їх утворення та функціонування [1: 1]. Хоча об’єктом дослідження вже були
антонімічні відношення [1: 1; 2: 96-99; 3: 96-105; 4: 8-9; 5: 13; 6: 106-121], однак аналізувались деякі
аспекти антонімії в окремих складових англомовної економічної терміносистеми (ринкові взаємини
[4: 8-9], кредитно-банківська [2: 96-99], політико-економічна [6: 106-121]) чи в інших термінологіях
англійської і української мов [1: 13; 3: 96-105; 5: 13]. У цій статті ми робимо спробу системного
цілісного висвітлення антонімічних відношень у сучасній англійській загальноекономічній субмові.
Актуальність теми визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних праць з
лексикології на виявлення мовних і позамовних чинників розвитку й функціонування словникового
складу англійської мови, невід’ємною частиною якого є термінологія, а також зумовлена відсутністю
комплексноговисвітлення антонімічних зв’язків у загальноекономічній лексиці.
Метою дослідження є встановлення особливостей антонімічних відношень у сучасній англійській
загальноекономічній субмові на рівні парадигматики.
Мета роботи зумовила необхідність розв’язання конкретних завдань:
1) з’ясувати структурний склад антонімів;
2) виділити лексичні і словотвірні антоніми, антонімічні пари і ряди;
3) виявити афікси для номінації словотвірних термінів;
4) описати типи антонімів, визначити їх частинномовну, словотвірну і лексичну репрезентацію;
5) здійснити кількісний аналіз антонімічних типів;
6) установити перетин відношень антонімії і денотативної синонімії.
Антисистема в природній мові характеризується протиріччями і їхнім подоланням, що обумовлює
подальший розвиток останньої [7: 4]. "Оскільки термінологія є частиною загальнолітературної
лексики і створюється на її основі, то їй властива антонімія" [8: 28]. На відміну від загальної лексики
антонімія в термінологічній комунікації суворо системний процес: "саме тут, вона стала сутністю
вираження необхідних і неминучих явищ науки" [9: 27]. Антонімічні зв’язки у спеціальній системі
відрізняються своєю специфікою, бо вони представлені, на думку В.П. Даниленко, ширше, ніж у
побутовій лексиці [9: 25]. Творення "негативних" термінів здійснюється в підмові цілеспрямовано.
Основне їх призначення – виділити й узагальнити систему понять з протилежними значеннями [10:
135]. Причинами виникнення антонімії у субмові вважаємо екстралінгвістичні фактори [10: 135].
"Антонімія в термінології – один з регулярних принципів номінації понять з протилежним
значенням" [11: 211]. За структурою розрізняємо прості (invest – "інвестувати" > disinvest –
"вилучати капіталовкладення " [12: 182, 293]; premium – "надбавка" > discount – "знижка" [12: 179,
405]) і складені чи однослівні й неоднослівні [6: 107] антоніми (intrinsic value – "внутрішня вартість"
> extrinsic value – "зовнішня вартість" [12: 218, 293]; distribured profit – "розподілений прибуток" >
undistribured profit – "нерозподілений прибуток" [13: 377].
У спеціальній сфері протилежні поняття реалізуються словотвірними і лексичними засобами [10:
136]. Термінопари, у яких значеннєве протиставлення знаходиться у корені, називаємо лексичними чи
різнокореневими [4: 8-9; 14: 122] (credit – "кредит" > debit – "дебет" [12: 152, 164]); high – "високий"
[12: 263] > low – "низький" [13: 281]; bear market – "ринок, на якому спостерігається тенденція до
зниження курсів" > bull market – "ринок, на якому спостерігається тенденція до підвищення курсів"
[12: 335, 336].
До однокореневих чи словотвірних антонімів відносимо прості і складені терміни, де
протилежність понять передається афіксами [4: 9; 14: 123]. У економічній лексиці виявляємо наступні
префікси зі значенням протилежності: de- (merger – "поглинання" > demerger – "поділ підприємств,
що раніше злилися" [12: 171, 344 ]; nationalize – "націоналізувати" > denationalize –
"денаціоналізувати" [13: 125, 310], dis- (hoarding – "нагромадження товарних запасів" > dishoarding
– "зменшення запасів" [12: 181, 264]; utility – "практичність", "вигідність" > disutility – "негативна
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корисність" [12: 184, 525]), non- (durables – "товари тривалого користування" > non-durables –
"товари короткочасного користування" [12: 137, 193]; prime bill – "першокласний вексель" > nonprime bill – "не першокласний вексель" [12: 60, 365]). Термінотворчими є такі афікси полярного
значення: under-/over- (undercharge – "занижена ціна" > overcharge – "завищена ціна" [12: 379, 520]),
down-/up- (downtick – "продаж за нижчою ціною" > uptick – "продаж за вищою ціною" [13: 142, 513]),
-down/-up (write down – "знижувати ціну" > write up – "підвищувати ціну" [12: 539]). Звідси,
регулярність словотвірних засобів антонімії у економіці реалізується у термінопарах через
приєднання семи префіксів і двох суфіксів.
Коли терміну протиставляється більш ніж одне слово або дві взаємозамінні між собою одиниці,
абсолютні синоніми, називаємо такий набір антонімічним рядом: intermediation – "посередництво" >
disintermediation – "відсутність посередницької діяльності" = reintermediation = "відсутність
посередницької діяльності" [12: 181, 290, 434]. Тут негативність закладена в обох однокореневих
лексемах disintermediation, reintermediation, що однаково протиставлені слову intermediation. У
прикладі: perfect competition –"досконала конкуренція" = pure competition > imperfect competition –
"недосконала конкуренція" [12: 128, 129] двом позитивним ТС протистоїть один словотвірний термін
з негативною семантикою. Ілюстрація: monopolistict competition – "монополістична конкуренція" >
pure competition – "досконала конкуренція" = perfect competition [12: 128, 129] демонструє наявність
протилежності між різнокореневими одиницями, дві з яких – pure competition, perfect competition –
абсолютні синоніми. Отже, перетин відношень антонімії й денотативної синонімії зустрічається у
лексичних і словотвірних антонімічних рядах.
На парадигматичному рівні діє принцип максимальної доцільності термінів [2: 98]. Антонімія
відображає еквіполентні опозиції з їх контрастуючою дистрибуцією [3: 99]. Будь-яка пара антонімів
існує в опозитивних відношеннях [15: 98]. Опозиція об’єднує два різних об’єкти, пов’язаних таким
чином, що не можна уявити один без іншого. Єдність опозитивних елементів формується за
допомогою поняття, яке імпліцитно містить обидва протичлени та розкладається на експліцитну
опозицію, під якою розуміємо протиставлення однорідних одиниць [15: 99]. Дефінітивний аналіз
галузевих антонімів дав змогу виділили три типи імпліцитних відношень. До першого належать
комплементарні одиниці [4: 8; 5: 13], що демонструють двосторонню імплікацію протиставлення і
відсутність проміжного терміна [15: 100]. Тобто виражають не взаємозаперечення, а взаємне
передбачення [2: 96], що видно з визначень через порівняння "rather than", яке описує один чи обидва
елементи термінопар, наприклад, jobbing production – "виготовлення продукції на замовлення" =
"when a single product is made, rather than large quantities of goods" > mass production – "масове
виробництво" = "when products are made in large numbers" [13: 375, 376], commercial loan – "ссуда
діловим підприємствам" = "a loan made to a business, rather than to a person" > consumer loan –
"споживацька ссуда" = "a loan to a person... rather than to a business" [13: 277]. Крім того, члени
опозиції виступають як полярні поняття і характеризуються позитивним змістом [15: 100], корелюють
на основі контрастних змістових ознак [6: 115]. У проілюстрованих протиставленнях jobbing
production > mass production, commercial loan > consumer loan не виявили середнього терміна, а їх
контрастність забезпечується тлумаченням, що вміщує частину дефініції опозитивного елемента, яка
не заперечує, а доповнює перший. Так, jobbing production має "large quantities of goods", яке у
модифікованому вигляді входить до mass production – "products are made in large numbers"; терміни
commercial loan, consumer loan доповнюють один одного за рахунок значеннєвих частин "to a person"
– commercial loan, "to a business" – consumer loan. Подібні опозиції виражають контрастні ознаки, не
виключаючи один одного у межах понятійної пари, тому, даний тип антонімів представлений
контрастивами [6: 114-116]. Останні володіють тотожністю концепта і узагальнюючої родової ознаки,
бо включають лише складені терміни, що формують пари, котрі перебувають у гіперо-гіпонімічних
зв’язках з терміном-домінантою [6: 114-115]. Наприклад, спеціальні одиниці наступних пар
класифікують родові терміни loss (first-half loss – "збитки за три місяці фінансової діяльності
компанії" > full-half loss – "збитки за рік фінансової діяльності компанії" [13: 280]) і trade (export
trade – "експортна торгівля" > import trade – "імпортна торгівля" [12: 509]). Отже, до контрастивів
входять різнокореневі ТС з кореляційним і класифікаційним типом відношень. Складові
комплементарної пари можуть мати абсолютні синоніми: cash market = spot market – "ринок з
оплатою готівкою" > futures market – "ринок по угодам на термін" [13: 291], domestic investment –
"внутрішні капіталовкладення " > foreign investment = overseas investment – "іноземні
капіталовкладення " [13: 249], створюючи ряди.
До другого типу зараховуємо контрарні терміни [4: 8], яким властива одностороння імплікація
протиставлення і наявність середнього члена [6: 109]. Крайні складові опозиції виражають не просто
заперечення, а симетричну протилежність – мінімальний і максимальний ступінь однієї й тієї ж
ознаки, репрезентуючи межу протиставлення. Так, частина тлумачення "a gentle form of deflation", що
розкриває сутність слова disinflation, визначає його позицію як середнього складового антонімічного
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ряду: inflation ("інфляція" – "a rise in the general level of prices caused by an excess of demand over supply
and related to an increase in the supply of money, both as bank-notes and in the form of bank credit" ) >
disinflation ("уповільнення темпів інфляції" – "planned action taken by a government, as a gentle form of
deflation, to slow down or stop the rate of inflation without causing high unemployment. The aim is to reduce
monetary demand and to increase the supply of goods and services without raising the level of incomes…") >
deflation ("дефляція" – "a decrease in the supply of money, usu. produced intentionally by a government in
order to reduce demand and check rising prices… Nowadays deflation rarely leads to a lowering of the
price-level, but rather to a reduction in the standard of living") [12: 169, 181, 277]. Медіальний елемент
disinflation нейтралізує крайнощі опозиції inflation > deflation і тим самим передає середній ступінь
градації ознаки, виключаючи несумісність ознак. Кожне поняття наведеного ряду протиставляється
не всьому своєму доповненню, а його полярній (контрастній) частині: inflation / disinflation,
disinflation / deflation – inflation не передбачає deflation, тобто зворотня імплікація протиставлення не є
обов'язковою. "Протилежні поняття... несуть у собі щось позитивне замість заперечуваного" [15: 99].
Так, у дефініціях ряду inflation > disinflation > deflation, не зважаючи на контрастність ознак,
відмічається позитивність змісту: "a rise in the ...level of prices... an excess of demand... an increase in the
supply of money... " – inflation; "to slow down or stop the rate of inflation... to reduce... demand... " –
disinflation; "a decrease in the supply of money... to reduce demand... a lowering of the price-level... " –
deflation. Антонімічні зв'язки виявляють терміни різних частин мови [14: 123]. Приміром, іменнику
boom ("процвітання" – "a period of increasing business activity when a rising demand for all commodities
causes industrial production to expand, prices and wages to rise, and unemployment to fall" [12: 72])
протиcтавляються лексеми recession ("спад" – "a temporary reduction in business activity, not as severe
as a depression. A recession in generally taken as existing when the gross national product has fallen for two
or more quarters (i. e. for six months) after allowing for inflation" [12: 429]) і depression ("застій" – "that
part of the trade cycle that is marked by a large fall in output, high unemployment, low prices, low business
activity, and by low spirits and lack of confidence in the minds of businessmen and industrialists" [12: 174])
– N>N>N. Несумісні ознаки: "increasing business activity", "industrial production to expand", "prices to
rise", "unemployment to fall" – boom; "low business activity", "fall in output", "low prices", "high
unemployment" – depression, свідчать про полярність економічних понять boom і depression, а
ослаблена протилежність представлена у терміні recession: "a temporary reduction in business activity,
not as severe as a depression", демонструє його проміжне положення. Слово depression має
взаємозамінний еквівалент у вигляді денотативного синоніма slump [12: 469], що збагачує
досліджувану субмову. Отже, контрарний терміноряд складається з трьох чи чотирьох елементів.
Семантичною ознакою термінологізації прикметника у складі контрарної групи ТС є те, що він
звужує своє загальновживане значення й втрачає типові у нефаховій мові антонімічні зв’язки [2: 97].
Наприклад, у рядах: primary industry ("видобувна промисловість") > secondary industry ("обробна
промисловість") > tertiary industry ("галузь з надання послуг") [12: 277], hard money ("металеві
гроші") > soft money ("бумажні гроші") > paper money ("бумажні гроші") > plastic money
("пластикові гроші") [12: 350], big business ("велике підприємство") > small business ("мале
підприємство") > family business ("сімейне підприємство") > one-man business ("підприємство з
одним зайнятим") [12: 82; 13: 56] протиставляються лексеми primary > tertiary, hard > plastic, big >
one-man. Натомість у загальнолітературномузначенні слову primary відповідає антонім secondary [16:
1379], hard – soft [16: 696], big – small [16: 128].
У контрарних рядах preferential creditor = preferred creditor ("привілейований кредитор") > senior
creditor ("старший кредитор") > junior creditor = general creditor ("молодший кредитор") [13: 108],
original goods = free goods ("товари, що не потребують виробництва") > intermediate goods
("товари, які знаходяться у процесі виробництва") > finished goods ("товари, що пройшли процес
виробництва і готові до продажу") [12: 252; 13: 208] ТС junior creditor і original goods розвивають
відносини денотативної синоніміїї з терміном general creditor й free goods. Звідси, контрарні ряди
можуть бути збагачені абсолютними синонімами. Такі антоніми представлені простими
однокореневими або різнокореневими термінами-іменниками чи різнокореневими ТС.
У контрадикторних антонімів [4: 8], що належать до третього типу, зворотна імплікація
заперечення носить обов’язковий характер (взаємне, двостороннє заперечення), оскільки їх
диференціальні семи експлікують несумісні ознаки, тобто мають взаємозаперечуючий зміст [6: 108].
Контрадикторна пара позбавлена середнього елемента, у ній відносини імплікації передаються
однокореневими і різнокореневими: 1) дієсловами (V>V): mark up – "підвищувати ціну" = "to increase
the price (of goods, securities, etc)" > mark down – "знижувати ціну" = "to reduce the price (of goods,
securities, etc" [12: 335, 339], 2) іменниками (N>N): appreciation – "підвищення вартості" = "an
increase in market value of the assets of a business" > depreciation – " зниження вартості" = "the gradual
loss of value of fixed assets such as buildings, plant and machinery, etc. because they wear out or decay…"
[12: 29, 173], 3) прикметниками (А>А): weak – "з цінами, що знижуються" = "of market conditions,
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prices falling because demand is small and supplies are plentiful" > strong – "стійкі ціни" = "of market
conditions, prices rising because the demand is great and supplies are lacking" [12: 486, 534], 4) ТС>ТС:
crossed chegue – "кросований чек"= "one with two parallel lines drawn across it, usu. by the drawer or his
agent, e. g. his bank…" > open chegue – " чек для одержання готівки" = "one that has not been crossed"
[12: 109, 110] – підкреслені семи знаходяться у відншеннях взаємного заперечення, бо передають
несумісні ознаки. Дані опозиції корелюють на основі контрасту виражених ознак.
Контрадикторні антоніми також взаємодіють з абсолютними синонімами. Наприклад, термін hard
currency ("конвертована валюта" [13: 111]) протистоїть двом ТС soft currency й weak currency ("не
конвертована валюта" [13: 111]), бо soft currency паралельно розвиває відносини абсолютної
синонімії з ТС weak currency. Так, кожен елемент пари long position (= bull position – "позиція по
терміновим операціям при грі на підвищення") > short position (= bear position – "позиція по
терміновим операціям при грі на зниження") [13: 360] й sleeping partner (= dormant partner –
"пасивний партнер") > working partner (= active partner – "активний партнер") [13: 341] містить
денотативний синонімічний еквівалент. Звідси, контрадикторна пара може розширюватися до рамок
ряду за рахунок денотативних синонімів.
Характерною ознакою контрадикторних термінологізованих прикметників у ТС є те, що вони
зберігають у субмові властиві їм у загальному використанні антонімічні кореляції [2: 98]. Наприклад,
у антонімічних опозиціях direct exchange – "прямий курс" > indirect exchange – "непрямий курс" [13:
164], long-term funds – "довгострокові фонди" > short-term funds – "короткострокові фонди" [13: 196197] протиставляються ті ж самі лексеми, що й у нефаховій системі – direct > indirect [16: 414], longterm > short-term [16: 902].
Наші розвідки призвели до наступних висновків. 1. Антоніми підсистеми економіки за структурою
розподіляємо на прості і складені. 2. Відповідно до способів вираження протилежності виявляємо
лексичні (різнокореневі) і словотвірні (однокореневі) антоніми. 3. В арсеналі однокореневих термінів
знаходиться 9 афіксів (7 префіксів, 2 суфікси), що реалізують регулярність словотвірних засобів
антонімії. 4. Антоніми формують пари і ряди. 5. Перетин відносин антонімії й денотативної синонімії
спостерігається у лексичних і словотвірних антонімічних рядах. 6. Виявляємо три типи антонімів:
комплементарні (різнокореневі ТС), контрарні (однокореневі й різнокореневі іменники, різнокореневі
ТС), контрадикторні (однокореневі й різнокореневі: дієслова, іменники, прикметники, ТС).
7. Елементи комплементарної, контрарної, контрадикторної опозицій виявляють здатність до
розвитку абсолютної синонімії. 8. Контрарною антонімією охоплено 56 термінів (6 з них денотативні
синоніми), контрадикторною – 3830 слів (297 з яких абсолютні синоніми), комплементарною – 97
термінів (9 з яких денотативні синоніми). 9. Досліджені відносини двосторонньої імплікації
протиставлення, двосторонньої імплікації заперечення й односторонньої імплікації протиставлення,
свідчать, що в даній лексиці антонімія є засобом вираження необхідних і неминучих позамовних
явищ економіки, що позначають додаткові, протилежні, суперечливі поняття.
Перспективним є використання запропонованої методики для проведення аналізу антонімів інших
терміносистем англійської мови.
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Фурсова Л.И. Особенности антонимических отношений в современном английском
экономическом подъязыке (парадигматический аспект).
В статье рассматриваются простые, сложные, лексические и словообразовательные антонимы.
Обнаруживаются аффиксы для номинации словообразовательных терминов. Выделяются
антонимические пары и ряды. Исследуются комплементарные, контрарные, контрадикторные
антонимы, их частиречевая, лексическая и словообразовательная репрезентация. Производится
количественный анализ трех типов антонимов. Раскрывается способность оппозиций к развитию
отношений абсолютной синонимии.
Fursova L.I. Peculiarities of Antonymous Relations in Modern English Economic Sublanguage
(Paradigmatic Aspect).
The article examines simple, complex, lexical and word building antonyms. Affixes for nomination of word
building terms are discovered. Antonymous pairs and ranges are singled out. Complementary, contrary,
contradictory antonyms, their part-of-speech, lexical and word building representation is researched.
Quantitative analysis of three types of antonyms is done. Ability of oppositions to absolute synonymy is
shown up.
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СЕМАНТИЧНА ХАР АКТЕРИСТИКА ІНТЕНСИФІКАТОРІВ ПР АГМАТИЧНОГО
ЗНА ЧЕННЯ: СПРОБА ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

У статті розглядаються семантичні характеристики інтенсифікаторів та їх синонімічні значення.
Встановлено, що інтенсифікатори модифікують прагматичне значення, наділяючи його додатковим
відтінком чи навіть окремою семемою. Використання формалізованої процедури на матеріалі п’яти
тлумачних словників дозволяє об’єктивніше встановити семемний склад інтенсифікаторів та
ієрархію семем. Функціонування інтенсифікаторів досліджується на основі семантичних
характеристик у мовленні літературних персонажів.
Проблемою прагматичних досліджень, зокрема ілокутивної сили мовленнєвих актів, займалися
В. Олстон, Г. Ліч та ін. [1; 2]. Проте залишився ряд маловивчених проблем, що стосуються вживання
різнотипних інтенсифікаторів та їхньої семантики. Метою даної статті є виявлення семантичних
характеристик інтенсифікаторів та їх синонімічних значень. Інтенсифікатори – це слова, які
модифікують прагматичне значення висловлення, підвищують вплив сказаного на мовця. Більше
того, у різнотипних текстах, що потребують різної ілокутивної сили мовленнєвих актів, які їх
утворюють, спостерігається можливість взаємозаміни цих інтенсифікаторів прагматичного значення
синонімами, завдяки яким чіткіше передається думка чи уникається нелогічний повтор. Тому
доцільно визначити ступінь синонімічності різних модифікаторів, їх взаємозамінності, уточнити їхню
прагматичну функцію. Різнотипні сфери та функції вживання обумовлюють багатозначність
інтенсифікаторів, які в різних лексикографічних джерелах демонструють відмінні семеми (змістові
сторони значення) та далеко не ідентичні семантичні структури, причиною чого бувають суб’єктивні
міркування укладачів словників та їх інтерпретаторів [3; 4; 5; 6; 7]. Тому актуальним завданням стає
вироблення об’єктивної формалізованої процедури уточнення семантики модифікаторів на основі
досвіду вітчизняних лексикологів [8]. Розгляд синонімічних інтенсифікаторів
у лексикосемантичному плані, тобто як лексичних одиниць з точки зору їх значення, необхідно доповнити
вивченням їх у комунікативно-функціональному плані з метою виявлення засобів створення
змістової єдності і зв’язності тексту. Поєднання цих двох завдань на сьогодні ще не поставало
предметом спеціального дослідження, що робить його досить актуальним.
Як відомо, суть синонімічної заміни полягає в тому, що з метою запобігання непотрібного повтору
один інтенсифікатор замінюється на інший, при цьому він може містити, окрім спільного змісту, ще й
нові елементи (семи). Особливо чітко виявляється це у так званих поняттєвих, або ідеографічних
синонімах-інтенсифікаторах. Це слова, що характеризуються семантичною близькістю, проте порізному виражають ставлення до одного і того самого явища, особи, про яку йде мова в тексті.
Іншими словами, між інтенсифікаторами-синонімами існують певні семантичні відмінності, що
наочно відображено в різних словниках. Тому першочерговими завданнями, що передують описові
синонімічних відносин та презентації їхніх значень, виступає виділення та інвентаризація
досліджуваної групи. Послуговуючись формалізованою методикою Л.В. Бистрової та іншими
співавторами [8: 75], визначимо склад інтенсифікаторів на матеріалі п’яти словників, що, на думку
дослідників, достатньо для їх об’єктивнішого визначення.
Для цього виконаємо процедуру виділення досліджуваних інтенсифікаторів на основі визначення
їхньої семантичної структури. Для уникнення можливої суб’єктивності у тлумаченні значень
укладачами словників, зіставимо кожне визначення в п’яти авторитетних словниках [3; 4; 5; 6; 7].
Використаємо для цього згадану вище формалізовану процедуру, за якою встановимо загальний
інвентар семем тлумачення певного інтенсифікатора, виходячи з його ваги, за кожним з
аналізованих словників.
Так, згідно з Оксфордським словником лексема really виражає семеми значення ‘істинний’ у
певній ситуації, друге його значення – ‘емоційний вираз зацікавленості’ [6].
Скористуємося формулою Л.В. Бистрової та інших співавторів W=

(n + 1) - r
, де W – семантична
n

вага компонента (семеми), r – порядковий номер досліджуваного компонента (тобто семеми), а n –
загальна кількість компонентів опису для визначення ваги для цих двох семем. Вагою першої семеми
є 1, а другої – 0,5. Виконаємо аналогічні розрахунки для цього слова за всіма п’ятьма словниками і
підіб’ємо сумарні підсумки. У результаті отримаємо наступну ієрархію значень для really:
семема 1 ‘істинний у певній ситуації’:
© Щербань М.Т., 2008
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W = 1 + 1 + 1+ 1+ 1 = 1
5

Wсер =1

å W=5

семема 2 ‘вигук захоплення’:

å W=0,5+0,5+0,62=1,62

Wсер =0,33

семема 3 ‘безсумнівність, упевненість, позначення точності’:

å W =0,87

Wсер =

0,87
» 0,17
5

інтенсифікуюча семема 1 ‘дуже’:

Wсер =0,04
вираження здивування
Семемою в лексикографічному відношенні за операційним визначенням Ю.М. Караулова [9: 120]
виступає рубрика тлумачного словника, позначена певною арабською цифрою (1, 2, 3, 4, 5), а семою –
кожне окреме слово з цієї рубрики. Застосування подібної процедури оптимальне для лексичних
інтенсифікаторів, чітко виражених у тлумачних словниках. Як бачимо, за отриманими семантичними
вагами, домінуючим виступає значення 1: ‘істинний у певній ситуації’ ( å W=5 ; Wсер =1 ), друге
проявляється як ‘вигук захоплення’ (∑W=1,62; Wсер=0,33), третім значенням є ‘безсумнівно’,
вираження згоди; ‘підкреслення правдивості висловлення’ (∑W=0,87; Wсер=0,17). Наступною
семемою є інтенсифікуюче ‘дуже’ (W сер=0,04). Останнім значенням для інтенсифікатора really
виступає ‘вираження подиву, зацікавленості, несхвалення’. Загалом для інтенсифікатора характерна
семантика впевненості.
Інтенсифікатор indeed є синонімом really згідно з тлумачним словником Webster [6]. За даними
п’яти словників інтенсифікатор indeed має таку семантику. Перше значення – синонімічне really:
‘фактично, справді, насправді’. Другим значенням є підсилення твердження, факту. Третє – оклик,
який виражає недовіру, а також подив, роздратування, брак зацікавленості. Згідно із словником
Webster [6] інтенсифікатор indeed також уживається в питальних реченнях, коли мовець хоче
переконатися в правильності, правдивості твердження. Як бачимо, для інтенсифікатора indeed за
даними п’яти словників, характерна семантика істинності значення. Інтенсифікатор indeed також
підсилює твердження.
Виходячи з наведених у словниках тлумаченнях, синонімами інтенсифікатора indeed є really, і
certainly, які утворюють із ним парадигму певною мірою взаємозамінних синонімів зі значенням
упевненості. Еквівалентами цих синонімів в українській мові є слова ‘дійсно’, ‘в дійсності’,
‘насправді’. Своєрідність цих синонімів полягає в тому, що вони виражаючи ставлення мовця до
змісту висловлення, характеризують відсутність у нього сумніву, коливань при його оцінці. Отже, за
своєю модальною семантикою інтенсифікатори indeed, really є найближчими до інтенсифікаторів
certainly а також of course.
Проаналізувавши дефініції досліджуваних тлумачних словників, можемо відзначити, що
найближчими синонімами до інтенсифікатора certainly є of course та surelу. Саме у своєму першому
значенні of course відповідає certainlу, вжитому при згоді, наданні дозволу, а також для підкреслення
змісту висловлення. Наприклад: He does read this book.
За нашими узагальненими даними, синонімами інтенсифікаторів sure, surely, for sure є certainly,
що виражає значення ‘впевненості, безсумнівності’; ‘з впевненістю’, ‘впевнено’, ‘у впевненій манері’,
‘без сумніву’.
За отриманими величинами, що характеризують силу парадигматичної пов’язаності, синонімами
інтенсифікатора absolutely є completely, certainly, а також підсилена частка yes.
Граматичний інтенсифікатор do вживається для підсилення, особливо для того, щоб надати
додаткової сили основному дієслову. Наприклад: He does read this book.
Як бачимо, інтенсифікатори утворюють семантичні групи: а) інтенсифікатори істинності (really,
indeed);
б) інтенсифікатори впевненості у висловленні (of course, certainly, surely);
в) інтенсифікатори надання сили основному дієслову (absolutely і do);
г) інтенсифікатори посиленого підтвердження (surely, indeed, of course).
До речі, іншим інтенсифікаторам також притаманне певною мірою це значення.
Зупинимося на конкретних випадках уживання інтенсифікаторів у певних значеннях на наявному
текстовому матеріалі, враховуючи отримані нами лексикографічні інтерпретації. У прикладах ‘He’ s
really working now’, ‘He is indeed working now’ розбіжність у модальних відтінках інтенсифікаторів
really та indeed, полягає в тому, що у першому випадку інтенсифікатор really, надаючи значної
експресивності всьому реченню, свідчить про повну впевненість мовця в реальності дії, причому
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мовець прагне переконати в цьому співрозмовника. В іншому випадку також констатується
цілковита відповідність змісту висловлення дійсності, проте експресивний відтінок, наявний у
першому реченні, тут значною мірою послаблюється.
В українській мові можна відзначити аналогічну відмінність між інтенсифікаторами звичайно та
справді.
Інтенсифікатор really виражає значення істинності:
"Not in dollars and cents, or in high-styled success. But yes, you could say I made it, because I am doing
what I really wanted to do …" [10: 394].
Проте в наступному прикладі інтенсифікатор really виражає суміш зацікавлення (семема 2) і
подиву:
"Haven’ t you been listening? That’ s all over, that grande dame act".
"Kevin, you really hate me, don’t you?"
"No, I feel sorry for you. Like you have for me" [10: 404].
У наведеному нижче прикладі перше вживання інтенсифікатора really є синонімічним до
інтенсифікатора indeed, а друге відповідає за значенням ‘дуже’(семема 4).
But he was really machinery. He was too cold, too destructive to care really for women, too great an
egoist [11: 110].
Як бачимо, інтенсифікуюче значення, окрім really, підсилює повторюваний тричі прислівник too.
Значення інтенсифікатора really може відповідати семантиці definitely, unquestionably.
"You might as well insist on having people’ s voices trained before you allow them to talk", he replied.
"Really, people sing for their own pleasure, as a rule" [11: 289].
Інтенсифікатор really може виражати подив (семема 5):
"Try Seconals", Jennifer suggested.
"They really work?"
"Gloriously…" [10: 236].
Ці приклади з інтенсифікатором really перетинаються зі словниковими значеннями
інтенсифікатора indeed, що дає можливість віднести їх до однієї групи інтенсифікаторів-синонімів.
Інтенсифікатор indeed є синонімом інтенсифікатора really.
"I’ve never read any show. I’ve always meant to". The boy paused and then continued: "Did you ever
read Stephen Phillips or do you like poetry ?"
"Yes, indeed,"Amory affirmed eagerly. "I’ve never read much of Phillips, though" [12: 53].
У наступному прикладі інтенсифікатор indeed у відношенні до цілого речення підкреслює силу
висловлювання, тобто інтенсифікує його. Книжка справді здавалася герою тією, що містила історію
його власного життя:
The hero, the wonderful young Parisian, in whom the romantic and the scientific temperaments were so
strangely blended, became to him a kind of prefiguring type of himself. And, indeed , the whole book seemed
to him to contain the story of his own life, written before he had lived it [11: 232].
У поєднанні з прикметником інтенсифікатор indeed також виражає роздратування:
It was indeed cold, bruisingly, frighteningly, unnaturally cold [11: 397].
До групи, що виражає впевненість, відноситься certainly.
Certainly виражає впевненість і може інтерпретуватися як ‘безсумнівно’, ‘звичайно’.
Інтенсифікатор вживається як у стверджувальних, так і в заперечних реченнях для вираження
згоди/незгоди.
"Now I am ready – is there anything to be disagreeable about".
"Certainly not", said Gudrun, but in a tone of cold reproof. "You are perfectly free to do as you like" [11:
357].
У даному прикладі з’являється для підсилення думки ще й інтенсифікатор perfectly.
Інтенсифікатор certainly особливо чітко також виражає згоду з висловленою думкою.
"Must we always kill the people?"
"Oh, certainly. It’ s best. Some authorities think different, but mostly it’ s considered best to kill them…"
[13: 9].
До даної групи відноситься також інтенсифікатор of course. Його головне синонімічне значення
certainly.
У прикладі вони взаємозамінні.
– I haven’ t thought yet. I’m trying to think. Would you tell me the truth ?
– Of course [11: 36].
Інтенсифікатор of course так само, як і certainly вживається при згоді або наданні дозволу.
Однакові значення дозволяють віднести інтенсифікатори до однієї групи.
"Why? They know she’ s a suffragette, and so on. And what if they do talk!"
"Of course, there may be nothing wrong in it," said his mother [11: 452].
Перше значення інтенсифікатора absolutely за словником [3] – це для підсилення "так" або "ні". За
словниками [5; 6] це completely.
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"Tonight?" Jennifer crushed out her cigarette. "Is anything wrong?"
"Absolutely nothing. If you weren’ t planning on getting married next week, I’d say let’ s wait" [10: 343].
Друге значення absolutely є certainly. У даному випадку вони синонімічні.
He saw her submerged, and he turned aside his face. "But I absolutely am not the same. There’ s nothing
left, if you understand what I mean" [11: 317].
Як відомо з лексикографічних видань [3; 4; 5; 6; 7], головне значення інтенсифікатора do – це
підсилення, підсилення головного дієслова. Інтенсифікатор do підсилює дієслова повторювальним
вживанням.
"Sometimes I want to kill you", she said, "But, Aron – I do love you so. I do love you so". …Oh, Aron, I do
love you so [14: 576].
У наступному прикладі можна спостерігати вживання двох інтенсифікаторів одночасно – do і
really. У реченні має місце також інтенсифікатор perfectly.
"We have been together so long, I really do know him, I do know what he is. And I feel I must say it; I feel
it would be perfectly disastrous for you to marry him – for you even more than for him" [11: 287].
Отже, нами було розглянуто синонімічні зв’язки інтенсифікаторів, їх головні та побічні значення.
За сумарними лексикографічними тлумаченнями інтенсифікаторів у мові спостерігається їх певна
синонімічність. Більше того, застосована нами методика дозволяє об’єктивно виділили синонімічні
групи інтенсифікаторів, виявити певну відмінність у різних значеннях синонімів-інтенсифікаторів, що
реалізовується за наявними у нас прикладах, у текстах. У перспективі доцільно вивчити реалізацію
значень інтенсифікаторів у певних типах мовленнєвих актів.
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Щербань М.Т. Семантическая характеристика интенсификаторов прагматического значения:
попытка формализованной обработки.
В статье рассматриваются семантические характеристики интенсификаторов и их
синонимические значения. Определено, что интенсификаторы модифицируют прагматическое
значение, давая ему дополнительный оттенок значения или отдельную семему. Использование
формализованной процедуры на материале пяти толковых словарей позволяет объективнее
установить семемный состав интенсификаторов, а также иерархию семем. Функционирование
семем исследуется на основе семантических характеристик в языке литературных персонажей.
Scherban’ M.T. Semantic Characteristic of Intensifiers of Pragmatical Meaning: an Attempt of the
Formalized Procedure.
The article focuses on semantic characteristics of intensifiers and their synonymous meanings. It is
determined that intensifiers modify utterance pragmatic meaning in order to endow it with an additional
shade of meaning or with a sememe. A formalized procedure can help more objectively to define on the basis
of five explanatory dictionaries the sememes of a polysemantic word as well as their hierarchy. The ways the
intensifiers function are explored on the basis of their semantic characteristics in the speech of literary
characters.
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ОПТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ ЕКСИТОННИХ СТАНІВ У КВАЗІНУ ЛЬВИМІРНИХ
СИСТЕМАХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
ВНЕСОК УКР АЇНСЬКИХ ФІЗИКІВ
Аналізується сучасний стан та перспективи розвитку оптичної спектроскопії напівпровідникових
наносистем. Наводяться проблеми теоретичної спектроскопії електронних станів
квазінульвимірних наносистем, які потребують подальшого розвитку.
Інтенсивні дослідження квазінульвимірних напівпровідникових структур систем стимулюються як
відкриттям ряду принципово нових фундаментальних явищ, так і наявністю великих прикладних
можливостей (елементна база нанооптоелектроніки, нанофотоніки, лазерної техніки тощо). Тому нині
широко вивчаються фізичні явища у низьковимірних системах, розробляються фізичні та хімічні
методи дослідження та діагностики [1-9]. Сьогодні мікро- і нанооптоелектроніка вийшла на
нанометровий рівень і інтенсивно розвивається далі. Світове визнання здобули своїми роботами
українські наукові школи з експериментальної і теоретичної фізики низьковимірних
напівпровідникових систем, засновані І.М. Ліфшицем, В.М. Аграновичем, B.C. Лашкарьовим,
M.П. Лисицею, В.Г. Литовченком, М.Ф. Дейченом, М.Д. Глинчуком, А.П. Шпаком, С.І. Пекарем,
М.Г. Находкіним, А.Г. Наумовцем, М.С. Бродиним, В.І. Сугаковим, М.В. Ткачем, Е.А. Пашицьким,
І.В. Блонським.
Оптичні та електрооптичні властивості подібних гетерофазних систем значною мірою
визначаються енергетичним спектром просторово обмеженої електроннодіркової пари (екситона)
(українські фізики М.Ф. Дейген, М.Д. Глинчук (1963) [10], М.П. Лисиця, М.Р. Куліш (1966) [11],
В.М. Агранович (1973) [12], В.Г. Литовченко (1976) [13], С.І. Покутній (1984) [14; 15], В.М. Ткач
(1989) [16]). При цьому енергетичний спектр квазічастинок залежить від радіуса а напівпроводнікової
квантової точки (КТ). За цих умов вплив поверхні поділу КТ-діелектрична матриця може спричинити
розмірне квантування енергетичного спектра електрона і дірки в КТ, пов’язане як з просторовим
обмеженням області квантування, так і з поляризаційною взаємодією носіїв заряду з поверхнею КТ
[1-9; 14-16].
Дискретність енергетичного спектра електронів і дірок у КТ використовується для створення
оптичних нанолазерів та інших приладів з високою температурною стабільністю частоти генерації [19]. Розміри КТ а повинні бути в діапазоні кількох нанометрів, щоб енергетичні зазори, які виникають
між квантоворозмірними рівнями електронів і дірок DEe( h ) , були порядку кількох kT0 при кімнатній
температурі T0 (де k – постійна Больцмана). Це дає можливість усунути основну проблему сучасної
мікро- і нанооптоелектроніки – "розмивання" рівнів носіїв заряду в енергетичному інтервалі порядку
kТ, яке призводить до деградації властивостей приладів у разі підвищення робочої температури Т [14].
Основна причина кардинальної різниці фізичних властивостей напівпровідникових
квазінульвимірних систем від властивостей напівпровідникових матеріалів обумовлюється тим, що
внаслідок просторового обмеження та нанорозмірів КТ вирішальну роль відіграє розмірне
квантування спектрів квазічастинок, зокрема, екситонів [1-9].
Можливість, змінюючи радіус а КТ, варіювати енергетичним спектром носіїв заряду Enle( h )( a ) (де
n, l – головне і орбітальне квантові числа носіїв заряду), який до того ж має дискретну структуру, дає
змогу розв’язати загальну проблему керування оптичними фундаментальними параметрами в
© Покутній С.І., Франовський А.Ц., Ткаченко О.К., Покутній М.С., 2008
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квазінульвимірних структурах і в приладах на їх основі: шириною забороненої зони, ефективними
масами носіїв і їх рухливостями, показником заломлення та коефіцієнтом поглинання світла тощо [19; 14-20].
Такі гетероструктури привертають до себе увагу внаслідок їх нелінійних оптичних властивостей і
перспектив застосування в нанооптоелектроніці та у квантовій електроніці (зокрема, як нових
матеріалів, перспективних для створення елементів, що керують оптичними сигналами в інжекційних
напівпровідникових нанолазерах і в оптичних бістабільних елементах та транзисторах) [1-9; 19; 20].
Прогрес у вивченні наносистем тісно пов’язаний з удосконаленням методів оптичної і автоіонної,
тунельної, атомносилової спектроскопії, а також із розвитком теоретичних методів (зокрема, методів
комп’ютерного моделювання).
Для визначення актуальних напрямів експериментальних досліджень наноструктур необхідно,
хоча б у початковому наближенні, теоретично описати властивості досліджуваних об’єктів, щоб
цілеспрямовано виявляти нові фізичні явища [1-9]. Оскільки оптичні властивості КТ визначаються
переважно дискретними енергетичними спектрами кв; ізічастинок [1-9; 14-20], то основним
завданням теорії на даному етапі є дослідження впливу розмірного квантування, різноманітних
взаємодій (кулонівської, поляризаційної, електрон- і екситон-фононної, обмінної, спін-орбітальної і
т.п.) та електричного і магнітного полів на спектри електронів, дірок та екситонів [1-9; 14-20].
Зазначимо деякі проблеми у дослідженні наносистем, які потребують, на наш погляд, подальшого
розвитку експериментальними та теоретичними методами [1-9; 14-20]:
1. Більшість підходів до опису фізичних властивостей напівпровідникових КТ умовно можна
поділити на дві групи [1-5]: 1) опис з позиції твердого тіла в рамках зонної теорії в її
одноелектронному наближенні [1-5]; 2) опис з позиції окремого атома у рамках квантово-хімічного
кластерного підходу, в якому КТ вважають за велику молекулу[1].
У рамках першого підходу КТ розглядали як нанокристал сферичної форми, що має періодичну
кристалічну структуру. Квазічастинкам (електрону, дірці та екситону), які рухались у КТ
приписували певну ефективну масу, як і в масивному монокристалі. При цьому ефект розмірного
квантування пояснювався рухом квазічастинки у потенціальній ямі нескінченної глибини, якою була
КТ [1-5].
Питання про коректність такого підходу, межі його застосовності з боку малих розмірів а КТ та
зміну параметрів монокристала при переході до розмірів а квантових масштабів залишаються
неповністю розв’язаними.
2. У рамках простої моделі квазінульвимірної системи показано [1; 5; 9], що навіть для КТ CdS з
малими радіусами а = 1,5 нм кінетична енергія електрона дає у спектр екситону Enthe ,0 ,0 ( a ) (де ne , th –
головні квантові числа електрона і дірки) внесок за порядком величини сумірний ізі внесками, які
ne ,0 ,0
вносять у спектр екситону енергії поляризаційної U pol
( a ) і кулонівської Vehne ,0 ,0 ,t h ( a ) взаємодій. У

зв’язку з цим подання спектра екситону в КТ з радіусами a < aex (де aex – борівський радіус екситона
в массивному напівпровіднику) лише виразом для кінетичної енергії електрона Tnle ( a ) є не зовсім
виправданим. Актуальним було б перевірити співвідношення між цими внесками, що входять у
спектр екситону у КТ, яка містять не лише напівпровідниковий матеріал CdS.
3. Вирази, що описують спектри квазічастинок Enle( h )( a ) у КТ, значною мірою залежать від виду
функції розподілу КТ за радіусами а [1-9]. Важливо було б перевірити на експерименті, які функції
розподілу (крім функції Ліфшиця-Слезова) описують розподіл КТ за радіусами а. Теоретичними
методами актуально було б з’ясувати, яким чином вирази, що описують енергетичні спектри
квазічастинок Enle( h ) ( a ) у КТ, залежать від таких функцій розподілу.
4. Проблема коректного врахування взаємодії носіїв заряду з самоіндукованйм полем поляризації
на поверхні поділу КТ-діелектрична матриця залишається актуальною і потребує подальших
теоретичних досліджень [1; 2; 14-16]. Зокрема, досі ще не розв’язані задачі щодо усунення
сингулярності кулонівського типу в енергії поляризаційної взаємодії U ( re , rh , a ) квазічастинок зі
сферичною поверхнею КТ при re , rh ® a (де re , rh – відстань електрону і дірки від центру КТ). Також
не розв’язана задача, яка б уможливила урахувати плавний перехід діелектричної проникності e ( r ) ,
як функції координати r, через поверхню поділу "КТ-діелектрична матриця" при розрахунках
спектрів квазічастинок у квазінульвимірних системах [1].
e( h )
5. У теоретичних розрахунках спектрів квазічастинок Enk
( a ) у рамках моделі зі скінченною
глибиною потенціальної ями КТ виникає проблема врахування ефективних мас квазічастинок, як
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функцій їх координат ( me = me ( re ) і mh = mh ( r h )) [21; 22]. Ця задача є ще й досі не розв’язаною для
монотонно плавних функцій me ( re ) i mh ( rh ) [2].
6. Однією з переваг наноструктур з КТ є те, що КТ можуть бути активними центрами локалізації
та рекомбінації носіїв заряду [1-9], що перешкоджає їх безвипромінювальний рекомбінації на
дзеркалах резонатора напівпровідникового лазера. Тому особливу увагу приділяють дослідженням
процесів деградації властивостей КТ під дією світла. Тут необхідно не лише нові дослідження,
зокрема поверхневих станів квазічастинок, резонансно-тунельних ефектів та ефектів фотоіонізації
КТ, але й розробка фізичних моделей процесів, що протікають за безпосередньої участі
гетерограниці.
Є надія, що в найближчому майбутньому будуть створені масиви КТ з високою концентрацією,
ступенем просторової впорядкованості та максимально вузьким розподілом їх розмірів [1-9]. Такі
дослідження перебувають на початковій стадії. Створення вертикально зв’язаних масивів
самоорганізованих КТ, очевидно, є першим кроком до розробки принципово нового об’єкта
досліджень – одновимірних надграток [1-4]. Розробка методів синтезу просторово орієнтованих
масивів анізотропних КТ найближчим часом стане новим кроком на шляху отримання
наногетероструктур із наперед заданими параметрами. Такими методами були реалізовані ідеальні
гетероструктури з КТ із високим ступенем кристалічної досконалості та однорідності за розмірами
( » 10%) . Такі нові наностукрури, очевидно, можуть бути використовані для розробки нових
нелінійних оптичних поляризаційних пристроїв [20].
7. Практично всі теоретичні та експериментальні дослідження наногетеросистем, виконані до
останніх років, належать до так званих закритих систем, в яких зовнішнє середовище є найвищим
потенціальним бар’єром. Тепер експериментально створено так звані відкриті наногетеросистеми, в
яких зовнішнє середовище створює для квазічастинок потенціальний бар’єр меншої висоти, ніж хоча
б один із шарів цієї системи. У [23] вперше було показано, що у таких наносистемах можливе
існування квазістаціонарних резонансних станів носіїв заряду. Теорія таких резонансних станів
перебуває на початковій стадії розвитку. Завдяки значному збільшенню енергії зв’язку екситонних
переходів [23; 24] (у порівнянні з такими ж величинами у "закритих" системах) у "відкритих"
наногетеросистемах, такі гетероструктури можуть бути застосованими як елементарна база (квантові
транзистори) комп’ютерів нових поколінь [1-9].
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набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
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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,
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а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
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окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
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ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
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филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
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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

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 102/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою
президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової
громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія
Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. У становам-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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