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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 13:17.023.32:172.3
А.А. Котвицький,
доктор філософії у галузі економіки, почесний професор
(Міжнародна кадрова академія, м. Київ)

КОНСЕНСУС І ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Дослідження зумовлено необхідністю вивчення та узагальнення толерантності як явища, що тісно
пов’язане з міжнародною політикою та економікою. У статті особлива увага приділяється
поняттю "толерантність" та його основним ознакам, а також звертається увага на те, що
консенсус взаємодіє з толерантністю, толерантність − з нетерпимістю, або несвободою.
Однією з необхідних умов світової стабілізації є консенсус, якого можна досягти, сформулювавши
спільні цілі та завдання. Як правило, такі спільні завдання виникають за існування одночасної
глобальної загрози – реальної чи уявної. Яскравим прикладом є нацизм, у боротьбі з яким світова
спільнота мусила об’єднатися в антигітлерівську коаліцію, незважаючи на різний суспільний лад та
несумісність ідеологій.
Потенційною загрозою вважалося поширення комунізму, перешкоджаючи якому західний світ
згуртував свої сили і створив систему колективної безпеки, що представляє НАТО. У сучасній
міжнародній ситуації такий консенсус відсутній. Поняття демократії, ринкової економіки,
приватизації в різних частинах світу тлумачаться настільки по-різному, що відносно їхнього значення
досягти консенсусу просто неможливо. У сучасному політичному контексті навіть поняття "ліві" чи
"праві" сили, "націоналізм" чи "інтернаціоналізм" так видозмінилися, що не дають чіткого уявлення
про діючу суспільно-політичну систему.
Необхідною умовою для досягнення міжнародного консенсусу є внутрішній консенсус в окремих
ланках міжнародної системи [1: 144], тобто, в окремих державах. У досягненні внутрішнього
консенсусу важливу роль відіграє наявність, з одного боку, ефективного та здорового,
некорумпованого державного апарату, а з другого, – харизматичного лідера нації. Для всього
посткомуністичного простору це має особливе значення, оскільки вищеназвані елементи консенсусу
тільки починають формуватися в ньому. Елементи внутрішнього консенсусу також є важливими
складовими національної безпеки, оскільки без них неможливо успішно здійснювати демократичні
реформи, які становлять передумову інтеграції східноєвропейських країн в європейську спільноту.
На сучасному етапі ідея консенсусу набула широкої популярності в країнах СНД, але лише в
теоретичному аспекті. На практиці вона трансформувалася в ідею толерантності як складову
консенсусу. Толерантність, як і консенсус, у тій чи іншій формі, під тією чи іншою назвою відомі
давно. Скажімо, будь-яке голосування, в ході якого перемагає точка зору більшості, є, водночас,
виявом як консенсусу, так і толерантності, бо за цивілізованих умов більшість толерує меншість, а
меншість змушена толерувати переможця. Цей приклад умовний, проте він відтворює сам принцип.
Останнім часом світова суспільно-політична та наукова думка приділяє дедалі більшу увагу теорії
та практиці толерантності. Толерантність належить до тих понять, які за значенням збігаються з
поняттям свобода. Толерантність є найважливішою передумовою знаходження компромісів,
подолання конфліктів [2: 234]. Стаття має на меті вивчити та узагальнити поняття толерантності та її
взаємодію з консенсусом та несвободою.
Наявність різних типів ментальності та, відповідно, різних форм толерантності створює
передумови встановлення такого ладу в суспільстві, котрий здатний забезпечити стабільність
демократії. Толерантність як тип ставлення до різних соціальних та культурних відмінностей можна
розглядати як одну з фундаментальних ознак цивілізованості, як свідчення високого рівня політичної
культури.
Історія переконує, що релігійні війни розв’язувалися людьми, які вважали, що саме вони знають
абсолютну істину. Оскільки ж абсолютної істини досягти неможливо, то усвідомлений скептицизм
стає логічною і моральною основою толерантності та політики терпимості: адже під поняття
толерантності не можна підводити й вимогу абсолютної свободи індивіда. Абсолютна свобода і
деспотизм – дві сторони однієї медалі. Водночас толерантність – не безпринципність, а глибинне
розуміння необхідності іншого бачення відмінностей як елементів цілого. Тому нетолерантність
означає ігнорування істини соціального життя, суспільно-політичних реалій.
© Котвицький А.А., 2008
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XX століття характеризують передумови постійної загрози цивілізаційних конфліктів, що
виливаються у світові війни. Детонаторами таких конфліктів є класові, расові ідеї, теорії
цивілізаційної несумісності. Вони виступають як наукові постулати, що створює видимість
природного зародження нетерпимості на сучасному науковому ґрунті. Відмова від універсальних
принципів рівності, людяності, толерантності утвердила на історичній арені ультраправі течії [3: 189].
Створення Організації Об’єднаних Націй одразу після війни стало протидією цій загрозі. ООН
започатковано міжнародний юридичний захист прав людини, хоча вже у минулому столітті
Женевська Конвенція 1894 р. вимагала мінімальної поваги до солдатів та визнання нейтральності
медичного персоналу.
На підставі Хартії ООН (1945 р.) почалося юридичне закріплення визнаних у світі прав людини. У
1948 р. прийнято універсальну декларацію ООН, відповідно до якої готувалися угоди про
громадянські, політичні, а також економічні, соціальні та культурні права, підтримані більшістю
держав. У такий спосіб ООН та її структури формували критерії поведінки держави відносно
конкретної особи. У цьому контексті проблема толерантності набуває нового смислу. Держави, котрі
не виявляють терпимості до відмінностей поглядів та форм поведінки, що відповідають принципам
міжнародних актів прав людини, ризикують опинитися у становищі духовного остракізму. А це, у
свою чергу, підштовхує їх шукати спільну формулу толерантності.
Забуте нині "нове мислення" кінця 80-х років було практичним виявом і результатом поширення
розуміння толерантності в умовах засилля тотальної нетолерантності. Разом із різкою зміною
політичної ситуації у світі, відпала потреба й у м’яких перехідних формах від соціалізму до ринкової
економіки. Універсальний принцип толерантності як терпимості до специфічних особливостей
капіталізму і соціалізму перестав існувати. Змінюється і система людських відносин: висувається
вимога "етнічної чистоти" нових держав, спалахують "гарячі точки", де застосовуються збройні сили,
порушуються права людини [7: 255]. "Нове мислення" поступається місцем ліберальній демократії з
притаманною їй місією вирішення світових конфліктів.
Загальний стан консенсусу нагадує перспективу безкласового суспільства, в основі якого
закладено відсутність соціального антагонізму [4: 76]. У той же час перемога вільного ринку і
ліберальної демократії ставлять під загрозу саму ідею свободи. Адже вільний індивід може обрати
будь-який суспільний лад. Це відомий парадокс принципу свободи. Популярні у середовищі наукової
інтелігенції принципи теорії Фукуями спростовуються сучасними дослідниками. Нестабільність
політико-економічної ситуації майже в усіх колишніх республіках СРСР переконливо свідчить про те,
що за певних обставин (відсутність досвіду управління, незрілість демократії, економічна криза)
свобода легко набуває руйнівних форм.
Існує, однак, реальність, яка далеко не завжди корелюється з теоретичними конструкціями, а
поняття консенсусу, толерантності, факторів внутрішньої та зовнішньої політики цілком відповідають
своєму первинному змісту [5: 48]. Як конкретний приклад можна взяти дискусію навколо заборони
смертної кари в Росії, Україні та інших державах колишнього Радянського Союзу. З одного боку,
скасування смертної кари висувається як обов’язкова вимога, яка передує вступу до ЄС. З другого, – у
різних країн і народів існує своє традиційне ставлення до цієї проблеми, що спирається на історію,
релігію та інші чинники, на які ЄС не зважає. Але ЄС попереджає, що застосує серйозні санкції до
тих держав, які цієї вимоги не дотримаються.
Членство будь-якої європейської держави в ЄС обов’язково впливає на економічну, екологічну,
культурну чи іншу стабільність на континенті. У такий спосіб внутрішня проблема тієї чи іншої
держави стає (незалежно від її бажання) фактором міжнародної політики. І вже зверху починає
тиснути на внутрішню політику, спричиняючи інколи й конфліктну ситуацію. Досвід США, де в
багатьох штатах смертну кару застосовують не тільки широко, але й вигадливо, переконує, що
проблема узаконення вищої міри покарання існує і є досить непростою. Цікаво, що вперше дискусію з
цього питання розпочав старогрецький історик Фукідід, який жив за дві тисячі років до нашої ери.
Якщо ознайомимося з політологічними, соціально-психологічними та етнопсихологічними
поглядами і теоріями з приводу існування сучасного світопорядку, то переконаємося, що вони
поділяються на дрібніші одиниці, кожна з яких має своє самостійне життя і конкретний вплив у
своєму середовищі.
Консенсус взаємодіє з толерантністю, толерантність – з нетерпимістю, або несвободою [6: 96].
Категорія несвободи стикається з біологізованими (соціал-дарвінізм) поняттями природної свободи і
природного рабства, котрі притаманні багатьом народам, які, на думку авторів цих теорій, начебто не
входять до кола світової етнічної еліти. Виникає міф ''євроцентризму", який, у свою чергу, починає
тиснути на "елітарні народи", "підтягуючи" їх до рівня західної цивілізації. Практичне втілення
подібних поглядів спостерігаємо в культурі, освіті, духовних цінностях держав посткомуністичного
простору.
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Адекватна і передбачувана внутрішня політика сьогодні – необхідна умова встановлення
стабільного міжнародного порядку. Нинішній історичний період кардинально відрізняється від часів
"холодної війни". У сучасній міжнародній політиці переважають, в основному, прагматичні цілі, які
позбавлені ідеологічного забарвлення.
Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що проведення міжнародної політики, яка спиралася б на
апеляції до певних суспільних класів, як це практикувалося за радянських часів, сьогодні неможливе.
Немає і харизматичної інтернаціональної ідеї, яка б об’єднувала певні класи суспільства на
наднаціональному рівні.
На порозі другого і третього тисячоліть особливо яскраво стають помітні дві гілки розвитку
цивілізованого суспільства. Перша гілка направлена на формування глобального інформаційного
суспільства на основі упровадження високорозвинутих технологій, тоді як друга формує суспільство
духовне, відроджуючи канони православ’я. Здавалося б, дві гілки повинні сприяти розвитку
толерантної, високогуманної, цивілізованої людини, оскільки і духовні, і матеріальні цінності
направлені на створення сприятливих умов життя для людини і суспільства в цілому. Проте
суспільство стикається з низкою суперечливих проблем у різних сферах життя. Як показує практика,
сучасне суспільство виявляється неготовим до того, щоб заявити про себе як про гуманне, толерантне
і висококультурне утворення. Про це свідчить збільшення зростання злочинності, терористичних
актів, розповсюдження неформальних профашистських організацій, міжрелігійні і етнічні конфлікти,
проблеми убогості і біженців і т.д.
Українське суспільство знаходиться на рубежі нових економічних і політичних відносин, що
обумовлює прагнення людей пристосуватися до нових реалій, зайняти свою нішу в суспільстві. Проте
особливістю будь-якого глобального переходу на новий рівень відносин є його незбалансованість, що
приводить до неможливості достатньо повного контролю процесу переходу. Незбалансованість може
виявлятися в будь-якій сфері діяльності, в тому числі і в культурі.
На кожному етапі переходу повинен створюватися баланс між опозиціями (толерантність –
інтолерантність), у цьому випадку досягається квазірівноважний стан співвідношення опозицій і
згладжуються індивідуальні і суспільні суперечності. Справжня робота присвячена виявленню ознак і
умов рівноваги між толерантністю і інтолерантністю, є полюсами однієї з найцікавіших опозицій.
Ми переживаємо час, в якому відбувається підвищення запиту індивідів і груп до поважного
відношення до себе, а значить і до забезпечення максимально можливої впевненості у своєму
існуванні. У свою чергу, така впевненість позитивно позначається на мобільності людей, їх бажанні
жити й працювати, реалізовувати свою творчу силу в співтоваристві, що впливає на розвиток
суспільних відносин. З цього можна зробити висновок про те, що толерантність як стратегія служить
засобом оптимізації соціальних відносин.
Толерантність вимагає певних умов для своєї реалізації. Однією з таких умов є участь
громадянського суспільства. Досить часто громадянське суспільство прирівнюють до некомерційних
і неурядових організацій, але, перш за все, це – модель, що існуює на рівні суспільної свідомості.
Суспільні організації займають інституційний рівень, хоча по своїй природі пов’язані безпосередньо з
суспільством [7: 124]. Основою громадянського суспільства є особа, вільна в реалізації своїх творчих
можливостей. Громадянське суспільство охоплює всі нові сфери діяльності і перебудовує системи
соціальних відносин таким чином, що вони задовільно існують вже тільки в громадянському
суспільстві. Воно покладає відповідальність за суспільне існування безпосередньо на себе, отже,
володіє безпосередніми стимулами для ефективної роботи.
Важливість участі громадянського суспільства в розвитку толерантності викликана різницею в
структурних принципах його організації в порівнянні з державою. Держава ієрархічна, її символ –
піраміда. Моносуб’єктний принцип організації призводить державу до того, що вона часто сама
визначає, які стратегії розвитку в даний момент необхідні суспільству. Проте, суспільство
полісуб’єктне, і тисячі інтересів стикаються в ньому щодня. Жодна, навіть ідеальна держава, не в
змозі забезпечити задоволення цих інтересів. Рішення, яке було вироблене в ході соціальної взаємодії,
бачиться в мережевій структурі громадянського суспільства. На відміну від ієрархії з її вертикальною
субординацією і слабким зворотним зв’язком, мережева структура складається з горизонтального
розподілу задач і ризиків, з ними пов’язаних. У кожного осередку своя задача, і руйнування якоїнебудь з них не зачіпає всієї структури в цілому. Сфокусована на конкретному розв’язанні певних
проблем, мережева структура в змозі здійснювати її рішення на будь-яких рівнях з вичерпною
кількістю клієнтів. Вона адаптивна до постійних змін і міняє свою методологію залежно від сучасних
потреб. Таким чином, громадянське суспільство, представляючи певний інтерес, у тому числі і
етнічний, виявляється в змозі сформулювати конкретний суспільний запит і за допомогою держави
його вирішити.
У такому тонкому і трудомісткому процесі як розвиток толерантності держава може отримати від
громадянського суспільства адекватну інформацію, досвід і організацію індивідуальних, групових та
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інституційних інтересів. Розвиток громадянського суспільства означає підвищення відповідальності
суспільства за свій розвиток, у тому числі і в області толерантності, підвищення рівня самосвідомості
і прагнення до ухвалення адекватних форм управління і взаємодії [8: 60]. Таким чином, взаємодія
держави і громадянського суспільства є методом досягнення ідей толерантності – рівномірності
суспільних сил та інтересів.
Толерантність та інтолерантність відіграють багато в чому визначальну роль у контексті деяких
основних тенденцій сучасного світу, як, наприклад, еволюція духу і практика насильства і
ненасильства, в тому числі військових конфліктів, конфронтація демократичних і тоталітарних
систем, динаміка інтеграційних і дезінтеграційних процесів та ін.
Протистояння насильства і ненасильства таке ж давнє, як світ. Насильство і агресивність завжди
були невід’ємним елементом людських відносин. Традиційне суспільство і техногенну цивілізацію
багато в чому засновано на нетерпимості і насильстві. Одна з ідейних і практичних домінант
останньої полягає в прагненні до "оволодіння", завоювання, панування над оточуючим, будь то
природа, території, людські співтовариства, держави і ін. У минулому столітті людству було
призначено пережити пароксизми нетерпимості і насильства, безпрецедентні за масштабами і
формами.
Одночасно зі всім цим, під галасливим вируванням конфліктів і конфронтацій, не завжди просто
помітити, як стали втілюватися в життя ідеї ненасильства. Ці ідеї і раніше займали чимале місце в
історії, але частіше за все здавалися і виявлялися безнадійно утопічними. Важко переоцінити
значення деяких релігійних традицій у становленні культури ненасильства, хоча їх роль далеко не
однозначна. Велике значення мають концепції ненасильства останніх двох століть (Г.Д. Торо,
Л.Н. Толстой, М. Ганді, А. Швейцер, Н. і З. Реріхи, М.Л. Кінг і ін.).
Що стосується практичної реалізації ідей ненасильства, то вперше вона стала здійснюватися
зовсім недавно, коли багато країн (Індія, Філіппіни, Португалія, Іспанія, Чилі, країни Східної Європи і
ін.) ненасильним шляхом звільнилися від колоніальної залежності або авторитарних режимів.
Утворилися зони і механізми, в яких ці ідеї все в більшій мірі стають переважаючими. Виникли і
набули великого впливу міжнародні органи з мирного вирішення конфліктів, антивійськові,
антидискримінаційні, антиядерні, правозахисні рухи, інші форми ненасильної боротьби [9: 54].
Наймасовіша форма нетерпимості і насильства – війна. Війни супроводжували практично всю
історію людства, а ХХ століття – епоха безпрецедентних винищувальних воєн [10: 41]. Військові
конфлікти продовжують бушувати і в сучасному світі. Та все ж правомірно затверджувати, що
вперше з’явилася реальна можливість їх мінімізації, навіть, можливо, усунення з життя людей.
Практично зникла загроза світових воєн в осяжному майбутньому. Створені й функціонують
міжнародні миротворчі органи і механізми, що є першими довготривалими працюючими
організаціями такого роду, які втілюють, не дивлячись на всю свою недосконалість, цілеспрямовані,
систематичні колективні зусилля по створенню і розширенню обстановки глобальної толерантності і
згоди. Істотно розширилися зони миру. Одна з них – європейська, яка протягом багатьох століть була
ареною безперервних військових зіткнень. Правда, тут і в останні десятиріччя не обходиться без
запеклих військових конфліктів, але майже виключно на територіях тоталітарних імперій, що
розпалися, – "мега-імперії" СРСР і "міні-імперії" – Югославії. Позначається спадщина режимів такого
роду, що завжди несуть потенціал війни.
Вельми небезпечні рецидиви мілітаристського духу і практики мають місце і в багатьох інших
регіонах, та все ж важливо відзначити безперечні антимілітаристські зсуви в суспільній свідомості.
Ментальність пацифіста витісняє пануюче протягом тисячоліть уявлення, що війна – природний стан.
Все більшого поширення набуває культура миру і толерантності, що зміняла звичний
конфронтаційний дух.
Характерні тенденції усунення "інакомислення" в країні, прагнення обмежити свободу слова,
переслідування за нелояльність, політичну незалежність, тиск на пресу, телебачення, бізнес, фактичне
підкорення законодавчої і судової влади, партійних структур і т.п.
І ще вельми примітний симптом: відбувається як би "м’яке входження" в атмосферу чергового
"культу особи" – в інституційних, інформаційних, художніх і ін. формах, атмосферу, таку звичну і
комфортну для російської масової свідомості.
Серед складних і суперечливих процесів сучасного світу одне з основних місць займають
інтеграційні і дезінтеграційні процеси [11: 94]. З одного боку, безперечний якісно новий формат і все
більш швидкий розвиток перших у "просторі толерантності", що розширяється, з другого –
загострення і радикалізація інших, часто пов’язаних з самими небезпечними формами нетерпимості.
Інтеграційні процеси далекі від однозначності. Традиційні їх форми часто мають насильний,
"нав’язаний", іноді неоколоніалістський характер. Сучасні добровільні їх моделі базуються на
гуманістичних, демократичних принципах, нерідко пов’язані з діяльністю наднаціональних органів.
На шляху демократичних форм інтеграції безліч перешкод різного роду, в тому числі великий розрив
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між бідними і багатими країнами, архаїчна імперська психологія, націоналістичні і
фундаменталістські настрої, стереотипи масової свідомості та багато ін.
Проте катастрофізм і взагалі соціально-негативні сценарії, всупереч всім апокаліптичним
пророцтвам, не можна вважати фатальними [12: 59]. Можливі й "оптимістичні сценарні варіанти", в
основі яких лежать розширення і зміцнення толерантних відносин. Ці сценарії припускають
кардинальне поліпшення і якісну зміну соціально-економічної і політичної ситуації у світі [13: 237],
ліквідацію розриву між бідними і багатими країнами, загрози тоталітаризму і екстремізму,
ультранаціоналізму, ксенофобії, розширення і поглиблення демократизації й інтеграційних процесів,
створення планетарних управлінських структур, мінімізація військової загрози, негативної
девіантності, гармонізація внутрішньоособистісного миру людини і міжособистісних відносин і т.д.
Проте без усунення духу нетерпимості, без перетворення толерантних відносин у загальні і
"природні" багато що з перерахованого мало реально. Взагалі можливість повного здійснення цього
оптимального сценарію достатньо проблематична. Більш реалістичний, в осяжному майбутньому, рух
у цих напрямах на окремих ділянках. Втім, проблема і полягає не в здійсненні "всього й відразу", а
саме у векторі руху – до дезінтеграції, зростання насильства, нетерпимості, деструктивних тенденцій
або до добровільного єднання, заснованого на толерантності, гуманістичних цінностях і
демократичних принципах.
Істотно те, що в сучасному катастрофогенному світі глобальну толерантність неможливо вже
вважати тільки утопічною мрією. Не дивлячись ні на що, вона набуває все більш реальних контурів –
не в значенні ідеальної суспільної моделі, а в значенні необхідної основи процесів демократизації і
інтеграції, скорочення сфер людської деструктивності, насильства і нетерпимості, що розвиваються.
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Котвицкий А.А. Консенсус и толерантность.
Исследование предопределенно необходимостью изучения и обобщения толерантности как явления,
которое тесно связано с международной политикой и экономикой. В статье особенное внимание
автор уделяет понятию "толерантность" и его основным признакам, а также обращает внимание
на то, что консенсус взаимодействует с толерантностью, толерантность с нетерпимостью, или
несвободой.
Kotvytskiy А.A. Consensus and Tolerance.
The research is predefined by the necessity of study and generalization of tolerance as the phenomenon
which is closely related to the international policy and economy. In the article the author gives the special
attention to the concept "tolerance" and its basic signs, and also pays a regard to the fact that a consensus
co-operates with tolerance, tolerance − with an intolerance, or infreedom.
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ОСВІТА І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуто особливості освітньо-наукового простору за доби глобалізму, робиться
висновок про те, що Болонський процес є механізмом конструювання європейської ідентичності.
Як соціальна інституція освіта повинна формувати духовно-інтелектуальний потенціал націїдержави, сприяти консолідації суспільства; обґрунтовується необхідність розробки національної
освітньої системи з метою створення сприятливих умов самоорганізації національної ідентичності
в української молоді.
Освіту, як й інші сфери людської діяльності (економіку, політику тощо), не обминули глобальні
інтеграційні процеси. В Європі у межах Болонського процесу відбувається інтенсивне формування
спільного освітньо-наукового простору, метою якого є забезпечення конкурентоспроможності
європейської системи освіти у світовому масштабі, підвищення ролі цієї системи в сучасних
суспільних перетвореннях, сприяння мобільності європейців на ринку праці. Разом з тим,
глобалізація ставить перед освітою взагалі та перед національними освітніми системами зокрема і
цілий ряд проблем. Фактично національні системи освіти поставлені перед вибором: чи намагатися
зберегти власні традиції і стандарти, ризикуючи виявитися "виключеними", чи поступитися експансії
більш динамічних і конкурентноздатних освітніх моделей, ризикуючи втратити значну частину
власної ідентичності.
Проблема модернізації освіти та входження України в європейський освітній простір є однією з
найпопулярніших і найсуперечливіших тем в українському науково-освітянському та політичному
дискурсі. Осмислення різних аспектів цієї проблеми представлено в численних дослідженнях
вітчизняних учених, зокрема В. Андрущенка, В. Астахової, М. Головатого, Л. Губерського,
О. Дубасенюк, В. Журавського, М. Згуровського, І. Зязюна, К. Корсака, В. Кременя, М. Култаєвої,
В. Кушерця, В. Лугового, В. Лутай, В. Огнев’юка, П. Сауха, А. Сбруєвої, В. Семиноженка,
В. Скотного, М. Стріхи, В. Шевченка, В. Яблонського та ін. Причому думки дослідників щодо переваг
і недоліків упроваджуваних у сфері вищої освіти реформ нерідко діаметрально протилежні.
Незважаючи на велику кількість публікацій, подальшого вивчення потребує проблема впливу
глобалізації освітнього простору на сталий розвиток суспільства, формування національної
ідентичності, що і є метою цієї статі.
Глобалізаційні процеси інтеграції зумовили нові тенденції в розвитку освіти, які визначатимуть її
функціонування в ХХІ ст. Важлива проблема, яка постає перед національною освітою у зв’язку з
глобалізацією, – це зміна системи цінностей, на які буде орієнтуватися людство і які, відповідно,
повинна враховувати вітчизняна освітньо-виховна система. Відомо, що саме система цінностей є
одним із тих визначальних чинників, які забезпечують збереження життєздатності соціуму, національної
ідентичності. Визнані теоретики з проблем націотворення Е. Гелнер та Е. Хобсбаум стверджували, що
саме освіта була головним механізмом, який сприяв постанню сучасних західних націй. Наприклад,
Е. Гелнер доводив, що утвердження національної колективної ідентичності й, зрештою, об’єднання
розрізнених етнічних і класових груп у єдине ціле є головною функцією школи, бо саме через школу,
систему загальної стандартизованої освіти досягається ефект соціокультурно та політично
гомогенного суспільства, котрим є сучасна нація-держава західного типу [1: 84-86].
Не випадково в країнах Європи до Другої світової війни розвиток системи освіти розглядався як
важлива складова націобудівництва. На всіх освітніх рівнях запроваджувалися насамперед такі
предмети, як національна історія та література, покликані формувати в громадян уявлення про
закономірність появи нації на світовій історичній арені, її неперервність, спільність історичної долі та
майбутнього громадян. Сумарний ефект від прийнятих заходів полягав у становленні в розвинених
індустріальних демократіях Європи національних освітніх політик, спрямованих на підтримку та
розвиток спільної національної ідентичності.
Сьогодні беззаперечним є той факт, що створення загальноєвропейського освітнього простору
окрім підвищення якості освіти до світового рівня, посилення її здатності конкурувати з
американською та азійською освітніми системами, реалізує щонайменше ще дві мети: реконфігурацію
національних ідентичностей країн-членів ЄС і формування наднаціональної європейської
ідентичності. Європейська ідентичність покликана зробити національні ідентичності країн-членів
більш інклюзивними, легалізувати ЄС як наддержавне утворення в очах його громадян, примусити їх
ідентифікувати себе з Європою та захистити останню від уніфікуючих хвиль глобалізації. Завдяки
гармонізації освітніх систем і структур, уніфікації навчальних програм та включенню "європейського
© Козловець М.А., 2008
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виміру" в освітні плани країн-членів ЄС Болонський процес безпосередньо впливає на формування
загальноєвропейського наративу й, відповідно, "європейської уявленої спільноти", яка повинна стати
(або навіть уже частково стала) основою європейської ідентичності [2: 43-45].
Щодо результатів освітньої активності ЄС, то вже сьогодні маємо всі підстави стверджувати: освіта
як механізм конструювання європейської ідентичності є досить ефективною. Так, опубліковані в жовтні
2006 року в журналі "Science" австрійськими соціологами результати досліджень громадської думки
серед молоді 15 перших країн-членів ЄС з 1996-го по 2004-й рік засвідчують повільну зміну відчуття
ідентичності стосовно національного та європейського контекстів: у 2004 році 42% респондентів, які
брали участь в опитуванні євробарометра, стверджували, що мають лише одну національну
ідентичність, а 58% визнали, що значною мірою вважають себе європейцями [3]. Європеїзація
національних освітніх політик формує у студентів та учнів знання про ЄС й плекає відчуття спільної
долі та спільного майбутнього, пов’язаного з цим наддержавним утворенням
Цілком очевидно, у сфері освіти та виховання Болонський процес протистоїть національним
ідентичностям, які по-різному реагують на такий зовнішній подразник, як Європейський Союз. Тому
кроки зі створення наднаціональної європейської ідентичності робляться виважено й обережно. Сам
процес повільний, ретельно продуманий і добре організований, а в його основу покладено використання
об’єднаної освітньої системи. Усі освітні системи ЄС повністю інтегровані в національні. Цей
"виключно технічний маневр дозволив де-юре позбавити сенсу будь-які дебати щодо їх політичного
значення та наслідків" [4]. Саме тому освітня інтеграція в межах Болонського та Копенгагенського
процесів визначається в більшості наукових досліджень технічними та економічними, а не політичними
критеріями.
Проте процеси європеїзації освіти слід розуміти в контексті не лише економічних, а й політичних
імперативів, що мають на меті створення якнайміцнішого союзу між державами-членами Євросоюзу.
Адже рух до нього потребує не тільки змін у політичних, інституційних та економічних процесах і
структурах, а й в ідеях та цінностях. Освіта вищою мірою є політичною сферою, бо безпосередньо
впливає на формування світоглядів, інтересів, цілей, бажань, розуміння й підтримку або заперечення
тих чи інших соціально-політичних явищ і процесів. Суспільство підтримує своє існування завдяки
освіти, за допомогою якої його громадяни соціалізуються через засвоєння визначених освітньою
системою форм публічного знання, включаючи цінності та норми. Саме через систему освіти
поширюються цінності та світоглядні орієнтири, які стають основою європейської ідентичності.
Отже, з впевненістю можна сказати, що метою Болонського процесу є не лише економічні
імперативи, а й створення європейської ідентичності. Як один із найважливіших складників політики
ідентичності єдиний європейський освітній простір – не чиїсь фантазії, а соціальна, політична
реальність. І все ж його подальше реформування має відбуватися не тільки в напрямі якоїсь
ідеалізованої, ідилічної Європи, як те ми нині маємо у політиці: єдина європейська валюта, єдиний
уряд, єдиний інформаційний простір, єдиний ринок тощо. Така Європа, зокрема, в освітянському
сенсі, навряд чи влаштує національні інтереси будь-якої країни. Не випадково в багатьох документах
Болонського процесу зазначається, що кожна країна-учасниця повинна зберегти національну палітру,
самобутність та надбання в освіті й підготовці фахівців.
З огляду на прагнення України стати членом ЄС необхідність розуміння політичного змісту
освітньої інтеграції на теренах об’єднаної Європи робить зазначену проблему надзвичайно
актуальною. Те, що Україна приєдналася до Болонського процесу, посилює позиції правлячого класу
насамперед щодо зміни базового критерію професійної освіти. Тоді як необхідність такої зміни з
позицій інтересів суспільства і держави не доведена, оскільки наслідки таких радикальних змін
можуть виявитися не такими вже й прогресивними, як їх прогнозують реформатори. Справа в тому,
що критерій професійної компетентності фактично заперечує традиційну для української освіти
культуроцентричність, породжує сумнів щодо цінності фундаментальної підготовки в системі вищої
освіти, практично не розглядає як функцію вищої школи виховання. Тоді як у професійних спільнотах
досить чітко виражена позиція щодо необхідності збереження культуроцентричності вищої освіти в
країні [5; 6].
За допомогою освіти кожна людина долучається до здобутків людства, що мають глобальне
(інтернаціональне) значення, осягає все краще зі скарбниці власного народу, зберігає власну
національну ідентичність, що є запорукою духовного, економічного та фізичного виживання в умовах
стрімких, часто суперечливих, а то й негативних планетарних процесів.
Втрата специфіки, особливостей національної освіти для України матиме надто не прогнозовані, а
то й негативні наслідки. Це зовсім не гіперболізація ситуації, а об’єктивна реальність. У зв’язку з цим
і до Болонського процесу ставлення, найперше на державному рівні, має бути досить обережним і
принципово максимально реалістичним, оскільки замість університетської (колишньої радянської)
освіти, як уважають багато фахівців, це не найкращий вихід для України (та й не лише для нас).
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Колишня університетська модель освіти базувалася, і нині у провідних університетах світу
базується, на тих фундаментальних знаннях, які дають змогу людині мати цілісний погляд на світ і
все, що в ньому відбувається. Це основа точних, природничих, суспільних наук, поданих у
комплексному, філософському контексті, цілісно, як світоглядна сентенція. У болонських освітніх
моделях знання багато в чому розрізнені, а професії надто вузькоспеціалізовані. З огляду на потреби
сучасного виробництва, коли має місце справді вузька спеціалізація, це – реалія часу, однак не
потреба мати гармонійно розвинену особистість.
Навіть якщо здається, що Україну безпосередньо (ще) не стосується цей розвиток, не можна
виключити того, що панівне в європейському просторі вищої школи розуміння освіти (Bildung) як
зорієнтованого на професійну діяльність навчання (Ausbildung) має певну привабливість і для
української системи освіти. "Хоч би які аргументи проти ототожнення освіти з навчанням наводити
або відкидати як неприйнятні, має бути зрозумілим, – слушно зауважує німецька дослідниця Мірко
Вішке, – що виховальна та освітня політика є чимось більшим за служницю економічної політики" [7:
288]. Освіта формує особистість у всій її багатовимірності, а не просто дає знання і професію. Звідси –
провідна, пріоритетна роль освіти, знання, особливо наукового, а не лише знання загально
інтелектуального в житті особистості і соціуму.
Чи не найоптимальніше шляхи реформування освіти в Україні відповідно до завдань ринкового,
демократичного суспільного розвитку було все ж визначено у відомій державній програмі "Освіта
ХХІ століття". Нагадаємо, що наріжними каменями цієї програми були орієнтація на інтегральні
курси, пошук принципово нових підходів до структурування знань як засіб професійної підготовки і
формування особистості. На жаль, реалізувати цю програму за багатьох об’єктивних обставин не
вдалося, і нині навряд чи вдасться.
Новий глобальний світ, який вміщує найбільш розвинені і мобільні елементи соціуму в ситуацію
міжкультурного співставлення і порівняння, до того ж послабляючи національні суверенітети і
прив’язки, витворює новий тип паразитизму. Одні країни будуть витрачатися на освіту молоді й
підготовку кадрів, а інші, користуючись своїм економічним і символічним (що стосується престижу)
капіталом, – переманювати вже підготовлених спеціалістів, організовуючи відтік мізків. Причому цей
відтік здійснюється не лише у формі відкритої еміграції, а й у формі прихованої переорієнтації
освітньої спільноти з національних цілей на цілі іноземних держав. Так, система іноземних грантів,
котрі надаються, як правило, відповідно до інтересів сторони, яка їх фінансує, поступово перетворює
Україну із держави, яка погано використовує власні науково-технічні досягнення для задоволення
суспільних потреб, у державу, яка добре задовольняє потреби інших країн.
Глобалізація і є зовнішнім проявом цих процесів, і не вельми вдалою формою прикриття
егоїстичних інтересів найбільш розвинених країн. Її можна трактувати і як форму виснаження,
погіршення кадрового потенціалу "країн об’єктів відкритості". "Глобалізація, – як слушно зауважує
І. Житарюк, – це одна з форм перерозподілу інтелектуальних і професійних ресурсів, це спосіб
акумуляції професійного інтелекту в тій країні, яка не тільки в них має гостру потребу, а й яка за
рахунок своїх матеріальних ресурсів здатна надати їм кращі умови існування. Концентрація "світових
розумів" визначає темпи розвитку країн і центри, що формують глобальні параметри порядку.
Сьогодні це важлива суспільна тенденція. Для одних країн і народів – це найважливіша умова нових
перспектив у розвитку, розширення зони своїх життєвих інтересів, а інших – реальна загроза розпаду
і втрати суверенітету" [8: 118].
Останнім часом ми стали забезпечувати високорозвинені країни не тільки дефіцитними для них
видами сировинних ресурсів і значними сумами незаконно вивезених валютних капіталів, а й
науково-технічними знаннями. Відтік учених ("відплив мізків") з України набув просто загрозливих
масштабів, він обходиться країні в 40-90 мільйонів гривень на рік. Тільки комп’ютерщиків з України
щороку виїжджає 2,5-6 тисяч. Тим часом втрати держбюджету на підготовку одного такого фахівця
перевищують 10 тисяч гривень [9: 8]. Багато випускників наших ВНЗ серед тих, хто пройшов
стажування в Німеччині, Великій Британії або США, залишаються там працювати.
Боротьбу з цим явищем оголошувати безглуздо. Єдиний вихід – створення в країні умов для
реалізації творчого потенціалу молоді, що можливо за наявності розвиненої та високотехнологічної
економіки, адже за слабкої економіки завжди буде відплив інтелекту і кадрів. Водночас без
формування національної ідентичності та патріотизму у молоді всі витрати на її освіту можуть
виявитися прямим вирахуванням. На жаль, національна ідентичність до певної міри стала лайливим
словом нової ліберальної ідеології, яка схильна більше говорити не про патріотів, громадян певної
країни, а про "громадян світу", котрі вільно переміщаються у "відкритому глобальному просторі".
Між тим ідентичність є найважливішим механізмом зворотнього зв’язку, завдяки якому інноваційні
групи повертають набутий інтелектуальний капітал суспільству і сприяють розвитку того
національного соціокультурного середовища, яке їх попередньо сформувало.
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Без стійкої національної ідентичності, патріотизму інноваційні групи можуть перетворитися в
глобальну "діаспору прогресу", що будуть тяжіти до уже сформованих модернізаційних центрів світу
на шкоду залишеній Вітчизні, приреченій стати "зоною забуття". Це надзвичайно вигідно пануючому
"першому світу", який використовує ефекти закону концентрації інтелектуального капіталу, але
згубно для світової периферії. Саме тому ідеологія "ліберального центру" насаджує принципи
"відкритого суспільства" і глобального інтернаціоналу, що не має вітчизни. Як протидія цьому в
країнах старої і нової "периферії" має народитися альтернативна ідея захисної національної
ідентичності та етика нового коллективного служіння, відповідальної щодо нації громадянської
позиції майбутніх фахівців. У систему сучасного прогресу зможе увійти тільки об’єднаний,
згуртований соціум, котрий уміє пов’язати громадян солідаристською етикою і національною
ідентичністю. Якщо на місце цього цілісного соціуму поставити відповідно до настанов
неоліберального вчення суспільство як сукупність соціальних атомів, котрі переслідують винятково
свої власні егоїстичні цілі, то замість зберігаючої кумулятивної здатності середовища прогресу ми
одержимо дисперсне середовище, що існує під знаком ентропії. Всю свою внутрішню енергію таке
середовище віддаватиме ззовні, втрачаючи потенціал і вектор розвитку.
Національна ідентичність молоді виявляється в наявності чи відсутності соціального оптимізму,
оцінці власних життєвих перспектив, в настроях найближчого оточення. Якщо освічена молодь та
інші групи, які утворюють науково-технічну й інтелектуальну еліту суспільства, вельми низько
оцінюють перспективи своєї держави, мало сподіваються на визнання і творчу самореалізацію в цій
країні, не вбачають цінності в її культурній традиції, а в носіях цієї традиції – радше перешкоду, ніж
підгрунття, то їхня участь – стан внутрішніх емігрантів, сповнених руйнівного скепсису і
деморалізації. І якщо ми хочемо, щоб наша освічена молодь мала перспективу і набула надійну
платформу для впровадження своїх творчих ідей, ми повинні потурбуватися про те, щоб у неї була
авторитетна і впливова Батьківщина.
Явище "ринковізації" та спроби неолібералів поширити утверджені в ринковій економіці США
засади діяльності на сфери науки, освіти та культури, на наш погляд, мають надто мало спільного із
засадами загальноцивілізаційного гуманізму та завданнями людства подолати загрози власному
існуванню. Спроба всіх землян втілити американський неоліберальний ідеал суспільства
"необмеженного індивідуального споживання" несумісна зі стійкістю біосфери, її безпечністю для
людей і подоланням цілої низки глобальних загроз існуванню людства, з необхідністю виховання
високоосвічених, культурних, толерантних і свідомих свого життєвого призначення людей ХХІ
століття [10].
Прихильники "ринку" як рушія світового прогресу в новому тисячолітті, саме так і намагаються
діяти не лише на власних теренах, а й нав’язувати принципи неоліберальної ідеології освітніх реформ
решті країн світу. Відмова від гуманістично-демократичної освітньої парадигми та верховенства
конвенцій про права людини й захист дітей на користь верховенства норм "дикого ринку" та
"вільного американського бізнесу" є глибоко помилковою. Освіта і наука не можуть бути товаром чи
послугою, оскільки є не просто суспільним пріоритетом і національним багатством, а єдиним
гарантом стійкого розвитку країни, підвищення безпеки та якості життя кожного громадянина, руху
до вирішення проблем навколишнього природного середовища та успіхів на світових ринках товарів і
послуг. Про негативні наслідки неоліберальної ідеології в разі її поширення на сферу вибору вектора
модернізації чи реформування освіти неодноразово вже йшлося у наукових виданнях [11; 12; 13].
Зазначимо, що посилання на досвід і практику США не є коректним. Сполучені Штати мають
можливість купити все, що їм потрібно – від сотень мільйонів тонн нафти до десятків тисяч
найздібніших молодих науковців не лише з Індії, Росії чи з України, а й Західної Європи.
Національний Фонд науки США підрахував, що з України до Штатів переїхало 45 тисяч учених і
технічних фахівців (підраховано лише тих, хто назвав Україну як рідну країну; уродженців СРСР не
враховано). А загалом, за даними фонду, із 21,6 млн. американських вчених та інженерів
іммігрантами є 16%. Ще більше мізків "витекло" до США з країн Азії: Індія – 515 тисяч, Китай – 326,
Філіппіни – 304, Південна Корея і Тайвань – по 120 тисяч осіб [14: 7]. У цьому зв’язку слід вітати
швидке об’єднання країн Старого Світу в Європейський Союз, чий економічний, науковий і
культурний потенціали робить його незручним об’єктом для американського "економічного рекету".
Принагідно нагадаємо, що європейська система освіти відстає від американської щонайменше на
п’ятнадцять років, а жоден вищий навчальний заклад України не входить і до п’ятисот найкращих
ВНЗ у світі.
Не можна стверджувати, що в усіх розвинених країнах світу саме "ринкова ідеологія" визначає
стратегію і тактику змін, інновацій в освіті. Наприклад, у Фінляндії немає жодного приватного ВНЗ
чи бодай факультету, а практично вся освіта (за винятком задоволення потреб в "індивідуальних
освітніх послугах" поодиноких громадян та іноземців) є безкоштовною і фінансується з бюджету.
11

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Філософські науки

Фіни правильно оцінили тенденції суспільного розвитку і вважали, що часи ринкових економік
індустріального штибу минають, а майбутнє належить "суспільству знань" – складному та
висоорганізованому соціуму, упорядкованість та ефективність якого визначається не "ринковою
самоорганізацією", а застосуванням наукових методів і сучасних інформаційних технологій і засобів.
Країна сьогодні випередила решту світу з дуже важливого показника – ефективності застосування
насамперед точних наук та інформатики і високих технологій для нарощування продуктивної
компетентності й наукових знань усього населення. Важливо вказати – перевага Фінляндії у побудові
суспільства знань та інноваційної економіки над тими ж США постійно зростає [15].
Гуманізація суспільства безпосередньо пов’язана із формуванням особистості, яка усвідомлює
свою укоріненість у культурі. Першочергова роль у цьому належить університетській освіті, яка
покликана вирішувати завдання повернення до культурних джерел освіти та науки, відновлення
культурної пам’яті та збереження національної ідентичності в процесах глобалізаційної інтеграції. За
останнє десятиліття в освітньому просторі відбувся своєрідний "вибух", який називають
університезацією вищої школи. Вона пов’язана з тим, що впродовж ХХ ст. в українському освітньому
просторі переважали інститути, які виконували місію інтернаціоналізації освіти. Університети,
перебуваючи в їх силовому полі, були позбавлені своєї культуротворчої місії. Тому нагальне
завдання, яке мають вирішити університети в найкоротший термін, – здійснити ренаціоналізацію
вищої школи, збереження культурної самобутності в процесах інтеграції.
Спроби послабити державний вплив в освіті наприкінці 80-х – початку 90-х років минулого
століття призвели до глибокої кризи в освіті, наслідки якої будуть ще довго давати про себе знати.
Тенденція "ринковізації" системи освіти й перетворення навчання та виховання на товар неминуче й
логічно призведе до повного розпаду всього етосу педагогічної праці, зникнення емпатії та будь-яких
проявів позитивного та безкорисливого ставлення викладача до студентів. Сьогодні "ринковізація"
освіти певною мірою гальмує інтелект і порядність сотень тисяч українських викладачів вищих
навчальних закладів [6: 19].
Україна повинна зберегти все краще, що є в традиціях вітчизняної вищої школи. Наша вузівська
система має свої досягнення, і це переконливо демонструють перемоги українських студентів і
молодих вчених у всіляких міжнародних конкурсах. Проте вітчизняна система освіти не може
перебувати в застиглому стані, вона повинна розвиватися, в неї є свої проблеми. Наприклад, наші
вищі навчальні заклади дають хороші фундаментальні знання, але, ймовірно, через економічні
причини, в них гірша практична підготовка.
Зважаючи на суспільну вагомість освіти в умовах інформатизації, високорозвинені країни щораз
більше інвестують в її розвиток. Достеменно відомо, що лише ті суспільства, які постійно
навчаються, здатні успішно адаптуватися до цивілізаційних змін. І думається, що найголовніша
проблема нашої системи підготовки фахівців є вкрай погане матеріально-технічне забезпечення
освіти та науки. Ще в 1998 році фахівці констатували, що подібні витрати на навчання українських
студентів були менші від аналогічних витрат Туреччини у 9 разів, Іспанії – в 16, Франції – у 24,
Австрії – у 30, а таких країн, як Велика Британія, Швеція, Данія, Канада, США, Швейцарія,
Люксембург – у 5-70 разів [16: 21].
Щодо науки, то загальний, з усіх джерел, обсяг її фінансування у ВВП скоротився в Україні,
починаючи з 1991 року, майже вдвічі й становив у 2006 році близько 1%. Для порівняння: в країнах
Євросоюзу цей показник становить близько 2%, у США – 2,7%, у Південній Кореї – 2,9%, а у Швеції
– близько 4%. До речі, Казахстан планує збільшити фінансування науки протягом найближчих років у
25 разів і довести його частку у ВВП до 5% [17: 4]. У нашій країні на тлі невеликого збільшення
бюджетного фінансування (до 0,41% ВВП у 2008 році проти 0,38% торік) упродовж минулих п’яти
років має місце тривожна тенденція скорочення позабюджетного фінансування науки. За іншим
важливим показником – кількості працівників наукової сфери на тисячу зайнятих в економіці –
Україна торік опустилася нижче позначки 4,8, що істотно відрізняється від науково розвинених
держав. Для порівняння: у Німеччині цей показник складає 12,5, в Іспанії – 8,4, у Польщі – 5,3 [18: 2].
За умов і потреб економічних, соціальних трансформацій освіта повинна стати справді провідною
сферою суспільного буття, але не галуззю наукового господарства, яка функціонує за "залишковим
принципом". Досягти жаданого соціального, економічного прогресу не може жодна держава, де наука
і освіта розвиваються за "залишковим принципом" фінансування, де освітні програми є справою не
першорядною. У всякому разі високорозвиненими нині є лише ті країни, де відсоток ВВП, що
виділяється на освіту, становить 10 і більше процентів, де освітні проблеми і технології займають
домінуючі позиції в політиці урядів. Друге, і надто принципове, питання: якість освіти, яка б
максимально задовольняла особистість, державу і громадськість. Це коли людина вміє: навчатися,
працювати, жити (класична тріада). При цьому виокремимо поняття кількісної освіти (обсяг знань) і
якісної освіти (наявність в особистості відповідних соціальних, особистісних якостей). Обидва
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складники діють спільно, доповнюючи один одного. Особливо слід наголосити, що якість освіти
вимірюється не обсягом інформації (знань), які отримала людина; це зміст її етичних і педагогічних
принципів. Тим часом у більшості ВНЗ, на жаль, немає цілісного навчально-педагогічного, виховного
процесу, під час якого формується гармонійна особистість громадянина-патріота. Живемо в
плюралістично-безідейному суспільстві, де національна ідея – лише предмет певних теоретичних
розвідок і суперечок, а не наріжний камінь державотворення. А тому й логічно, що і у ВНЗ
національний аспект не домінуючий у духовно-виховній роботі зі студентством [19: 6-7].
Зважаючи на особливості національного менталітету, який характеризується переважним
розвитком пізнавальної сфери, Україна, на нашу думку, повинна прагнути до нарощування експорту
освітніх послуг. Саме ця продукція духовного виробництва найбільшою мірою відповідатиме
майбутнім історичним змінам і забезпечуватиме провідні позиції країни в міжнародному
співтоваристві. В Україні є всі передумови стати країною – експортером освітніх послуг не лише для
євразійського, а й для значно віддаленіших регіонів, що, безумовно, сприятиме піднесенню її
міжнародного авторитету й забезпечуватиме подальший розвиток традиційних для України галузей з
використанням високих технологій, зокрема космонавтики. Поступове перетворення держави на
експортера інтелектуальних послуг, сприятиме перетворенню її в країну університетів, яка керується
духовно орієнтованим суспільством.
Отже, освіта є потужною соціальною інституцією, яка може й повинна формувати духовноінтелектуальний потенціал нації-держави як запоруку її науково-технологічного та соціальноекономічного розвитку. Саме з освітою пов’язуються сучасні завдання консолідації суспільства,
збереження єдиного соціокультурного простору України, формування ціннісної системи – відкритої,
варіативної, духовно і культурно насиченої, толерантної, яка забезпечить становлення дійсної
громадянськості й патріотизму, національної ідентичності. Національна освітня система має виробити
механізми ефективного захисту національного культурного та освітнього простору від негативних наслідків
глобалізації. Входячи у Болонський процес, запозичуючи чужий досвід, ми не повинні втратити власні
надбання і ті переваги, які має вітчизняна освіта.
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Козловец Н.А. Образование и национальная идентичность в условиях глобализации.
В статье рассмотрены особенности образовательно-научного пространства в условиях
глобализации, сделан вывод о том, что Болонский процесс является механизмом конструирования
европейской идентичности. Как социальный институт образование должно формировать духовноинтеллектуальный потециал нации-государства, содействовать консолидации общества;
обоснована необходимость разработки национальной образовательной системы с цолью создания
благоприятных условий самоорганизации национальной идентичности украинской молодежи.
Kozlovets М.A. Education and National Identity in Conditions of Globalization.
The article deals with the peculiarities of scientific-educational sphere in conditions of globalization. We
came to the conclusion that Bolonia process is a mechanism of construction of the European identity. As
social institution education must form moral and intellectual potential of the nation and promote
consolidation of the society. The article substantiates the necessity of establishing of the national educational
system with the purpose of creation of propitious conditions for selforganisation of the identity of Ukrainian
young people.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТАН:
ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто проблему толерантності як персонального стану. Толерантність може бути
істинною та удаваною. Толерантність може символізувати початок відкритості Іншому, яка
збагачує новими сенсами, або такою, що ставить під сумнів автентичність та стабільність
персональних конструкцій. Дано інтерпретацію толерантності для нарцисичного типу
особистості, який є сучасним культурним характером.
Поняття толерантності розглядається в декількох значеннях: як терпимість до чужих думок,
симпатія або великодушне ставлення до вірувань чи діяльності, які відрізняються або суперечать
прийнятим у даному суспільстві або колі осіб, також як активна позиція, націлена на розуміння іншої
сторони, на діалог, на компроміс. Сучасність відзначена зростанням інтересу до феномена
толерантності, що пов’язане в першу чергу із процесами глобалізації і, як наслідок, зростаючою
взаємозалежністю окремих суб’єктів людського співтовариства. Постмодерні тенденції окреслили
руйнування ціннісних метаконструктів, що спричинило появу поліфонії змістів як відсутність
монополії на істину. Також посилення ситуації "зіткнення цивілізацій" (С. Хантингтон) сприяє росту
розуміння того, що без діалогу неможливе знаходження адекватних рішень. Тут інтерес до
толерантності виникає як реакція захисту людства від небезпеки самознищення.
Взаємопроникнення культур, змішання національних груп веде до необхідності їхньої толерантної
взаємодії. Існуючі розходження в системі соціальних, моральних, етичних норм, звичаїв і традицій
продукують поділ на своїх і чужих. Для раннього періоду людської історії була характерна групова
єдність, що було необхідною умовою виживання племені, і тверді межі, що відокремлюють від інших
племен. Поглиблення даної ситуації відбувалося в історії тоталітарних співтовариств. Сучасність
надає людині можливість іншого існування: демократичне суспільство й прозорі групові кордони
вимагають персональних інтенцій по типу толерантності.
Для наукових публікацій з цієї теми характерна розмаїтість підходів до розуміння даного
феномена, трактувань толерантності, методологічних установок самих дослідників і здійснених ними
наукових розробок. Наприклад, В.А. Лекторський розглядає чотири можливі моделі толерантності,
яким відповідають деякі реально існуючі філософські концепції [1: 46-54]. Перша розглянута модель
– толерантність як байдужність – при такому її розумінні виступає як байдужність до існування
різних поглядів і практик, тому що останні розглядаються в якості неважливих перед особою
основних проблем, з якими має справу суспільство. Наступна модель – толерантність як
неможливість взаєморозуміння: у цьому випадку це повага до іншого, якого "я" разом з тим не можу
розуміти й з яким не можу взаємодіяти. Третя виділена модель – толерантність як полегкість:
необхідність терпіти погляди, неспроможність яких очевидна для мене, але вступати в критичну
дискусію не має смислу. І остання – толерантність як терпимість, як розширення власного досвіду й
критичний діалог. У цьому випадку толерантність є повага до чужої позиції, що сполучається з
установкою на взаємні поступки в результаті критичного діалогу [1: 46-54].
У психології толерантність розуміється як установка ліберального прийняття моделей поведінки,
переконань і цінностей інших. Цей термін використовується з позитивними конотаціями в тому
розумінні, що толерантність включає енергійний захист цінностей інших і визнання плюралізму, а
також що дійсно толерантна, терпима людина буде протистояти будь-якій спробі перешкодити
їхньому вільному вираженню. При цьому дане поняття несе невиразно негативний зміст, який
припускає, що толерантність є свого роду неприродною помірністю або смиренністю з поведінкою,
переконаннями й цінностями інших. Це може бути пов’язано зі здатністю виносити стрес, напругу,
біль і т.д. без серйозної шкоди. У роботі "Соціокультурна толерантність – її суттєві характеристики"
Д.В. Зинов’єв [2] пропонує концепцію толерантності, засновану на персональних якостях індивіда.
Інтолерантність заснована, з його погляду, на тріаді ворожості: гнів, відраза, презирство.
Толерантність же, відповідно, повинна бути заснована на тріаді прийняття: повага, симпатія, доброта.
У науковій літературі толерантність осмислена і як переважно позитивний феномен, і як
можливість негативу: наприклад, може розумітися як безпринципність. Розгляд відбувається на
декількох рівнях: на соціальному й політичному, як релігійна проблема, філософська, психологічна.
Аналізуючи різні підходи й точки зору в розумінні толерантності, можна виділити дві основні лінії.
По-перше, толерантність як відповідь на вимоги зовнішнього середовища: необхідність
взаєморозуміння, компромісу думок і рішень при присутній актуально корінній розбіжності. У цьому
випадку толерантність виступає як норма соціальної дії і як політична необхідність. По-друге,
толерантність розуміється як внутрішня ціннісна установка людини, і це пов’язано з філософсько© Лубенець Н.В., 2008
15

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Філософські науки

антропологічним і філософсько-психологічним аналізом даного феномена. Даний підхід має особливу
значимість, оскільки в цій інтерпретації толерантність виступає як стан духовного життя людини, як
персональна інтенція. І тут неважливо, чи має толерантність широке поширення або, навпроти, вона
досить рідка (що представляється більш ймовірним). Набагато більш важливим є те, що в
толерантності людина відкриває своє індивідуально-особистісне буття, здійснює себе як людину.
Тому опис й осмислення толерантності як персонального стану людини є актуальним для
філософської думки. У зв’язку із цим метою статті виступає осмислення толерантності як
персонального стану людини за допомогою філософсько-психологічного аналізу.
У філолофсько-психологічному ключі поняття толерантності прямо пов’язане з поняттям діалогу
– взаємодією між сторонами комунікації, в результаті якої відбувається розуміння. Сторонами діалогу
виступають Я та Інший. Людина як суб’єкт й як особистість не існує без Іншого, тієї одиниці, тієї
точки відліку, що дає уявлення про виміри людини в його порівнянні із собі подібним. Інший
необхідний для існування індивіда як самості й індивідуальності, що можуть бути вирощеними тільки
лише в безпосередньому контакті з Іншим.
Ж.П. Сартр у своїй філософії визначає Іншого, як того, хто "засновує моє буття, у тій мірі, у якій
воно існує у формі "наявного", Інший володіє таємницею, що я таке" [3: 96]. "Щоб я був тим, чим Я є,
досить, щоб Інший дивився на мене" [3: 285]. Нерефлексивна свідомість не може містити Я, але для
рефлексивної свідомості Я представлене лише завдяки своєї об'єктності для Іншого.
Те, що суб’єктивація або знаходження ідентифікаційного образа відбувається у зв’язку з Іншим,
осмислене в постмодернистских міркуваннях. У своїй роботі "Мішель Турн’є й світ без Іншого"
Ж. Дельоз [4] розкриває тему Іншого, аналізуючи роботу Турн’є "П’ятниця або тихоокеанський лімб"
– версію історії Робінзона. У розумінні Дельоза Інший не виступає якоюсь структурою серед інших у
полі сприйняття, як, наприклад, у Сартра. Інший спричиняє ціле поле й функціонування цілого.
Інший робить можливим саме сприйняття (Він, не Я), бо він – це структура можливого. "Коли я у
свою чергу й на свій рахунок осягаю реальність того, що виражає Інший, мені залишається тільки
пояснити Іншого, розвити й реалізувати відповідний можливий світ. Вірно, що Інший уже дає деяку
реальність згорнутим їм можливостям – саме розмовляючи. Інший, це існування згорнутого
можливого. Мовна діяльність, це реальність можливого як такого Я, це розвиток, пояснення
можливих, процес їхньої реалізації в актуальне". "Інший як структура, це вираження можливого світу,
це те, що виражає збагнене як ще не існуюче поза тим, хто його виражає" [4]. Більш того, на думку
Ж. Дерида відрефлексований у постмодернистських інтенціях децентрований суб’єкт (або
фрагментована людина) може бути зібраний і структурований тільки за допомогою Іншого.
У цій ситуації толерантність як персональна інтенція може символізувати собою, з одного боку,
відкритість Іншому як майстрові моєї суб’єктивності, з іншого боку, як таку, що ставить під
сумнів існування мого вже викоханого Я. При цьому індивідуально-особистісними характеристиками
толерантності будуть можливість приймати іншу людину у всьому різноманітті його
індивідуальності, емпатія як уміння бачити світ очами іншого, вслуховування й відчування при
збереженні власної автентичності (тут – відповідність самому собі, тобто власній ідентичності –
прим. автора), здатності залишатися собою як у безпосередніх реакціях, так і цілісній поведінці.
Відкритість Іншому може бути наївною, такою, що не може не бути, що створює мене
споконвічно (у плані суб’єктивації). Вона проявляє себе в ранній період життя людини як сила, що
конституює, в дорослому стані як необхідна підтримуюча в плані нарцисизації сучасного індивіда.
Стосовно до визначення сучасного соціального характеру нарцисичні прояви характерні для людини
нашого часу. У філософських міркуваннях подібні ідеї знайшли своє місце в роботах французьких
авторів Ж. Липовецки й А. Гріна, російського – І. Смирнова й інших.
Фрейд виділяв первинний і вторинний нарцисизм. Первинний нарцисизм проявляється на
оральній стадії розвитку, для якої характерне злиття, не-відокремлення себе від світу, або по-іншому,
не-відділення світу від себе. Це та ситуація, коли власне тіло й весь оточуючий світ надані потребам
дитини, передує здатності спілкуватися й любити інших. Це природний і необхідний етап у
формуванні особистості дитини. Вторинний нарцисизм може проявлятися в дорослих, як розміщення
всього об’єктного світу всередині особистості індивіда.
Нарцисизм зберігається протягом усього життя й приймає як здорові, так і патологічні форми
залежно від обставин [5: 34-58]. Ці міркування відрізняються від тих, що здоров’я – це обов’язкове
подолання первинного нарцисизму (як стверджував Фрейд), і триваюча присутність нарцисизму у
вторинній формі розглядається як патологічне, що підлягає викорінюванню.
Нарцисичний розвиток припускає позитивні інвестиції в самого себе. Він може бути спрямований
на встановлення й досягнення цілей, збагачення свого внутрішнього світу, на духовне становлення.
При цьому значення має мотиваційний фактор. Заняття духовними практиками як самозамилування,
творчість як істеріоризація власного життя, не можуть привести в остаточному підсумку до
збагачення особистості, лише збільшуючи ситуацію внутрішньої спустошеності Нарциса. Тут може
бути доречним згадати відому фразу Станіславського: "Не любіть себе в мистецтві, а мистецтво в
собі". Духовність і творчість, покладені в основу для підтримки ілюзії власної винятковості й
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величчя, ведуть в остаточному підсумку винятково до розчарування й збільшення проблеми Нарциса.
Проте, позитивні інвестиції в самого себе необхідні при нарцисичному розвитку, тому що це дозволяє
здійснити найважливіший проект Нарциса – конституювання власної ідентичності, що в силу ряду
факторів залишається непозначеною для індивіда в його життєвому просторі.
Нарцисичні розлади розглядаються як результат батьківського впливу, позбавленого емпатії, що
веде до нездатності сформувати справжнє почуття власної гідності, яке випливає з любові й
прийняття інших, а також становленню такої особистісної структури, в якій видиме причепурювання
камуфлює почуття спустошеності й втрату самоповаги. Спілкування батьків зі своїм чадом
відбувається по типу спокуси через маніпулювання почуттями дитини. Створюється ситуація, у якій
ігнорується дитина як суб’єкт, що є найважливішим чинником неможливості для дитини сформувати
власну ідентичність. Спокуса є, по суті, актом продажу батьківського схвалення й прийняття.
Причому продаж відбувається непомітно, як би поволі, минаючи прямий вплив, змушуючи через
маніпуляції. Як відповідь на подібні інтенції виникає своєрідна структура особистості, яку можна
визначити як нарцисичну.
Основна проблема Нарциса – проблема величі – виникає як компенсація незнання власної
суб’єктивності. Звідси прагнення до ефектності з використанням елементів демонстративності й
істероїдності. Успішна нарцисична особистість виглядає ефектно, але при цьому може зберігатися
відчуття штучності, неприродності особистості. Існує й страх викриття: за перебільшеним Я
ховаються почуття власної безпорадності й неспроможності, уявлення, що "інші краще мене".
Незважаючи на це, прагнення відповідати своєму завищеному ідеалу Я ставить заборону робити
помилки, тому для виправдання себе при невдачах використовується обвинувачення інших й
обставин. Для нарцисичної особистості характерне прагнення до такого оточення, в якому його
будуть приймати, у зв’язку із цим для нарцисів характерна реакція групування. При цьому
нарцисичне злиття, повне з’єднання/розчинення в іншій особистості, таке характерне для способу
поводження Нарциса, перемежовується з різким відторгненням іншого, приниженням й запобіганням
його. Залучити до себе, щоб одержати позитивне підкріплення переживання власного існування й
відіпхнути, відчувши себе господарем становища – свого роду садо-мазохизм. Нарцису властива
духовна скнарість: використовувати інших для досягнення власних інтересів є підтвердження свого
величчя, поза підставами для цього [5: 34-58].
У цьому випадку толерантність можна описувати як псевдотолерантність, відкритість Іншому,
прийняття інших думок, цінностей, смислів як необхідність триваючої суб’єктивації. Відсутність
самостійного доступу до суб’єктивності, своєму Внутрішньому, дійсної автентичності, що черпається
з контакту із Власним, приводить до необхідності шукати фактори підкріплення в зовнішньому світі.
Виникає насущна потреба в Іншому, який дарує ідентичність.
Нарцис стурбований пошуками означаючого, яке змогло б дарувати єдність і цілісність.
Внутрішня автентична глибина заміняється зовнішніми ідентифікаціями – відсутнє співвіднесення із
внутрішнім компенсується надмірним співвіднесенням із зовнішнім. Але відсутність відкритості
стосовно Інших відрізає шлях до знаходження цілісності. Звідси стає ясним перебільшена тяга
сучасного індивіда до дивертисментів, коли використовуються будь-які способи, щоб уникнути
зустрічі з порожнечею усередині.
Нарцис запекло шукає Іншого, який любив би його вічно, усуваючи глобальну недостачу себе
Нарциса. "Він любить не себе, він любить свій відблиск у сяйві об’єктів" [5: 56]. Дійсна трагедія
Нарциса полягає в неможливості покинути себе, нелюбимого, незнайомого, незрозумілого, з одного
боку, з іншого боку, прагнення знайти Іншого, який полюбить, впізнає, зрозуміє. Для Нарциса
толерантність – спосіб одержати необхідний фактор конституювання суб’єктивності. У цьому
випадку відбувається взаємне транслювання позитивного підкріплення іншого Я в псевдотолерантній
персональній інтенції. Відбувається взаємне задоволення інфантильних потреб у турботі та втісі.
Псевдотолерантність розкривається в переживанні Нарцисом істинного толерантного відношення
як погрози власної суб’єктивності. Толерантність можна інтерпретувати як вихід назустріч Іншому
при збереженні власної автентичності, переживання свого акту існування, визнання Іншого, який у
кожному разі впливає на нас на інтерсуб’єктивному рівні. Інший може бути тим означаючим, що з
одного боку, створює ідентичність Нарциса, але, з іншого – руйнує його концепцію величі, останній
притулок його викоханого Я. Інший не тільки створює мене, але й ставить під сумнів те, що є, з мого
погляду, моїм. І тому Нарцис існує на протиріччі: прийняти Іншого або втратити себе.
Поява сучасного культурного типу Нарциса продиктовано феноменами постмодерної ситуації:
аномічність культури й спокусою як інтенцією суспільства споживання. Нарцисичний характер має
свої особливості: істероїдність, інфантильність і відчуження. У загальному значенні це виражається в
зміні принципу автономії на принцип незалежності. У силу позначених особливостей він продукує
появу проблеми псевдотолерантності. Плюралістичність культури, соціальна установка на
толерантність, прийняття, терпимість обертається низьким ступенем селекції культурних і
персональних явищ, безпринципністю й всеїдністю сучасних Нарцисів.
17

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Філософські науки

Таким чином, толерантність як персональна інтенція можлива лише у випадку прийняття Іншого,
по великому рахунку – Нового. Важливим моментом у здійсненні толерантної дії є відсутність
асиміляції Іншого/Новим. При цьому в період зближення культур процес взаємодії індивідуальних
світів, коли дається голос Іншому, максимально розширює особистісний простір і витягає властиві їм
специфічні смисли. Це вимагає глибокої автентичності, що дозволяє витримати випробування Іншим.
Конституювання суб'єктивності здійснюється в діалозі з Іншим, але виявляє себе в можливості
відтворити внутрішній діалог із самим собою. При цьому моменти відкритості Іншому й моменти
самозаглиблення чергуються, що виявляє собою реальність взаємодії людини зі світом.
У філософії діалогу феномен відкритості розроблявся як покладання зв’язку між Я й Ти, взаємодія
як автентичне буття. Усвідомлення феномена співіснування Я з іншою особистістю дозволило
М. Буберу створити свою концепцію. Основна ідея його міркувань полягає в тому, що Я є не
субстанцією, а зв’язком, відношенням з Ти, завдяки чому здійснюється істинне призначення людини.
Поняття відкритості глибше й більш інтимне, ніж толерантність. Але можливість відкритості
починається, на наш погляд, з толерантної дії або толерантності як ціннісної установки.
Постіндустріальна соціальність форсує ідею безмежного й неосмисленого людськими потребами й
цілями виробництва, насамперед, комунікації, в якій швидкість нарощування актів і форм взаємодії
набагато перевищує можливість породження смислів. Відсутність смислу при безмежному
потенціюванні форм для феномена толерантності обертається відсутністю селекції смислів, що веде
до необдуманих дій, які породжують небезпечну ситуацію існування індивіда й суспільства в цілому.
Як, наприклад, будівництво мечеті в Мюнхені (у толерантному німецькому суспільстві) при наявності
реальної погрози з боку мусульманського світу для західної культури.
Таким чином, нами була розглянута проблема толерантності як персонального стану з позиції
філолофсько-психологічного підходу. У літературі були виділені різні підходи до розуміння
толерантності, в основному, це розгляд толерантності як політичної або соціально-культурної
необхідності, а також як внутрішньої установки індивіда. У рамках інтерпретації толерантності
відносно нарцисичного типу особистості як сучасного культурного характеру, була сформульована
ідея, що толерантність може бути істиною й удаваною (псевдотолерантність). Істинна толерантність
символізує початок відкритості Іншому, що збагачує новими смислами. Але вона може ставити під
сумнів автентичність і стабільність персональних конструкцій. Псевдотолерантність обумовлена
перетвореними формами постіндустріальної комунікації й нарцисичними тенденціями суб’єктивації,
проявляючись у низькому ступені селекції культурних і персональних явищ, безпринципністю й
всеїдністю сучасних Нарцисів. Це має свої негативні проекції на соціальну площину і вимагає свого
критичного осмислення для філософів, соціологів і політологів.
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Лубенец Н.В. Толерантность как персональное состояние: философско-психологический аспект.
В статье рассмотрена проблема толерантности как персонального состояния. Толерантность
может быть истинной и ложной (псевдотолерантность). Она может символизировать начало
обогащающей новыми смыслами открытости Другому или ставить под сомнение аутентичность и
стабильность персональных конструкций. Дана интерпретация толерантности в приложении к
нарциссическому типу личности, который является современным культурным характером.
Lubenets N.V. Tolerance as a Personal State: a Philosophic-Psychological Aspect.
In this article the problem of tolerance as a personal state is viewed. Tolerance may be the true and the false
one. It may symbolize the opening to Another which enriches by new senses or put under uncertainty the
authenticity and the stability of personal constructions. The interpretation of tolerance for a narcissistic
character as a modern culture character is given.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
У статті розглянуто деякі аспекти толерантності в сучасних українських засобах масової
інформації, зокрема проаналізовано релігійну толерантність. Також приділено увагу проблемам
ксенофобії, мовних та інших проблем та роль ЗМІ в їх розв’язанні, зокрема їх роль у висвітленні
проблеми поширення ВІЛ/СНІДу в Україні. Висвітлено питання маніпуляції суспільною свідомістю з
боку ЗМІ.
Я не згоден з тим, що ви говорите,
але віддам своє життя,
захищаючи ваше право висловити свою думку.
Вольтер

XXI сторіччя швидко увірвалося в доволі неспішний до того плин історії. Живучи у двадцятому,
нам здавалося – ну куди ж швидше, куди насиченіше? Все століття – суцільний технологічний ривок,
дві світові війни, народження і крах могутньої системи соціалізму і ще багато, багато іншого.
Але нове тисячоліття розпочалося іще швидше. Всебічний стрес посилився. Виокремилася і
постала головна проблема: глобалізація світу зі зростанням відцентрованих тенденцій і поширенням
національного, релігійного, культурного сепаратизму. Не зважаючи на, здавалося б, прозорі нині
кордони – для людей, інформації, капіталу, взаємопроникнення культур, нас все більше лякають нові
(а якщо пильно придивитися, то дуже старі) загрози і неминучі зіткнення, як твердять ЗМІ, між
Заходом і Сходом, християнством та ісламом, Сполученими Штатами разом із союзником –
об’єднаною Європою та Росією з новими союзниками – Китаєм, країнами Центральної Азії і, мабуть,
Індією. І це далеко не весь перелік загроз.
Метою статті є розгляд деяких аспектів толерантності в сучасних українських засобах масової
інформації, зокрема аналіз релігійної толерантності та розгляд питання проблем ксенофобії, мовних
та інших проблем та роль ЗМІ у їх розв’язанні. У статті буде простежено та висвітлено питання
маніпуляції суспільною свідомістю з боку ЗМІ.
Україна опинилася в центрі цих протистоянь завдяки унікальному географічному і політичному
становищу, тому, що така наша історична вдача. Не можна сказати, що українські ЗМІ не реагують на
виклики нового століття, але ця реакція не завжди є толерантною. Зупинимось на цьому детальніше.
I.

ЩО ТАКЕ ТОЛЕРАНТНІСТЬ?

Для української мови та нашого світосприйняття поняття "толерантність" відносно нове і
однозначного тлумачення поки ще немає. Ми багато в чому звикли рівнятися на Росію, але і там
такого терміну донедавна не було не тільки в авторитетному "Словаре русского языка" С.І. Ожегова
[1], але й у "Філософському енциклопедичному словнику" [2], де воно ототожнюється з поняттям
"терпимість". Отже, питання це поки що розробляється, але актуальність його безсумнівна. Не
випадково 16 листопада 1995 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО затвердила "Декларацію
принципів толерантності" та проголосила 1995 рік Міжнародним роком толерантності [3].
Лінгвісти підказують:
- tolerancia (іспан.) – здатність визнавати відмінність від власних ідей;
- tolerance (франц.) – ставлення, під час якого людина визнає, що інші можуть думати чи діяти
інакше, ніж вона сама;
- tolerance (англ.) – готовність визнавати, приймати поведінку та погляди інших людей, які
відрізняються від власних;
- kuan rong (китайська) – дозволяти, приймати, бути по відношенню до інших милосердним;
- tasamul (арабська) – прощення, милосердя, м’якість, терпіння, чуйне ставлення до інших [4].
Історики пов’язують появу терміну "толерантність" з підписанням Нантського едикту, коли
протестанти і католики знайшли компроміс між своїми конфесіями. Отже, спочатку йшлося лише про
релігійну толерантність. Дещо ширше це поняття почали трактувати левелери в епоху Кромвеля
(Англія, XVII ст.), що відстоювали інтереси свободи та терпіння. Згідно з їх поглядами, – жодне з
тверджень не може бути настільки непогрішимим, щоб йому в жертву не можна було принести інші
переконання, що існують у суспільстві [4].
Класична теорія толерантності сформувалася в епоху Відродження, і визначення толерантності
найвизначнішого ії представника ми приводимо в епіграфі цієї статті.
© Мельничук І.А., 2008
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З нашої точки зору, "толерантність" дещо інше поняття, ніж звичайна терпимість. Це готовність
визнавати погляди інших людей, навіть якщо вони відрізняються від власних.
Вітчизняні ЗМІ цьому мистецтву тільки вчаться. Засоби масової інформації – це розгалужена
мережа установ, що займаються збором, обробкою і поширенням інформації. До них входять газети,
журнали, телебачення, радіо, частина документалістики, і – все більше, звичайно, Інтернет.
У суспільстві накопичуються і багато в чому завдяки ЗМІ поступово вирішуються гострі
проблеми, що потребують виваженого, толерантного відношення. Це давні українські питання
(ксенофобія, міжконфесійні протиріччя), і нові теми – трудові мігранти ("гастарбайтери"), торгівля
людьми, проблема наркозалежних і ВІЛ-інфікованих (найгірша статистика у Європі). А є ще питання
гендерної політики, ставлення до людей з особливими потребами та багато інших.
Зупинимось на деяких з них.
II. РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ.
Вважається, що ЗМІ повинні подавати правдиву та об’єктивну інформацію. Але як респонденти,
так і кореспонденти ЗМІ одностайні: такого майже не буває. Деякі журналісти підводять під таку
практику філософське підґрунтя: "оскільки істина є філософською категорією, то цілком правдивих
оглядів та коментарів існувати не може – скільки людей, стільки і правд. Те саме стосується й
об’єктивності. Багато журналістів… вважають, що об’єктивна, цілком незалежна від свого автора
журналістика, також є міфом, бо журналістам, як і всім людям властиво мати свої упередження та
пристрасті, через що абсолютна об’єктивність є недосяжною" [5].
Філософія постмодернізму іде ще далі: все у світі є відносним, кожна людина суб’єктивна, а тому
ніхто не має права претендувати на істинність своїх праць. Світська журналістика умовно поділяється
на журналістику правлячих кіл, опозиційну та "незалежну". Останню ми беремо в лапки, розуміючи,
що в Україні за рахунок тиражу протриматися дуже важко, і найнезалежніші ЗМІ все ж потребують
регулярного стороннього фінансування. Релігійні ЗМІ за визначенням мають дотримуватися десяти
заповідей і, визначаючи існування абсолютної істини, бути правдивими та об’єктивними.
Насправді ж, ані світські, ані ЗМІ релігійних організацій правдивістю та об’єктивністю, а значить,
і толерантністю, похвалитися не можуть. Ігор Скленар, експерт проекту з моніторингу мас-медіа
(RISU), з 10 липня 2006 року по 31 січня 2007 року провів масштабне дослідження кількох десятків
провідних пресових органів (центральних "Дзеркало тижня", "День", "Україна молода",
"Коммерсантъ", "2000" тощо; регіональних – "Високий Замок", "Львівська газета", "Харків вечірній",
"Газета по-київськи", "Рівне вечірнє", численні українські інтернет-видання), в яких висвітлювалася
релігійна тематика, а також органів релігійних організацій: газети "Парафіяльна газета" (РКЦ), "Арка"
(УГКЦ), журнали "Православний вісник" як УПЦ (МП), так і УПЦ КП, "Голос православ’я" (УПЦ
КП), "Світло православ’я" (УПЦ МП), "Наша віра" (УАПЦ), а також основні та офіційні сайти цих
церков.
Виявилося, що друковані ЗМІ, в основному, намагаються дотримуватися толерантної позиції з
релігійних питань, але в Інтернеті картина інша. Існують як окремі журналісти (О. Кравець,
Д. Скворцов, В. Силенко), так і деякі сайти (www.otechestvo.org.ua, www.ura-inform.com та ін.), які
прямо виступають на боці УПЦ (МП), вороже та агресивно відносячись не тільки до УПЦ КП а
УАПЦ, а до української ідеї взагалі, навішуючи ярлики на президента, українських релігієзнавців,
Мінюст [6]. Назва статті "Багатовекторний український бог" та те, що греко-католики названі в ній
"напівкатоликами", говорять самі за себе [7]. Багато нищівної критики зазнало і "Посольство боже"
С. Аделаджи, і найвідоміший адепт цієї церкви – мер Києва. Поряд з цікавими, виваженими
публікаціями щодо хасидів, зустрічаються і такі, як "Хасиди втопили щастя в горілці" (журналіст
Р. Костріца, газета "Коммерсантъ-Україна", 25 вересня 2006р., www.kommersant.ua), де автор
наголошує на зловживанні алкоголем представників цього напрямку, хоча йдеться про святкування
ними Нового року в м. Умані.
У релігійних ЗМІ широко висвітлюються не лише боротьба за душі вірних, а і за церковну
власність. І якщо патріархи останнім часом утримуються від різних публічних випадів щодо інших
церков, то на офіційному сайті УПЦ МП "Україна православна" 1 січня 2007 року була розміщена
велика, явно "замовлена" стаття В. Анісімова "Філарет як фальсифікація", де дана далека від
толерантності, зла і неправдива характеристика Предстоятеля УПЦ КП: "При Сталині – сталініст, при
КДБ – кадебіст, при ГКЧП – ГКЧПіст, при Кравчуку – "кравчукіст", при Кучмі – кучміст, при
Ющенкові – оранжист. Цілком чеховська душечка" [8].
Образи і прямі випади з боку преси УПЦ МП на УГКЦ стали звичними та регулярними, і
спираються вони як на підтримку з боку Москви, так і частини українського населення.
Разом з тим визначимо спокійний тон та виваженість преси, яка належить УПЦ КП (журнал
"Православний вісник"), та УАПЦ (часопис "Наша віра").
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Результат:
- ми можемо виділити толерантність релігійну і світську. Якщо в релігійній повинна
домінувати сувора, раз і назавжди встановлена ієрархія основних цінностей, починаючи з Бога, і
закінчуючи багатоманіттям повсякденних аспектів буття, то світська культура не має такого
жорсткого характеру, журналістика сповідує плюралізм та полістилізм, де, за висловом
Ю. Хабермаса, "істини розсіяні по багатьом універсумам дискурсів, вони більше не піддаються
ієрархізації". Але це не означає зняття зі ЗМІ відповідальності за агресивність та нетерпимість до
інаковіруючих та невіруючих. На українському ландшафті ми сьогодні маємо яскраві зразки
інтолерантності як у релігійних, так і у світських мас-медіа.
- маніпулювання масовою свідомістю у висвітленні міжрелігійних протиріч зберігається, і мрія
про об’єднання українських церков залишається далекою від свого втілення.
III. МАС-МЕДІА ТА КСЕНОФОБІЯ.
Термін "ксенофобія" в перекладі з грецької означає "страх перед чужинцем", і цей страх був
присутній на Україні завжди. Звичайно, на нашій землі мирно співіснують представники 105 націй та
народностей, і ситуація в нас значно краща, ніж наприклад, у сусідній Росії. Але проблеми існують, і
ЗМІ відіграють у їх посиленні, або навпаки, вирішенні, не останню роль.
Соціолог Наталя Погоріла зазначає: "Ворожість між групами близькими етнічно і культурно, які
населяють одну країну, здебільшого сповідують одну релігію і говорять на мовах, які принаймні є
добре зрозумілими для кожної з них, є радше реліктом III тисячоліття і сумним привілеєм небагатьох
країн, серед яких і Україна. Дані опитування, зібраних як КМІСом, так і інститутом соціології НАН
України, не залишають сумніву: починаючи з 1994 року нетолерантність як до культурно віддаленних
етносів, так і до співвітчизників, що відрізняються за етнічністю та мовою спілкування, зростає" [9].
Чому так відбувається? В економічній конкуренції дуже часто виграють представники
неслов’янських національностей, багато їх у владі або біля неї. Це викликає заздрість і навіть
обурення у деяких дипломованих фахівців, які знаходять можливість виступати у пресі, і журналісти
ряду видань радо підтримують їх. Широкого розголосу, наприклад, набрали викривальні антиєврейскі
статті професорів МАУП, опублікованих фаховим політологічним виданням "Політика і культура" і
наймасовішою в Україні газетою "Сільські вісті" часів редагування її В. Боким. Причому
ксенофобські погляди були викладені не на правах дискусії, а, значить, подані як позиція редакції.
Звичайно, реакція світової єврейської громадськості була і залишається бурхливою і також далекою
від толерантності. Згадується відоме гасло В. Міхновського "Україна – для українців", проголошена
ним на початку XX ст. Сьогодні це гасло небезпечне для України, і дивно чути його від політиків і
журналістів мультинаціональної Галичини.
Досвід Криму можемо також визнати як негативний. Друга за чисельністю кримська громада
українців майже не має своїх ЗМІ. Газети Криму наскрізь проросійські, (згадаємо лише
безпосереднього розпалювача багатьох конфліктів газету "Кримська правда", а подібних видань
такого на півострові десятки). Ці ЗМІ займають різко ворожу позицію щодо західних цінностей, щодо
"загрози ісламізації Криму" з боку кримських татар, щодо присутності будь-яких ознак українськості
на півострові.
Держава дещо робить у напрямку забезпечення нацменшин своїми виданнями. За даними
державного комітету телебачення і радіомовлення, станом на 8 червня 2004 року в Україні
зареєстровано 197 видань мовами національних меншин та народів, з яких 57 віднесено до
загальнодержавної сфери розповсюдження. Держава фінансово підтримує видання національних
громад, зокрема болгарської "Роден край", польської "Дзенник кійовський", єврейської "Єврейські
вісті", вірменської "Арагац", румунської "Конкордія", кримськотатарської "Голос Криму". Але ці
газети не мають значного впливу навіть на носіїв цих мов [10], і, тим більше, залишаються
непомітними для решти населення України. Звичайно, вихід є: треба вирощувати (через конкурси)
висококваліфікованих журналістів, які мали б змогу талановито та толерантно висвітлювати
міжнаціональні питання в авторитетних ЗМІ українського масштабу. Позитивні приклади є: акуратне,
ненав’язливе і доброзичливе висвітлення циганських проблем ("Україна молода", цикл статей
останніх років), глибокий і правдивий аналіз українсько-польських подій 1943 року на Волині з боку
багатьох українських видань та кінодокументалістів (фільм "Волинь. Знак біди" Олександра Балабана
та Олександра Радинського). Ці теми розробляються якісно, журналісти всіляко уникають
однобокості та необ’єктивності.
Значно кращими стали підручники з історії України, в яких раніше переважно негативно
зображувалися і татари, і поляки, і німці, а особливо росіяни. Торкаючись такої делікатної проблеми,
як міжнаціональні взаємини, журналістам треба пам’ятати "золоте правило" Ісуса Христа: "І як
бажаєте, щоб люди вам чинили, так само чиніть їм і ви" (Луки 6; 31).
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IV. ЧИ ІСНУЄ В УКРАЇНІ МОВНА ПРОБЛЕМА?
Засоби масової інформації, які обслуговують деякі політичні сили, протягом останнього
десятиліття старанно педалюють питання "необхідності введення в Україні другої державної мови"
(мається на увазі, звичайно, російська). Більше того, піднесення цього гасла на прапори під час
виборчих кампаній регулярно приводить ці сили до політичних перемог. Розглянемо проблему по
суті.
Згідно даних перепису 2001 р., українці становлять 77,8% населеня України, росіяни – 17,3%, інші
нації – білоруси, поляки, євреї, румуни, німці тощо – 4,9%. Але російська мова переважає на
ментальному рівні: 67,01% громадян України визнали рідною мовою українську, 31,62% – російську і
лише 1,37% – іншу. На побутовому рівні картина ще разючіша. Громадяни України спілкуються в
сім'ї: українською – 38,01%, лише російською – 30,35%, по-різному, в залежності від обставин –
30,57%, іншою мовою – 1,05% [11].
Ми бачимо, що державна підтримка української мови у всіх сферах життя – це необхідність, і
ніякої небезпеки для вільного розвитку інших мов, про що твердять заангажовані ЗМІ, немає.
Ситуація у друкованих мас-медіа ще показовіша. Кількість газет за назвами: українська мова –
51%, російська – 40%, річний наклад газет – 34% і 63% відповідно; журналів (40% – 22%; 19% –
70%). Промовисті цифри свідчать про становище в Інтернеті. Виявляється, що суто український
Інтернет (без урахування 70 двомовних видань) – це лише 23 сайти. Порівняємо з суто російським –
403 сайти!
У майбутньому ситуація повинна покращитися. За даними Міносвіти за 2005 – 2006 навчальний
рік частка учнів у загальноосвітніх навчальних закладах з українською та російською мовами
навчання становить відповідно 78,2% та 20,7%, у вищих навчальних закладах – 82,1% та 17,7%.
Оптимізується і українське книговидання: за даними книжкової палати Держтелерадіо (2005 р.),
річний тираж книжок і брошур (без урахування підручників) становить українською мовою
19240 тис. примірників (53%), а російською – 14374 (40%) [11].
Але ЗМІ штучно підігрівають "мовне протистояння", регулярно надаючи слово маргіналам з обох
боків – наприклад, Н. Вітренко та О. Тягнибоку. Не гребують експлуатацією цієї теми і політики
більшого калібру, виступаючи у ЗМІ – В. Янукович, П. Симоненко та інші. Преса і телебачення радо
підхоплюють цю штучно нав’язану дискусію, не розуміючи, що йде банальна боротьба за електорат, а
не за ідею.
Парадоксально, але долею російської мови найбільш стурбовані політики і преса тих регіонів, де
вона абсолютно домінує (Східна Україна, Крим). Корені такої ситуації можна знайти у штучній
русифікації цих земель ще за часів Російської імперії, а потім СРСР, і певній ностальгії за радянським
минулим. Не забуваємо і нинішній політичний, ідеологічний та інформаційний тиск з боку Росії.
Слобожанщина та Схід України найбільше постраждали від Голодомору та репресій, населення
поповнювалося переселеними росіянами і т.д. Причин багато, наслідки очевидні – рідною мовою на
Донбасі і в Криму назвали: російську – 76,88%, українську – 22,21%, інші мови – 0,9%; мовою
спілкування в сім'ї відповідно – 78,3%, 4,21% та 1,2%, а ще 16,55% громадян спілкуються різними
мовами,
залежно від обставин [11]. Єдиними україномовними виданнями в цих регіонах
залишаються офіційні газети, а серед інших ЗМІ – регіональні телерадіокомітети. Причому
"обрусіння" спостерігається у всіх етносів – єдина газета національно свідомих, здавалося б,
кримських татар видається російською. Схожа ситуація і на Харківщині, Дніпропетровщині,
Одещині, Запоріжжі.
Ми бачимо, що українську мову треба рятувати, і якщо проблема мови в Україні й існує, то
стосується вона саме української.
V. РОЛЬ ЗМІ У ВИСВІТЛЕННІ ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ ВІЛ/СНІДу В УКРАІНІ.
Якщо світогляд – це система поглядів, цінностей, принципів та переконань, то засоби масової
інформації, безперечно, є системостворюючим чинником. І у формуванні масової свідомості щодо
відношення до проблеми поширення ВІЛ/СНІДу ЗМІ відіграють, на жаль, неоднозначну роль.
З моменту фіксації СНІДу як світової епідемії мас-медіа її активно висвітлюють. У СРСР СНІД
трактувався як хвороба "загниваючого Заходу", а з моменту виявлення першого ВІЛ-інфікованого у
1987 році – як бич девіантів і наркоманів, гомосексуалістів, повій.
В Україні чітко виділяються три хвилі поширення інформації про ВІЛ/СНІД: а) до середини 90-х
років повідомлення для населення мають здебільшого панічний, дезінформуючий характер.
Журналісти будували інформацію на мотиві страху з метою налякати людей і запобігти небезпечним
експериментам зі здоров’ям, поставити бар’єр поширенню ВІЛ/Сніду; б) Середина 90-х – 2000 роки:
повідомлення переходять у дещо спокійніше русло, з’являється багато інформації про успішні спроби
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подолання цієї проблеми в інших країнах; в) 2001 рік – нинішній час: етап усвідомлення українських
масштабів поширення ВІЛ/СНІДу як національної загрози, що межує з катастрофою. Але приємно,
що паніки більше не спостерігається. Є проблема, і над нею активно працює і держава, і ЗМІ, які в
цьому випадку повністю з нею солідарні.
Починаючи з 2001 року проводяться тренінги для журналістів з адекватного висвітлення
проблеми. Були проведені конкурси журналістських праць, що суттєво підвищило значимість
коректного висвітлення цієї теми у ЗМІ. Видається спеціалізований Бюлетень "Новости ВИЧ/СПИД"
(відзначимо його блискучий матеріал [12, 13]).
Починаючи з 2000 р. проводяться медіа-кампанії з поширення інформації щодо шляхів передачі
ВІЛ та ідей солідарності із живучими поряд ВІЛ-інфікованими, активізація інформаційної роботи до
особливих подій, таких, як день пам’яті людей, померлих від СНІДу, та Всесвітній День боротьби зі
СНІДом [13: 20].
З 2004 року проводяться широкомасштабні кампанії з активним залученням інструментів
соціальної реклами [14].
Але на шляху до толерантності є і суттєві прорахунки. ЗМІ не тільки відображують дійсність
поверхово, але й часто не дотримуються професійної етики і публікують реальні імена та дослівні
життєві історії ВІЛ-позитивних людей, постійно вживаються журналістські кліше: ВІЛ/СНІД – це
проблема аутсайдерів – наркоманів, гомосексуалістів, повій, алкоголіків. Це приводить до подвійної
небезпеки: і без того вороже ставлення громадськості закріплюється, негативні характеристики
позначаються на відношенні до хворих та інфікованих [15]. З іншого боку, спостерігається вкрай
високий рівень стигматизації та інституційної дискримінації ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД.
Стигма має багато негативних наслідків, як то заперечення людьми своєї хвороби або намагання
приховати її від знайомих чи сім'ї, на місці роботи або навчання. Це відбувається через
дискримінацію ВІЛ-позитивних людей. У них виникають проблеми з органами влади, з роботою, з
навчальними закладами, їх навіть виганяють з дому та застосовують фізичне насильство. Частина ЗМІ
поширюють міфи про ВІЛ/СНІД, підтримуючи хибні уявлення про шляхи передачі інфекції, засоби
профілактики, процедуру тестування і таке інше. А молодь, наприклад, пріоритетним каналом
отримання інформації про ВІЛ/СНІД називає саме ЗМІ (близько 43%), і вже потім згадуються
ровесники (32%), вчителі та медичні працівники (близько 25%) [13].
Отже, на шляху до підвищення толерантності у висвітленні проблеми поширення ВІЛ/СНІДу в
Україні ще багато роботи, і вона тільки починається.
VI. МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ З БОКУ ЗМІ.
Вище ми розглянули лише кілька проблемних питань, що набули в Україні глобального характеру.
Всі вони пов’язані з масовою свідомістю, яку в дуже великій мірі формують засоби масової
інформації.
Виваженого, терплячого, толерантного відношення до гострих проблем сьогодні в українських
ЗМІ, на жаль, не вистачає. Завдяки державній цензурі таких питань, як міжконфесійні протиріччя,
русифікація, загрозливе становище у зв’язку з поширенням СНІДу, ксенофобія та інші, в радянський
період ніби не існувало. Сьогодні ж, у гонитві за комерційним успіхом та популярністю, ці дійсно
масштабні проблеми виросли в центральні як в електронних, так і друкованих мас-медіа. Великі
проблеми, поширена і маніпуляція масовою свідомістю з боку ЗМІ, особливо заангажованих
(політично, економічно, через позицію авторів). Маніпуляція свідомістю існувала завжди (згадаймо
біблійну оповідь про спокутування змієм Адама і Єви).
Але у XX – на початку XXI сторіччя у зв’язку з поширенням ЗМІ маніпуляція масовою свідомістю
набрало масштабнішого, брутальнішого характеру. Україна в цьому сенсі не відстає від решти світу.
Вміле маніпулювання помічають тільки дуже обізнані люди, або ті, хто, маючи власну духовну
програму, не лінується шукати правду.
Способи маніпулювання в українських ЗМІ:
- відрив тексту від контексту, слова від речі;
- емоційна (найбільш небезпечна) маніпуляція. Агресія, сльози, відчай, гнів, погрози на
екранах телебачення або на шпальтах газет здатні викликати вибух на політичному, соціальному,
релігійному ґрунті;
- замовчування невигідної для однієї із сторін інформації;
- пряма підтасовка фактів;
- розповсюдження брехні та наклепів;
- навішування ярликів для компрометації як ідей, так і окремих людей;
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- недоінформованість, або напівправда за рахунок вилучення частини інформації з основного
потоку.
Таким чином створюється фальшива, порожня інформація, яка не є знанням.
Важко сказати, чи є інтолерантна інформація насильством, але з гіпнотичним примушуванням до
певних дій її порівняти можна.
Багато людей звикло споживати тільки агресивну, спотворену інформацію. Це власникам ЗМІ
вигідно, і саме в цьому – кінцева мета маніпуляторів.
В Україні нерідко журналісти ідуть з роботи або переходять на інший канал (газету, сайт) через
особисту незгоду з нав’язливою нечесною політикою власника.
Але трапляються журналісти-маніпулятори "за покликом душі", ініціативні і небезпечні.
Толерантності від них годі чекати. Приведемо найбільш характерні випадки:
- "…Журналіст маніпулює масовою свідомістю, коли підносить свою значимість і вважає, що
може досягти популярності та визнання, якщо критикуватиме інших, в наказовому способі
долучаючи людей до своєї думки;
- Журналіст має гіпертрофоване відчуття права вирішувати, що треба, а що не треба знати
людям;
- Журналіст має заздрість і страх конкуренції перед іншим виданням або журналістом, в яких
щось виходить краще. Він привертає до себе увагу, роздмухуючи або створюючи різні "сенсації";
- Журналіст має схильність сліпо захищати когось або щось: партію, політику, бізнесмена,
священика, навіть якщо знає, що цих людей або точку зору є за що звинувачувати." [5].
Іноді і власник, і журналіст у поглядах збігаються. Як у цьому сенсі не згадати українських
журналістів-маніпуляторів В. Долганова та В. Піховшека, які зробили собі ім’я в "політичному
кілерстві", або О. Герасим'юк, яка протягом всієї кар’єри експлуатує тему трагедій людей. Матеріали
таких журналістів носять негативний емоційний заряд довгої дії. Важко назвати толерантною роботу
яскравої, талановитої журналістки О. Коробової, яка зовсім нікого і нічого не жаліє.
На загальному тлі заангажованості українських ЗМІ толерантною, завжди аргументованою і
продуманою позицією виділяється лише кілька видань – "Дзеркало тижня", окремі фахові журнали,
інтернет-сайти "Українська правда" та "Обоз". На жаль, взірцевого телеканалу ми не можемо назвати
жодного.
Але ситуація не безнадійна, і позитивні зрушення є. Найефективнішим методом прищеплення
толерантності працівникам ЗМІ є методи переконання. Йдеться про різноманітні тренінги, посібники,
навчальні семінари для журналістів, спрямовані на формування толерантної свідомості. Такі заходи
дуже поширились останнім часом. Коли готувався цей матеріал, з Інтернету прийшла чергова
приємна новина: Міжнародний центр толерантності проводить уже II Всеукраїнський конкурс "ЗМІ
за толерантність і консолідацію українського суспільства".
Закінчити хочеться словами Мирослава Поповича: "Братство – занадто велике слово, і не варто
добиватися, щоб усі люди були такими ж близькими, як брати… Там, де не можна чи не слід бути
братами, необхідно шукати інші форми солідарності. Такі форми мають ґрунтуватися на терпимості,
консенсусі і толерантності" [10].
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Мельничук И.А. Некоторые аспекты проблемы толерантности в современных украинских СМИ.
В статье рассмотрены некоторые аспекты толерантности в современных украинских средствах
массовой информации, в частности проанализирована религиозная толерантность. Также
проанализированы вопросы проблемы ксенофобии, языковых и других проблем и роль СМИ в их
решении, в частности их роль в освещении проблемы распространения ВИЧ/СПИДа в Украине.
Отражен вопрос манипуляции общественным сознанием со стороны СМИ.
Mel'nychuk І.А. Some Aspects of Tolerance Problem in Modern Ukrainian Mass-Media.
In the article some aspects of tolerance are considered in the modern Ukrainian mass media, in particular
religious tolerance in the Ukrainian mass media is analysed. The questions of problems of ksenofobіa,
linguistic and other problems are also analysed and the role of mass-media in their decision in particular
their role in describing the problem of AIDS spreading in Ukraine. The question of manipulation by public
consciousness is reflected from the side of mass-media.
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КАТЕГОРІЇ ДОБРА І ЗЛА
У статті аналізуються феномени добра і зла як такі, інтерпретація природи і сутності яких
істотно впливає на розуміння етичної концепції загалом. Прослідкувавши суперечливий історичний
процес становлення категорій добра і зла, автор пропонує своє визначення категорії добра. Добро,
на думку автора, є абсолютною вселюдською цінністю, причетність до якої наповнює життя
людини сенсом; найвище благо, ціль цілей, головна мета людського життя.
"Добро" є одним з найзагальніших понять моралі й категорією етики. Розуміння, спосіб
тлумачення, аргументації природи й сутності добра і зла істотно впливають на визначення інших
категорій етики і на всю етичну концепцію, оскільки ці категорії основні, фундаментальні. У них
найповніше виявляється специфіка моралі, бо саме за допомогою категорій "добро" і "зло"
виділяється, окреслюється моральний феномен, тобто моральний аспект діяльності, людської
свідомості, поведінки, взаємин людей, їх ставлення до природи.
Зміст категорії "добро" іноді ототожнюють із сутністю моралі взагалі, хоча більшість учених
розглядає добро як морально-позитивне начало, зло – як морально-негативне, а саму етику – як
учення про добро і зло.
Людині постійно доводиться вдаватися до категорій "добро" і "зло", оскільки без співвіднесення з
ними джерелом і критеріям моральних вимог не може бути ні її свідомість, ні громадська думка. За
словами В. Соловйова, щоб спромогтися на здійснення добра, необхідно знати, чим воно є насправді.
В іншому разі будь-які намагання зробити це будуть лише механічною дією. В історії людства відомо
немало подій і фактів, коли хибні уявлення про добро і зло призводили до трагічних наслідків
(хрестові походи, інквізиція, кривава революція в Росії у 1917 році, фашизм), тому з’ясування
природи та сутності добра і зла є надзвичайно важливою і відповідальною справою. Висвітлення цієї
проблемі і є метою статті.
Проблема визначення категорій добра і зла належить до "вічних". Про труднощі їх визначення
свідчать уже вчення софістів і скептиків, які, правда, більше спекулювали на цих труднощах, ніж
прагнули їх перебороти. Так, софісти, акцентуючи увагу на мінливості, відносності та суб’єктивності
уявлень про добро і зло, ігнорували в них моменти тривкого, абсолютного, вселюдського,
об’єктивного. Внаслідок такого підходу вони довели релятивізм до скептицизму (невіра в істинність
чого-небудь) і навіть морального нігілізму, заперечення загальновизнаних моральних цінностей [1:
16-18]. На думку ж скептиків, будь-яка теза і антитеза нічим не поступаються одна одній, тому
необхідно утримуватися від категоричних суджень, зокрема і морального характеру [2: 527]. Навіть
коли б удалося досягти істини, то це, на думку скептиків, не тільки не наблизило б людей до щастя, а
навіть віддалило. Адже істина є чимось загальним, що виходить за межі індивіда і загрожує його
підкорити. Ті ж, хто не має судження про те, що є добрим, а що поганим, не уникає його і не гониться
за ним, залишаючись незворушним. А це основне в житті – вважали скептики.
Таємницю природи і сутності добра часто намагалися розкрити за допомогою категорії щастя.
Добро ототожнювали зі щастям, вважали істотним моментом у структурі щастя або тим, що сприяє
досягненню щастя.
Добро тлумачили і як людяність, що реалізується у відповідних вчинках людей, виявляється в їх
високих моральних якостях – чеснотах (доброчесностях).
Поняття добра є результатом осмислення багатьох моральних проблем, насамперед проблем
співвідношення інтересів соціальних спільнот і окремої особи, справедливості, можливостей
самовдосконалення людини як особистості, усунення причин, які принижують гідність людини,
обмежують можливості її самореалізації.
Історично перші уявлення про добро збігалися з уявленням про благо, прагматичними цінностями.
Давав про себе знати синкретичний характер способу буття первісних людей та їх свідомості.
Тенденція ототожнення добра з благом зберігається впродовж усієї історії людства. Про це свідчать
хоча б такі сучасні вирази: "Нажити добра"; "Розтринькати добро, нажите батьками" і подібні. Разом з
тим феномен добра поступово виокремлювався зі сфери блага, хоча мислителі при цьому керувалися
різними принципами. Так, Платон вважав моральні чесноти "більшими благами". Творець етики
Арістотель визначив і класифікував чесноти, доброчесності.
Стоїки поділяли все існуюче на благо (добро), зло і байдуже, яке вони називали ідіафорою [3: 494],
а доброчесність розуміли насамперед як знання добра і зла. Доброчесна людина, на їх думку, діє у
повній відповідності з природними законами, логосом, добровільно підкоряючись долі (згадаймо
знайому нам догму – "свобода – це пізнана необхідність") і водночас будучи переконаною в повній
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своїй автономності. У кінцевому підсумку добро тлумачили як доброчесність, що виявляється у стані
апатії, безпристрасності, байдужості, атараксії.
У релігійних концепціях природи і сутності моралі, зокрема у християнських, добро
протиставляється цінностям прагматичним, цінностям повсякденного життя і тлумачиться як
втілення божественної волі, адекватність волевияву людини системі відповідних релігійних догматів.
З розвитком етики сформувалися численні точки зору на проблему сутності добра і зла.
Найчастіше їх поділяли на дві групи – моральний абсолютизм і моральний релятивізм.
Абсолютистські концепції добра і зла. Їх представники онтологізують (надають статусу буття)
добро і тлумачать зло як щось негативне, що протистоїть буттю, спотворює його. Добро і зло
протиставляють, стверджуючи, ніби добро за будь-яких умов не може переходити у зло, і навпаки.
Категорії "добро" і "зло" розглядають як незмінні, абсолютно істинні, вони не піддаються сумніву.
При цьому не враховують, що їх авторами були окремі люди (філософи, апостоли, пророки), які мали
специфічні, іноді гранично полярні, несумісні погляди, переконання, світогляди.
Подібні уявлення побутували ще у міфології Давнього світу, божества якої чітко поділяли на добрі
і злі. Наприклад, згідно із зороастризмом (релігія Давньої Персії) вся світова історія становить собою
боротьбу доброго бога, бога-творця, абсолютного добра Ахурамазди (Ормузда) і злого бога, богаруйнівника, абсолютного зла Ангро-Манью (Арімана). Усі добрі справи приписувались Ахурамазді, а
все зло (смерть, злі чаклуни, хижі звірі, зима тощо) – Ангро-Маньї.
Згідно з абсолютистською етичною концепцією добро часто ототожнювали з духовним началом (у
Платона – з освіченою душею), а зло – з матеріальним, тілесним. Душа, мовляв, має божественне
джерело, а тіло обтяжує душу різноманітними ницими пристрастями. Тіло як матеріальне, речовинне
має потяг до подібного собі – до матеріальних предметів (багатства, їжі, напоїв тощо), а душа – до
нематеріальних явищ (ідей, істини). Пізнання розглядають при цьому як шлях до чеснот і
протиставляють наживі й насолоді, хибному, порочному шляху (послідовним втіленням такого
погляду на природу добра і зла є аскетизм – зречення радощів життя, відлюдництво, умертвління
плоті задля досягнення моральної досконалості). Насправді між душевними і тілесними спонуками
немає непримиримого антагонізму, оскільки тілесні спонуки регулюються свідомістю людини,
принаймні піддаються регулюванню.
Антична етика вбачала перевагу душі над тілом в її здатності до пізнання. Наслідком цього було
ототожнення добра зі знанням, а зла – з незнанням, хибністю, неуцтвом. Давньогрецький філософ
Сократ, наприклад, розумів добро і зло як результат діяльності людини. Дотримуючись принципу
єдності добра і знання, він вважав, що люди чинять зло під викликом їх пороків – неуцтва,
безрозсудності, нечестивості, боягузтва тощо. Головною доброчесністю, за Сократом, є мудрість, а
головним моральним недоліком – неуцтво, невігластво. Мудрість і зло несумісні. Проте моральність
людини не детермінується знанням, рівнем освіти, а залежить і від ступеня її залученості до системи
соціальних зв’язків, змісту цих зв’язків, засвоєння нею вселюдської культури. Це засвоєння не
вичерпується знанням сутності речей, "воно походить численними артеріями емоційних зв’язків,
кристалізуючись у несвідомих схильностях і створюючи цілісний ансамбль світогляду. Ці емоційні і
несвідомі механізми важливі нітрохи не менше, ніж філософські поняття, оскільки без них моральне
життя згасає навіть при розвинутому інтелекті й неослабному пізнавальному інтересі", тому
недооцінка, а ще більшою мірою ігнорування емоційного аспекту моралі є істотним недоліком
раціоналістичних концепцій.
Основним недоліком абсолютистських концепцій є канонізація і догматизація існуючої моралі, що
нерідко призводить до ригоризму (непохитного втілення якогось принципу в життя), а іноді й
фанатизму, аскетизму, ханжества й фарисейства, тобто удаваної набожності та доброчесності –
лицемірства. Проте відмова від визнання абсолютного моменту в моралі й добрі породжує ще гірші
наслідки. Йдеться про етичний релятивізм (відносність).
Релятивістські концепції добра і зла. У цій системі поглядів поняттям моралі надається умовне,
відносне значення, що призводить до суб’єктивізму в тлумаченні моральних понять і суджень, до
заперечення в них об’єктивного змісту, нерідко – до нігілізму (лат. nihil – ніщо, нічого) та
імморалізму (лат. im… - префікс, що означає заперечення і moralis – моральний) уселюдських
моральних цінностей.
Релятивісти бачать лише те, що моральні поняття й уявлення різних народів, соціальних груп,
людей, перебуваючи у зв’язку з їх потребами, інтересами, переконаннями і уподобаннями, мають
суттєві відмінності, а також залежать від часу, місця, конкретних життєвих ситуацій. Звертаючись до
фактів, що засвідчували протилежність моральних уявлень у різних народів, на відносності добра і
зла наполягали софісти (Протагор, Горгій, Гіппій та ін.). Подібним було ставлення до моральних, і не
тільки моральних, уявлень скептиків (Піррон, Енесідем, Секст Емпірик), що з особливою
переконливістю виявилося в аргументах проти можливості точного знання. Скептики, наприклад,
вважали, що існує стільки рівноцінних моральних суджень, скільки є народів і осіб. Вони
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рекомендували утримуватися від суджень, підкорятися звичаям і законам своєї країни. Оскільки зла,
на їх думку, не існує, потрібно просто остерігатися того, що вважають злом, і зберігати завдяки цьому
душевну незворушливість.
У Новий час ідеї етичного релятивізму розвивали англійські філософи Томас Гоббс і Бернард
Мандевіль. Гоббс був прибічником конвенціоналізму (лат. convention – угода, договір). Виходячи з
положення англійського філософа Френсіса Бекона щодо "вродженого егоїзму" людини, він писав
про необхідність обмеження його на основі природного закону самозбереження. Забезпечити це,
тобто припинити "війну всіх проти всіх", здатна держава, яка виникає на договірних засадах
(внаслідок суспільного договору, покликаного дати можливість кожному користуватися його
власністю). Наслідком морального конвенціоналізму, як правило, теж є релятивізм.
У ХХ ст. релятивістського принципу дотримувалися неопозитивісти, зокрема емотивісти (в Англії
– Альфред-Джулс Айєр і Бертран Рассел, у США – Рудольф Карнап, Ханс Рейхенбах та ін., які
стверджували, ніби моральні судження не піддаються верифікації, тобто їх не можна перевірити з
допомогою досвіду. Вони не істинні і не хибні. Значення їх суто емотивне, тобто ці судження
виражають лише емоції того, хто говорить, і є наказом для того, хто слухає. Ці судження не можна ні
обґрунтувати, ні спростувати, вони цілком довільні й виражають лише схильності і бажання тих, хто
їх висловлює. Проголошуючи принцип безумовної терпимості у сфері моралі, емотивісти не змогли
запропонувати засобів захисту добра і боротьби зі злом, тобто зігнорували основне завдання будьякої етичної концепції.
Позитивним у релятивізмі є визнання моменту відносного в кожній існуючій моралі, а також у
тому, що вважається добром за будь-якої історичної епохи. Без критичного ставлення до існуючої
моралі, що можливо тільки за умови визнання її мінливості, відносності, вона була б приреченою на
застій, виродження, оскільки не відповідала б потребам суспільства, яке постійно змінюється. Тому
цілком закономірно ще софісти прагнули розвінчати абсолютні моральні установки античного
суспільства, узаконені віковими традиціями минулого; скептики відобразили ідейну, зокрема і
моральну, кризу рабовласницького суспільства; праці Т. Гоббса сприяли ослабленню феодальної
моралі, яка вичерпала себе; емотивісти привернули увагу вчених до проблеми істинності моральних
суджень і можливості створення наукової етики.
Основна помилка релятивізму полягає в нездатності чи небажанні виявити абсолютне вселюдське
в моралі (властиве всім історичним епохам у різних народів), її загальні тенденції розвитку.
У Новий час, коли корисність, прагматичні цінності стали домінуючими, добро знову дуже часто
стали ототожнювати з благом. На думку Б. Спінози, людина керується не моральним законом добра, а
прагне до самозбереження і власної вигоди [4: 363]. Ідеї утилітаризму і відвертого егоїзму
проповідували Т. Гоббс і П. Гольбах. Е. Бентам ототожнював добро з користю, яка, на його думку, є
єдиною ціллю і нормою поведінки людини, основою людського щастя [5: 587]. Заслугою І. Канта є
спроба з’ясування специфіки моралі. На відміну від інших теоретиків моралі, на думку яких категорія
добра і блага логічно передують поняттю належного і визначають його (належне), І. Кант вважав
"обов’язок" найфундаментальнішим поняттям етики, завдяки якому з’ясовують зміст поняття добра:
добро – це те, що відповідає належному. Прагнучи виявити специфіку морального феномена, І. Кант
оголосив мораль тим, що перебуває поза будь-якою доцільністю і не служить ніяким практичним
потребам та інтересам людей. Людина має виконувати свій обов’язок заради самого цього обов’язку.
Згідно з "категоричним імперативом" І. Канта, людина має діяти тільки у відповідності з такою
максимою, керуючись якою вона в той же час могла побажати, щоб ця максима стала всезагальним
законом. Гегель вважав категорію добра одним із загальних визначень абсолютного Духа. Прагнучи
обґрунтувати класовий характер моралі, марксизм ігнорував чи щонайменше недооцінював її
загальнолюдський характер, що виявляється зокрема в тлумаченні категорії добра. Так, на думку
Ф. Енгельса, уявлення про добро і зло так сильно змінювалися від народу до народу, від століття до
століття, що часто суперечили одне одному.
Нищівній критиці піддав традиційну етику англійський філософ Джордж Едвард Мур, назвавши
всі попередні етичні концепції натуралістичними й помилковими, оскільки їм властиве "змішування
понять" [6: 71]. Добро, за його словами, ототожнюють з іншими властивостями речей і явищ.
Значення слів, якими позначають ці властивості, підганяється під зміст терміна "добро", і це
помилково видається за автентичне визначення. Насправді ж, мовляв, усе тут зводиться до переліку
або предметів і явищ, котрі, як правило, називають добром, або властивостей, на підставі яких
предмети і явища включають до сфери добра. Проте ні таких предметів, ні їх властивостей чітко
окреслити неможливо. Аргументуючи цю думку, Дж. Мур міркує таким чином: зазвичай, коли
філософи аналізують зміст поняття добра, вони називають щось добром і, характеризуючи так річ або
явище, ніби в такий спосіб визначають поняття "добро". Ця критика мала певний сенс при аналізі
окремих етичних учень, зокрема утилітаризму, проте загалом вона є логічно невмотивованою.
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Парадоксально, що навіть деякі сучасні етики, прагнучи довести, ніби поняття "добро" визначити
неможливо чи принаймні нелегко, вдаються до логічно хибних аргументів Дж. Мура.
Сучасні етики теж не дають однозначного тлумачення добра і зла, пояснюючи це такими
особливостями:
1. Поняття "добро", яке охоплює всі позитивні моральні явища, якщо і буде визначеним, то
виявиться беззмістовною абстракцією. Однак жодна наука не може обійтися без гранично загальних
для неї понять. Зрозуміло, що вони гранично абстрактні, бідні за змістом, тобто в них мислиться
мінімальна кількість ознак (згідно із законом зворотного відношення змісту і обсягу понять: чим
ширший обсяг поняття, тим бідніший його зміст, і навпаки). Проте саме завдяки абстрактності
гранично загальних понять (категорій) вони набувають здатності охопити будь-яку, навіть
нескінченну множину предметів і явищ. Це стосується і поняття "добро". До речі, поняття "цінність",
"благо" є загальнішими і, відповідно, абстрактнішими, проте ніхто не називає їх беззмістовними
абстракціями.
2. Добро, як правило, виконує в моральному судженні роль предиката (логічного присудка), і
спроби поміняти місцями суб’єкт і предикат закінчується невдачею. А щоб визначити будь-яке
поняття, треба поставити його на місце суб’єкта. Однак це надумана проблема, оскільки жодна
наука не вдається до таких визначень хоча б тому, що це породжує помилку "зачароване коло".
Розкриваючи зміст поняття "добро", треба вдатися або до визначення через найближчий рід і видову
відмінність, або до філософського визначення. Родовим щодо нього є поняття "благо", "цінність",
"належне". Зосередившись на відповідному родовому понятті (наприклад, "цінність"), необхідно
вказати й на видову відмінність. У цьому разі – на те, чим добро відрізняється від інших цінностей:
"Добро – це найвища, абсолютна вселюдська цінність". Вдаючись до філософського визначення,
поняття "добро" зіставляють із протилежним йому поняттям – "зло", що дає змогу з’ясувати деякі їх
суттєві ознаки і сутність моралі загалом.
3. Безмежна багатоманітність виявів добра, невичерпна застосовуваність поняття "добро".
Проте це не є винятком. Наука завжди має справу з багатоманітністю досліджуваних явищ, яку
прагне спершу звести до "одноманітності" шляхом виявлення в них спільних істотних властивостей.
Унаслідок цього утворюють відповідне поняття (наприклад, у понятті "людина" мисляться лише
ознаки, характерні для людей усіх епох і народів). Наступним кроком пізнання є виявлення
відмінностей, модифікацій "одноманітного", чого досягають за допомогою логічної операції поділу,
зокрема класифікації. Це стосується й понять "добро" і "зло". Спершу в усіх його виявах
виокремлюють спільні властивості, що й фіксується у визначенні добра. Потім шукають його
модифікації, різновиди, вияви, що сприяє конкретизації поняття "добро".
Щодо "невичерпної застосовуваності" поняття "добро", то наука уникає двозначності чи
багатозначності. З цією метою за кожним терміном закріплюється тільки одне наукове поняття з чітко
визначеним змістом і окресленим обсягом. Так, терміном "добро" в етиці позначають лише навмисні
вільні дії людини, тобто вчинки. Природні і будь-які стихійні події і явища, що мають позитивні,
добрі наслідки для людини, перебувають поза сферою добра в його моральному й етичному
значеннях. Хоча їх можна розглядати як вияви блага. Терміном "добро" позначають як ті цінності, що
задовольняють локальні потреби людини (насамперед практично-утилітарні), так і абсолютні
вселюдські цінності. Йдеться про позаморальний і моральний смисли добра. До того ж під терміном
"добро" розуміють не просто вільні вчинки, а лише свідомо зіставлені з гуманістичним ідеалом дії.
Різновиди, вияви добра позначають відповідними термінами. Наприклад, позитивні моральні якості
людини, які виявляються в її здатності й готовності робити добро, називають доброчесностями, або
чеснотами.
4. Люди, мовляв, різняться між собою, тому загальне добро не може бути однаковим для всіх (це
ще стверджували софісти і скептики). Певна річ, люди по-різному розуміють добро, та головне, що
для кожної людини воно є (має бути) саме добром. В іншому разі вона буде нездатною адекватно
орієнтуватись у сфері моральних цінностей.
5. Добро "…різноманітне у своїх практичних проявах, але єдине як поняття (можна сказати:
допомагати слабкому є добро, проте не навпаки: добро – це допомагати слабкому)" [6: 283]. Але ж
єдність наукового поняття завжди має об’єктивну основу: наявність спільних ознак у мислимій в
ньому множині предметів чи явищ. До того ж будь-яке родове поняття (не тільки "добро") не можна
визначити з допомогою видового.
6. Відсутність достатніх підстав, щоб вважати добро або об’єктивною властивістю буття,
або суб’єктивним станом психіки людини, оскільки неможливо встановити, де воно існує,
локалізується, де його шукати – у предметах і явищах об’єктивного світу чи в душі. На цій основі
виникають сумніви, чи існує воно саме по собі, безвідносно до зла, взагалі.
Цю точку зору теж можна спростувати. Відомо, що питання про природу добра і зла перебуває в
нерозривному зв’язку з проблемою природи і сутності моралі. Якщо добро вважати продуктом
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суб’єктивної точки зору (індивідуальної, групової), то можна зробити висновок, що мораль є фікцією
(лат. fictio – вигадка), яка не має об’єктивного змісту і значення.
Певною мірою резонно добро відносити до сфери ідей, оскільки уявлення про нього формується
громадською думкою, в якій воно набуває ідеальної (нематеріальної ) форми буття; протиставляється
сущому, практичній діяльності й безпосередній доцільності; перебуває у зв’язку з ідеалом; є
незавершеним, відкритим. До того ж добро як ідея не є суто раціональним утворенням. Не вважають
його і суб’єктивним станом людини, бо його об’єктивною основою є потреба людини в інших людях,
у взаємному спілкуванні й узгоджені своїх дій, у дбайливому ставленні до природи. Звичайно, якби
добро існувало лише в ідеальній формі (у формі ідеї), то воно нагадувало б міраж. Ідея добра постійно
об’єктивується, опредметнюється в діяльності й поведінці людей, набуваючи матеріальних форм
буття. Тобто добро не вичерпується ідеєю.
Добро слід розглядати як процес, якому властиві такі стадії розвитку: ідея добра (добро в собі);
добро як стан самосвідомості людини; добро як спосіб буття людини (високоморальна діяльність і
поведінка та відповідні моральні якості особистості, тобто доброчесність); матеріальна і духовна
культура людства, в якій акумулюється і нагромаджується потенціал добра (власне культура,
культура у вузькому розумінні, оскільки до культури в її найзагальнішому розумінні належить усе
створене людством, тобто неприродне, зокрема й те, що називають дикістю, варварством,
безкультур’ям, злом).
Оскільки мораль всепроникна, добро не є чітко окресленим у просторі і часі. Проте його можна
виявити. Добро як ідею можна пізнати завдяки громадській думці. Однак тільки за умови, що вона
буде почутою, прийнятою і реалізованою індивідом, який водночас не може беззастережно довіряти
громадській думці, хоч і змушений до неї прислухатися. "Людина, – за словами французького
мислителя Жана-Поля Сартра, – спочатку існує, зустрічається, з’являється у світі і тільки опісля
визначається", тобто набуває сутності. Вона "є лише тим, що сама з себе робить".
Створюючи свою сутність, людина орієнтується на світ людської культури, зокрема й на ідею
добра. Однак ця ідея адресується їй в неадекватній формі (як моральні вимоги), а тому є для неї
логічно і психологічно недостовірною, непереконливою. Це спричинено тим, що моральні вимоги
адресують людині у формі суджень, ("Говори правду, бо правда – добро", "Не будь егоїстом, бо
егоїзм – зло"), а отже, апелюють до її розуму, логіки. Та оскільки поняття "добро" і "зло" в системі
буденної свідомості не визначені, то моральні судження не можна вважати психологічно
достовірними, тим більше для людини, яка виходить з того, що буде "тим, що сама із себе зробить".
Ще менш вмотивованим і достовірним є оцінний момент моральної вимоги, згідно з якою потрібно не
тільки відповідно діяти, а й добровільно робити вибір, переживати позитивні емоції. Неадекватність
вираження моральною вимогою ідеї добра настільки значна, що й за умови її логічної досконалості,
навіть обґрунтованості, вона може залишатися для людини психологічно недостовірною, а тому –
неприйнятною.
Цю суперечність можна подолати завдяки іншим формам осягнення ідеї добра. Особливо
переконливо вона виявляється в житті видатних людей нації, людства. Неабиякими можливостями
щодо цього наділені художні засоби, здатні апелювати до розуму, серця, уяви, емоцій людини. Чи не
найпереконливіше психологічно ідею добра виражає образ Прометея. Однак найголовніша умова її
осягнення полягає в тому, що силу добра можна по-справжньому відчути і пережити, лише творячи
добро. Ще Демокріт писав, що якби дітей не змушували працювати, от вони не навчились би ні
грамоти, ні музики, ні того, що найбільше зміцнює доброчесності, – сорому. Людина повинна
виробляти в собі звичку робити добро, в іншому разі таємниця ідеї добра залишиться для неї
незбагненною. Тому необхідною передумовою осягнення таємниці добра вважають практичне
залучення людини до процесу добротворення.
Крім того, важливим є питання про те, конструктивну чи деструктивну роль відіграє зло; має воно
субстанціональний характер чи ні; про діалектичний характер добра і зла. Існує думка, ніби зло не
має субстанціонального характеру, оскільки: "Немає нікого, хто робив би зло заради його самого, але
всі творять його заради вигоди або задоволення, або честі, або чогось подібного…" (Ф. Бекон).
Життя людини і суспільства загалом є суперечливою єдністю прогресу і регресу, конкретні прояви
яких моральна свідомість сприймає та оцінює як добро чи зло.
Добро – це абсолютна вселюдська цінність, причетність до якої наповнює життя людини
сенсом; найвище благо, ціль цілей, головна мета людського життя. Деякі істотні грані категорії
добра виявляють шляхом її протиставлення категорії зла, з’ясування їх істотних відмінностей і
необхідного взаємозв’язку.
Добро є самоцінним, а не засобом для досягнення інших, локальних цілей. Уявлення про добро,
розуміння феномену добра перебувають в органічному взаємозв’язку з ідеалами суспільства і
особистості. На відміну від прекрасного, яке теж є абсолютною вселюдською цінністю, що
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адресується людині у формі художнього образу, добро являється нашій свідомості в натуральному
вияві.
В умовах утвердження принципу плюралізму, толерантності (світоглядної терпимості),
"діалогічної налаштованості", "звернення до іншого", наполягати на можливості однозначного
визначення категорії добра нераціонально. Та разом з тим ще більш нераціонально, не гуманно, а
часто і злочинно погоджуватися на ототожнення добра зі злом. Не можна згодитись і з відверто
агностичними концепціями природи і сутності добра, які підривають віру в можливості людини, її
розум, здатність жити, діяти, вести себе справді по-людськи.
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Тофтул М.Г. Категории добра и зла.
В статье анализируется феномен добра и зла как таковые, интерпретация природы и сущности
которых значительно влияет на понимание этической концепции в целом. Проследив
противоречивый исторический процесс становления категорий добра и зла, автор предлагает свое
определение категории добра. Добро, по мнению автора, является общечеловеческой ценностью,
причастность к которой наполняет жизнь человека смыслом; высшее благо, главная цель
человеческой жизни.
Toftul M.H. The Categories of Good and Evil.
In the article the phenomena of Good and Evil are analysed, the interpretation of nature and essence of
which substantially influences the understanding of ethic conception in general. Having followed the
controversial historic process of Good and Evil categories formation the author suggests his own definition
of Good. Good, to author's mind, is the general value of mankind, involvement in which fills person's life with
sense, is the main purpose of one's life.
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ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО І ГУМАНІТАРНА НАУКА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті глобальна інтеграція розглядається як процес присвоєння суспільством раніше відчужених
форм діяльності. Зазначається, що інтеграція науково-гуманітарного знання відображає глобальні
інтеграційні процеси в суспільстві та культурі. Звертається увага на те, що інтеграція культури
веде до діалогу культурних традицій, до розширення сфери контактів. Наслідком інтегративних
процесів є поступове руйнування культурних і соціальних "бар’єрів", а отже, розширення
можливості співробітництва і взаєморозуміння між людьми.
Інтеграція в єдину систему ідей і концепцій, що мають наукову і гуманістичну спрямованість, – це
шлях, яким змушене рухатись сьогодні гуманітарне пізнання, відбиваючи глобальні інтеграційні
процеси в суспільстві і культурі. "Тисячі років тому, – пише В. Франкл, – людство створило
монотеїзм. Сьогодні потрібен наступний крок. Я б назвав його монатропізмом. Не віра в єдиного
Бога, а усвідомлення єдиного людства, єдності людства. Єдності, у світлі якої розходження в кольорі
шкіри стає несуттєвим" [1: 319]. Але ця єдність, продовжує В. Франкл, зовсім не означає відсутність
розходжень. "Зрозуміло, я не за расове, а за радикальне розрізнення. Я за те, щоб судити про кожного
індивідуума з погляду тієї унікальної "раси", що представлена ним одним. Іншими словами, я за
особистісне, а не расове розрізнення" [1: 319].
Особистість і людство стають сьогодні двома головними суб’єктами історії. Термін "світове
співтовариство", введений у політичний лексикон наприкінці ХІХ століття, лише наприкінці ХХ
століття наповнюється конкретним змістом. Міжнародне право отримує пріоритет перед
національним, а в системі міжнародного права центральну роль грають природні, невід’ємні права
людини. Суспільство перед лицем глобальних загроз зацікавлене не просто в самозбереженні, але в
збереженні себе в якості "людяного суспільства" (К. Маркс). Тому злочини проти людяності
відносяться сьогодні до сфери міжнародної юрисдикції. Тому подолання гуманітарних криз в
окремих регіонах і запобігання гуманітарних катастроф розглядаються не як регіональні, а як
глобальні, загальнолюдські проблеми.
Метою даної статті є спроба показати, що інтеграція науково-гуманітарного знання відображає
глобальні інтеграційні процеси в суспільстві та культурі.
Тут має сенс розглянути філософсько-культурологічну модель еволюції відносин між Особистістю
і Суспільством у контексті історії культури ХХ століття. Ця модель виділяє в минулому сторіччі три
періоди (хронологічні рамки в даному випадку дуже умовні):
І період (від початку до середини століття). Філософи екзистенціальної і персоналістської
орієнтації відзначають пік відчуження, кризу "світової самотності" людини. Людина, яка мимоволі
опинилася в окопах першої світової війни, чи залишилася без засобів до існування в роки "великої
депресії", має право сприймати суспільство як ірраціональну, ворожу стихію. Психоаналіз у ту епоху
був популярний ще й тому, що фрейдівське поняття психологічного захисту зачепило "нерв часу" –
категорія ЗАХИСТ (особистості від суспільної стихії) набула метафізичного значення. Політика цієї
епохи орієнтувалася на традиційні ідеали: захист індивідуальних інтересів окремих країн вважався
природною нормою, коаліції виникали й існували лише ситуативно. Дух світової політики свого часу
виразив У. Черчіль, кажучи, що в Англії не має вічних ворогів і вічних друзів, є лише вічні
національні інтереси.
Перемогу над фашизмом у ІІ світовій війні можна вважати початком виходу з "антропологічної
кризи" уже тому, що ця перемога знаменує "початок кінця" усіх тоталітарних режимів – такі режими
продовжують існувати, але, говорячи словами Гегеля, стають "історично недійсними".
ІІ період (чверть століття). Суспільство починає всерйоз побоюватися зрослої деструктивної
могутності окремої особистості. Від помилок, прорахунків і злої волі окремої людини багато чого
залежить в армії, у політиці, на виробництві, у науці. Суспільству потрібні ГАРАНТІЇ безпеки, і таких
самих гарантій вимагає особистість. У соціології на перший план висувається цінність соціальної
адаптації як гарантії суспільства від можливої самоушкоджуючої чи асоціальної поведінки його
членів. Практичні психологи, відмовившись від мети тотального керування особистістю, переходять
до більш м’якої тактики когнітивного і соціального навчання. (Першим попередженням про те, що
переоцінка значення соціальної адаптації може мати негативні наслідки, стали студентські бунти в
Європі в 1968 році, які почалися як протест проти ціннісної орієнтації освіти на конформізм).
"Гарантії" і "безпека" стають у цей час найбільш популярними термінами в політиці: принцип
"мирного співіснування" розшифровується як силова рівновага двох "систем", що жорстко
конкурують між собою за вплив у "третьому світі". Коаліції країн здобувають стійкий характер,
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створюється широка мережа міжнародних організацій на чолі з ООН, теоретики звертаються до
вивчення глобальних проблем. У 1968 році А.Д. Сахаров у "Міркуваннях про світ, волю й
інтелектуальний прогрес" доводить історичну необхідність глобальної інтеграції: "перш ніж
вирішувати будь-які інші проблеми, необхідно відійти від краю прірви; для людства відійти від
прірви – значить перебороти роз’єднаність".
ІІІ період (остання чверть ХХ століття). Початок переходу від "індустріальної" до
"постіндустріальної" (чи "інформаційної") фази в розвитку суспільства супроводжується двома, на
перший погляд, протилежними процесами. Інтеграція і міжнародна кооперація в політиці, економіці,
фінансах, у правовій сфері, в області охорони здоров’я, освіти і науки стає фактом, що емпірично
спостерігається. Разом з тим зростає і диференціація – швидко збільшується число активних суб’єктів
"історичної дії", виробництво втрачає масовий характер, орієнтується на конкретного споживача і
знаходить нові регулятори в замкнутих циклах сучасного маркетингу. Разом з "індустріальною"
епохою відходять у минуле абстрактні, "валові" економічні показники, що ототожнюють кількісний
ріст і реальний розвиток. Точно так само відходить у минуле "індустріальна" антиутопія про
поневолення людини технічними пристроями. У світі сучасної техніки людина займає стійку позицію
контролера, оператора, наладчика і розробника нових систем, але ніяк не "дрібної, що снує назад і
вперед, деталі", як уявляв собі справу, наприклад, Мартін Бубер. У свій час К. Маркс був правий,
думаючи, що в умовах прогресуючого відчуження діяльності людина використовується як річ, як
абстрактна робоча сила чи як "абстрактна людина" у термінології самого Маркса. Але в сучасних
умовах, коли частка "інформаційного" продукту перевищує частку продукту матеріального,
підсилюється тенденція до іншого використання людини – до використання її потенційних і,
насамперед, творчих можливостей. На ринку праці цінуються компетентні, відповідальні і креативні
фахівці. Але, як показує сучасна психологія, вища, креативна стадія компетентності людини у своїй
професії жорстко корелює з високим рівнем особистісного розвитку. Тому у всіх сферах
громадського життя зростає "попит на особистість", суспільство об’єктивно зацікавлене в тому, щоб
допомогти людині розвинути і реалізувати її особистісний потенціал. У новому соціальноекономічному контексті актуально звучить визначення А. Маслоу: "Гарне суспільство – це
суспільство, що сприяє найбільш повному розвитку і розкриттю людських можливостей" [2: 21].
Поняття ДОПОМОГА в сучасних умовах здобуває статус "культурної універсалії" – настільки
широкий клас соціальних і політичних явищ, які воно відбиває. Система соціальних відносин, що
допомагають, активно впроваджуються у виробництво, менеджмент, науку, освіту, професійнотехнічну підготовку. Теоретичні і практичні рекомендації в даному випадку цілком обґрунтовано
очікуються від інтегративної гуманітарної науки.
У світовій політиці відбувається перехід від тактики компромісу ("негативного" узгодження
ціннісних установок суб’єктів, що досягається за рахунок взаємних поступок, взаємної відмови від
надмірних домагань) до позитивного узгодження загальних цілей і цінностей, тобто до
конструктивного співробітництва і взаємодопомоги. (Ті, хто дотепер дотримується концепції
"багатополярного світу", у якому порядок можливий тільки за рахунок системи силових "противаг",
просто відстали від свого часу на одну культурно-історичну епоху). Не можна сказати, що в
сучасному світі стало менше небезпек і конфліктів, але явно стало менше ілюзій і стереотипів,
особливо тих, в яких конфронтація розглядається як безальтернативна політична реальність.
Зрозуміло, і зараз виникають ситуації, коли навіть компроміс здається недосяжним ідеалом, але не він
зараз займає вищу позицію в системі політичних цінностей (яку він цілком обґрунтовано займав в
епоху "мирного співіснування двох систем").
Інтеграція в сучасному суспільстві не суперечить диференціації, а включає її в себе як
функціональну частину і тому виявляється вище за неї в онтологічній ієрархії цінностей.
"Диференціація для інтеграції" підвищує рівень системних взаємозв’язків у суспільстві і тому
відповідає ціннісному вектору глобального цивілізаційного процесу. Навпаки, "інтеграція для
диференціації" (об’єднання країн заради пошуку "особливого шляху" чи побудови "альтернативної
цивілізації") означає девіантний розвиток регіональної культури. (У цьому зв’язку слід зазначити
соціально-політичний міф, розповсюджуваний так званими "антиглобалістами", з погляду яких
глобальна інтеграція веде до збагачення багатих країн і зубожіння бідних). При ближчому розгляді
такий висновок виявляється заснованим на помилкових методологічних передумовах. У
високосистемному соціумі досягнення однобічних переваг неминуче веде до програшу в
стратегічному відношенні. Людство поєднується з об’єктивних причин (по суті, інтеграція є
необхідною умовою його виживання), і цей процес аксіологічно орієнтований на загальнолюдські
цінності. Могутнє "магнітне поле" загальних для всього людства проблем переорієнтовує "домени"
приватних інтересів і вибудовує їх уздовж своїх "силових ліній" так, щоб людські зусилля могли
додаватися, а не відніматися одні від одних. Разом з цим створюються умови і для того, щоб
соціогуманітарна наука могла не тільки прогнозувати, але і планувати зміни в суспільстві і культурі.
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Розглянута вище модель, незважаючи на спрощений і приблизний характер, визначає загальну
спрямованість зміни відносин між Особистістю і Суспільством – від конфронтації до партнерства і
взаємодопомоги; іншими словами, визначає аксіологічний вектор цивілізаційного процесу.
Тут доречно згадати передбачення К. Маркса в 10-й тезі про Фейєрбаха: "Точка зору старого
матеріалізму є громадянське суспільство; точка зору нового матеріалізму є людське суспільство, чи
людство, що усуспільнилося". Термін "матеріалізм" у сучасному теоретико-методологічному
контексті означає соціогуманітарну науку, що звільняє себе від міфології і містики. "Старий
матеріалізм", здатний, відповідно до Маркса, лише "споглядати окремих індивідів" у громадянському
суспільстві" (9 теза) – це натуралістичний підхід до вивчення суспільства. Громадянин – це людина як
її бачить об’єктивована (у сенсі Е. Дюркгейма) соціологія, тобто об’єкт, визначений суспільною
формою свого існування (наприклад, сукупність "соціальних ролей"). "Людське суспільство" – це те,
чого не було і немає, але що існувало й існує як ціль, цінність і проект, як напрямок, в якому є сенс
"змінювати світ" (про що, власне, йдеться в 11-й тезі). Людина в цьому випадку – не об’єкт, а суб’єкт
історичної дії і самопізнання, особистість, що розвивається, і в деякому сенсі "проект", тобто мета (у
кантівському розумінні) для суспільства. Таким чином, "новий матеріалізм" у сучасному контексті –
це адекватна своєму предмету науково-гуманітарна методологія, тобто методологія, здатна поєднати
гуманізм із науковістю у вивченні людини і суспільства.
З погляду К. Маркса, усуспільнення людства має своєю зворотною стороною реінтеграцію
людини. У термінах культурно-історичної парадигми в гуманітарних науках цю тезу можна
експлікувати в такий спосіб.
Глобальна інтеграція, що спостерігається з кінця ХХ-го століття, – це процес (чи принаймні
початок процесу) присвоєння суспільством раніше відчужених форм діяльності.
Пік відчуження прийшовся на першу половину ХХ сторіччя і був сприйнятий як "криза людини",
як кризовий момент в її духовній історії. Характерно, що всі філософи і культурологи, якому б
науковому напрямку вони не належали, практично однаково описували феноменологію
"антропологічної кризи", і майже усі вони використовували поняття "відчуження" чи "відторгнення
людини від її витвору". Наприклад, Мартін Бубер виділив три сфери відчуження. Перша – область
техніки. "Машини, винайдені для того, щоб служити людині-працівнику, зробила її своїм рабом.
Вони задумані всього-на-всього як інструмент і певний придаток людських рук, але людина сама
стала їхнім придатком і однією зі снуючих назад і вперед дрібних деталей" [3]. Друга сфера –
господарство. "Збільшене до дивовижних розмірів заради задоволення нестатків зростаючого
населення виробництво вже не піддається розумному регулюванню, тобто процес виробництва і
споживання благ вийшов з-під контролю людини і не виконує її команд" [3]. Третя сфера відчуження
– політика. "У зростаючому день за днем жаху першої світової війни людина обох таборів виявила,
що перебуває під владою ірраціональних сил. Лише на вигляд залежні від волі людини вони
поступово звільняються від будь-яких рамок і, нехтуючи людські розрахунки, прирікають усе живе –
по той і по цей бік фронту – на знищення" [3]. Якби Буберу призначено було прожити ще два
десятиліття, він, безсумнівно, вказав би і четверту сферу відчуження – духовну культуру чи, як її
трактують сучасні постмодерністи, "область знакових систем". Знаки, символи, мови, що
створювалися для пояснення і розуміння людиною навколишнього світу, стали, як вважають адепти
теорії "семіотичного соліпсизму", непроникною стіною, що відгороджує людину від реальності. Одні
знаки інтерпретуються за допомогою інших, тому людський розум приречений постійно залишатися в
порочному колі штучних і помилкових інтерпретацій. У підсумку людина відчуває повну
безпорадність і беззахисність перед світом, що є витвором її рук – це відчуття визначає песимізм
екзистенціальної філософії середини ХХ століття.
Але якщо такого роду опис ні в кого не викликав принципових заперечень, то з приводу шляхів
виходу з "антропологічної кризи" хоча б відносної єдності думок досягнуто не було. Події надалі
стали розвиватися не так, як припускали Бубер, Хайдеггер або Шелер.
Зміст соціально-економічних процесів, що обумовили в останні десятиліття ХХ століття перехід
до "постіндустріальної" фази суспільного розвитку, з позиції культурно-історичного підходу в
гуманітарних науках можна трактувати як поступове "зняття" відчуження у всіх сферах, про які
говорилося вище. Суспільство поступово відновлює контроль над своїми власними силами, що у
попередній період зростання відчуження придбали характер некерованої ірраціональної стихії. Так,
відновлення регулюючих механізмів у світовому господарстві є наслідком зростання екологічного
ризику й усвідомлення обмеженості ресурсів, з одного боку, і зростання рівня системності економіки,
з іншого. Технічний прогрес за останні піввіку вже розвіяв міф про "поневолення людини машиною" і
поступово "знімає" відчуження у сфері техніки. Про те, що людина в цій сфері сьогодні займає
позицію принципово іншу, ніж в епоху "індустріального конвеєра", вже було сказано вище. Зараз має
сенс додати, що сучасна машина – це не тільки "придаток людських рук", як вважав М. Бубер, а
елемент чи частина складної, наукомісткої технології. Машина – це частина "know how",
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"працюючого знання", тому її з не меншою підставою варто вважати "придатком людського розуму".
Високі (і швидко прогресуючі) технології, що вільно циркулюють по світі в умовах глобалізації
ринку, вимагають від людини не стільки фізичних, скільки інтелектуальних зусиль. Не тільки при
створенні нових машин, але і при керуванні технічними системами і в процесі контролю за
технологією сучасному фахівцю доводиться вирішувати професійні проблеми, у тому числі і ті, котрі
не зустрічалися раніше і не мають готових рішень. Дійсно, для того, щоб залишитися професіоналом
у світі техніки, що швидко розвивається, людина повинна стати "рабом" своєї професії, але таке
"поневолення" не гнітить, а розвиває особистісні якості людини.
Щоб перебороти ірраціональну стихію в політичній практиці, людству довелося пережити дві
світові війни і сповна усвідомити катастрофічні наслідки третьої. Конфлікти на національному,
етнічному і релігійному ґрунті продовжують існувати, але не вони визначають сьогодні політичну
картину світу. Суть світової політики – в інтеграції суспільства, в русі до цілісності, до "єдності на
основі різноманіття", в узагальненні завдань і усуспільненні цілей. "Зняття" відчуження в цій сфері
відбувається як поступове подолання культурної, соціальної і політичної ізоляції окремих країн і
регіонів. У цьому зв’язку зміст інтеграції розкривається як прийняття загальних цінностей
(наприклад, "європейська інтеграція" для ряду пострадянських країн означає їхній вибір і присвоєння
загальноєвропейських норм і принципів організації громадського життя). У такому випадку зміст
глобальної інтеграції – в орієнтації всіх сфер суспільної діяльності (у тому числі і політиків) на
загальнолюдські цінності. Відомі російські філософи В.С. Стьопін, А.А. Гусейнов і В.М. Межуєв у
статті "Від класових пріоритетів до загальнолюдських цінностей" [4], виділяють три онтологічних
критерії для поняття "загальнолюдське". Іншими словами, те, що відбиває це поняття в суспільному
бутті, повинно відповідати трьом умовам:
1) мати емпіричне, реальне існування, бути значущим (як мінімум у вигляді потенційної
цінності) для кожної людини;
2) не роз’єднувати, а об’єднувати людей;
3) бути усередині "глобального" цивілізаційного процесу як його абсолютно необхідної
передумови.
Загальнолюдські цінності стали "емпіричною реальністю" у другій половині ХХ сторіччя, коли
людство постало перед альтернативою: або самознищення в ядерній війні і глобальній екологічній
катастрофі, або інтеграція на основі єдиної, гуманістичної культури. У таких умовах, за словами
В. Франкла, Особистість і Суспільство здобувають статус вищих цінностей; паритет цих цінностей
розкриває зміст поняття "гуманізм". Гуманістична культура – та, котра розширює можливості
особистісного розвитку людини, і навпаки, розвиток особистості – це пошук індивідуального шляху
до загальнолюдських цінностей.
З погляду культурно-історичного підходу до антропології, присвоєння культури є становлення
"людського в людині". Якщо цей процес обмежений рамками ізольованої регіональної культури чи
деякою самодостатністю субкультури в сучасному "мультикультурному" середовищі, то його
результат, за термінологією К. Маркса, окрема людина чи "людина-тип", тобто типовий представник
стану, класу, соціальної групи, конфесії, секти і т.д. Тривала соціалізація в локальній, гомогенній і
відносно стабільній культурі веде до того, що її базові конституенти перестають усвідомлюватися, і
людина сприймає її стереотипи як "природний" стан речей і єдино можливий світогляд. Присвоєння
культури в умовах глобальної інтеграції відрізняється від "часткового присвоєння" в наступних
основних аспектах.
Інтеграція культури веде не до її уніфікації, а до діалогу культурних традицій, до розширення
сфери контактів, обміну і взаємодії між різними, історично сформованими "культурними
організмами". Наслідком інтегративних процесів є поступове руйнування культурних і соціальних
"бар’єрів", а отже, розширення можливості співробітництва і взаєморозуміння між людьми. Для
окремої людини це означає не тільки розширення світогляду, але і можливості більш глибокого
розуміння рідної культури. "Культура усвідомлюється на межах" – сказав М.М. Бахтин. Перетинаючи
"культурні межі", людина уподібнюється мандрівнику, що, знайомлячись з життям людей в інших
країнах, починає краще розуміти, як влаштоване життя в його домі, які передумови приводять саме до
такого способу життя.
Глобальна інтеграція відкриває можливість не тільки розуміння особливостей локальної культури,
але й оцінки її традицій, норм, звичаїв і ритуалів. Не кожен народний звичай, хоча б і освячений
багатовіковою традицією (наприклад, кровна помста), аксіологічно погодиться з ціннісним вектором
глобального цивілізаційного процесу. Не всяка соціальна норма (наприклад, у гендерних відносинах)
хороша тільки тому, що її звикли вважати відмітною рисою деякого культурного регіону. У цьому
сенсі "глобальне присвоєння", на відміну від "часткового", відкриває перед людиною ще одну ступінь
свободи – свободу від некритичного ставлення до пануючих культурних стереотипів.
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Соколов Л.А. Человек, общество и гуманитарная наука в эпоху глобализации.
В статье глобальная интеграция рассматривается как процесс присвоения обществом ранее
отчужденных форм деятельности. Отмечается, что интеграция научно-гуманитарного знания
отображает глобальные интеграционные процессы в обществе и культуре. Внимание
акцентируется на том, что интеграция культуры ведет к диалогу культурных традиций, к
расширению сферы контактов. Последствием интегративных процессов является постепенное
разрушение культурных и социальных барьеров, а следовательно, расширение возможности
сотрудничества и взаимопонимания между людьми.
Sokolov L.A. Human Being, Society and Humanities in the Epoch of Globalization.
In the article the global integration is viewed as a process of acquiring by the society the earlier alienated
activity forms. It is marked that the integration of scientific-humanities knowledge represents the global
integrative processes in society and culture. The attention is paid to the fact that culture integration leads to
the culture traditions dialogue, the widening of the contacts sphere. The consequence of the integrative
processes is the gradual destruction of cultural and social barriers and as a result the widening of the
people's cooperation and mutual understanding possibility.
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CТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
У статті розглянуто види інформаційної інтервенції в українське суспільство в контексті її впливів
на його масову свідомість. Обґрунтовано структуризацію інформаційної інтервенції в українське
суспільство, охарактеризовано кожну з її складових, а також запропоновано практичні
рекомендації щодо першочергових заходів держави для протидії цьому явищу, що вже досягло рівня
загрози національній безпеці України.
Досвід міжнародного життя засвідчує, що поява на політичній карті світу нової держави викликає
неоднозначне ставлення до цієї події переважної частини суб’єктів геополітичних стосунків. Так і
Україна для одних стала фактором посилення їх власних позицій у міжнародних відносинах,
зміцнення національної безпеки та недоторканності кордонів, для інших же – це порушення певного
балансу геополітичних складових, які необхідно максимально швидко відновлювати на свою користь,
а також загроза, хоча б гіпотетична, формування нових міждержавних спільнот, небажаних, а часом
небезпечних, для існуючого статус-кво, що влаштовував їх у геополітичному плані. "А тому як одні,
так і інші групи країн прагнуть використати всі можливості для максимального впливу на
становлення молодої держави у власних стратегічних інтересах, використати ситуацію навколо неї
для посилення своїх позицій та послаблення можливих опонентів" [1: 1].
Однак як союзники, так і опоненти за цих умов прагнуть обов’язково закріпитись в інформаційній
інфраструктурі новоствореної держави, максимально використовуючи для цього всі доступні засоби –
від формування власного журналістського лобі до явної чи прихованої підтримки певних політичних
сил, у зміцненні яких зацікавлені країни з усталеними політичними системами. Коли ж мова йде про
становлення пострадянських європейських держав, у тому числі й про Україну, то однією з
характерніших їх особливостей є те, що кожна з них почала приділяти посилену увагу до формування
власної національної інформаційної інфраструктури, водночас розглядаючи її важливим чинником
національної безпеки.
На думку автора, інформаційна інтервенція – це комплекс цілеспрямованих, скоординованих у
часі заходів, що забезпечують подання каналами розповсюдження та телекомунікацій масової
тенденційної інформації у заздалегідь заданому режимі або її інтерпретацію в потрібному ракурсі з
метою впливу на суспільну думку і прийняття рішень в іншій державі, а також інформаційні
технології й інформаційна техніка та обладнання іноземного виробництва, споживачами якої є
мешканці країни-об’єкта інформаційної інтервенції.
Проаналізувавши та просинтезувавши ситуацію в інформаційному просторі України, можна
прийти до висновку, що інформаційну інтервенцію в українське суспільство можна поділити на
духовну та матеріальну. Метою статті є більш детальний їх розгляд.
Духовна інформаційна інтервенція. Визначення духовної інформаційної інтервенції, на думку
автора, можна дати як комплекс цілеспрямованих, скоординованих у часі заходів, що забезпечують
подання каналами розповсюдження та телекомунікацій масової тенденційної інформації у заздалегідь
заданому режимі або її інтерпретацію у потрібному ракурсі з метою впливу на суспільну думку і
прийняття рішень в іншій державі.
У свою чергу духовну інформаційну інтервенцію доречно розділити на зовнішню та внутрішню.
Зовнішня духовна інформаційна інтервенція. У більшості своїй саме цей підвид інформаційної
інтервенції і сприймається як власне інформаційна інтервенція, оскільки і є зазначени вище
комплексом заходів, що забезпечують подання каналами розповсюдження та телекомунікацій як
країни-інформаційного інтервента,
так і країни-об’єкта інформаційної інтервенції, масової
тенденційної інформації.
Зовнішня духовна інформаційна інтервенція відбувається, в основному, у чотирьох виглядах:
прикордонна, загальна, хакерська та "заробітчанська".
Прикордонна зовнішня духовна інформаційна інтервенція відбувається внаслідок того, що
радіохвилі трансляції передач телевізійних та радіостанцій прикордонних з Україною держав немає
можливості зупинити на кордоні, оскільки вони розповсюджуються по специфічним фізичним
законам у певному радіусі, що залежить лише від потужності передавача і тому часто охоплює й
територію сусідніх держав. За радянських часів боротьба із цією, так званою "ідеологічною
інтервенцією", велася рішучими радикальними методами – з допомогою "глушилок", тобто потужних
радіопередавачів, що працювали на хвилях інформаційних радіоінтервентів, створюючи їм
перешкоди, а простіше кажучи "глушили" їх передачі і перешкоджали впливу на свідомість громадян.
© Івановський В.В., 2008
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З отриманням Україною незалежності подібні методи були засуджені і національний простір
залишився взагалі без будь-якої охорони, оскільки радикальні методи не використовувалися, а інших
малопотужна інформаційна галузь України, що сама знаходилася у стадії становлення, напрацювати
так і не змогла. У результаті цього наш національний інформаційний простір залишився відкритим і
беззахисним, чим і скористалися інші країни, використовуючи це у власних інтересах. 16 областей
України з 25-ти є прикордонними і їх телерадіоефір заповнений продукцією станцій сусідніх країн:
Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдавії, Туреччини та ще й невизнаної
Придністровської Молдавської Республіки. Наприклад, у Львові лише в ФМ-діапазоні приймається
біля 30 іноземних радіостанцій та близько тисячі супутникових телерадіопрограм [1: 76].
Помітною є присутність зарубіжних мовників і в радіопросторі України. Добре відомі
українському слухачеві "Русское радио" и "Маяк" (Росія), радіостанції "Голос Америки" та "Свобода"
(США), ВВС (Великобританія), "Німецька хвиля" (Німеччина) тощо.
Стосовно України даний підвид інформаційної інтервенції застосовується в повному обсязі. Для її
запровадження країнами-інформаційними інтервентами використовуються всі можливі різновиди
інформпродукції інформаційної інтервенції та канали їх розповсюдження: телевізійні, радійні,
пресові, видавничі, інтернетівські тощо. При цьому інформпродукція використовується як власного
виробництва, так і виготовлена в Україні – на замовлення інформаційних інтервентів, основними з
яких є США та Росія. І канали розповсюдження тут теж використовуються як власні
(телерадіоретранслятори, супутникові канали, інтернет, книжкова та пресова продукція), так і
українські (більшість телерадіоканалів транслюють продукцію іноземного виробництва, газети та
журнали (відверто і приховано) друкують матеріли закордонних авторів, книжні магазини, у
більшості своїй, заповнені продукцією російського та білоруського походження, на інтернет-сайтах
значна частка інформації іноземного виробництва тощо).
Слід зазначити, що присутність ЗМІ іноземних (насамперед – російських) країн, особливо –
електронних, в інформаційному просторі України є досить високою. З одного боку, це сприяє
диверсифікації джерел отримання інформації, розвитку конкурентного середовища на ринку ЗМІ,
підвищенню якості телерадіопрограм, а з іншого – створює можливості для формування суспільної
думки в Україні в інтересах зарубіжних держав.
Хакерська зовнішня духовна інформаційна інтервенція. Це відносно новий підвид інформаційної
інтервенції, проте після хакерських атак на комп’ютерну систему органів центральної влади Естонії
весною 2007 року, які, з великою вірогідністю, відбулися зі сторони російських джерел, його сміливо
можна відносити до потенційних загроз українській державі та суспільству, оскільки, поза сумнівом,
така підготовча робота до проведення відповідних акцій ведеться і проти України. За даними
американського Інституту комп’ютерної безпеки, найбільш широко хакерами використовуються
наступні методи: підбір ключів, паролів – 13,9% від загальної кількості; заміна ІР-адрес – 12,4%;
ініціювання відмови в обслуговуванні – 16,3%; аналіз трафіку – 11,2%; сканування – 15,9%; підміна,
нав’язування, переупорядкування або заміна даних, що передаються мережею – 15,6%; інші методи –
14,7% [2: 44].
"Заробітчанська" зовнішня духовна інформаційна інтервенція. За останніми даними ООН нині за
кордоном на заробітках перебуває близько 8 мільйонів громадян України [3: 55], що є
найчисленнішою у світі "заробітчанською діаспорою", оскільки вона вже складає 10,6% від усієї її
кількості у 75 млн. осіб. Усі вони перебувають під дією інформаційних потоків країн перебування, що
суттєво впливають на формування індивідуальної свідомості кожного з них. Враховуючи те, що їх
чисельність складає 17,3% від усіє кількості населення України, а також те, що це найбільш
працьовиті та життєво активні громадяни, автор вважає доречним визнати інформаційний вплив на
них закордонних джерел інформації одним з підвидів зовнішньої духовної інформаційної
інтервенції.
Внутрішня духовна інформаційна інтервенція відрізняється від зовнішньої тим, що це вже не є
комплексом цілеспрямованих, скоординованих у часі заходів, оскільки відбувається постійно. Її,
свідомо чи несвідомо, проводять власні виробники інформаційної продукції, які, теж з певною метою,
забезпечують подання каналами розповсюдження та телекомунікацій масової тенденційної
інформації у заздалегідь заданому режимі або її інтерпретацію у потрібному ракурсі з метою впливу
на суспільну думку і прийняття рішень на території України: державними органами, політичними
силами, соціальними спільнотами тощо.
Основними складовими внутрішньої духовної інформаційної інтервенції є владний PR, реклама,
передвиборчі та політичні технології, власна низькопробна продукція українських ЗМІ та
розповсюдження ними іноземної інформпродукції.
Владний PR. Слово "піар", що прийшло до нас від скороченого англійського поняття "паблік
рилейшнз", досить часто використовується під час планування, організації і проведення
інформаційної інтервенції. Як відомо під цим слід розуміти "функцію управління, що передбачає
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вивчення і аналіз настроїв громадськості, гармонізацію політики організації або особи із суспільними
інтересами, сприяє реалізації програми дій, спрямованих на досягнення громадського розуміння та
схвалення" [2: 3]. При цьому, на жаль, всі гілки влади, формуючи величезний потік інформації про
свою діяльність, намагаються подавати її у привабливому для себе вигляді, уникаючи недоліків та
проблем, що спотворює дійсний образ влади та негативно впливає на свідомість громадян з усіма
негативними наслідками для єдності та стабільності суспільства.
Реклама. Реклама в українських ЗМІ та поза ними набуває все більше агресивного характеру, чим
викликає негативне ставлення до себе зі сторони пересічних громадян, оскільки своїм нахабством та
настирливістю дратує їх щодня. Проте, як підвид інформаційної інтервенції вона виконує свою
"чорну справу" і наполегливо формує в українському суспільстві споживацькі настрої, що, власне, й
потрібно рекламодавцям, метою діяльності яких є швидка розбудова в Україні так званого
"суспільства споживання".
Передвиборчі та політичні технології. Між ними, по суті, немає великої різниці, крім того, що
перші відзначаються насиченістю акцій протягом короткого періоду (під час передвиборної кампанії),
а акції інших розтягнуті в часі. Проте вони є найсуттєвою складовою інформаційної інтервенції, її
"вищим класом", оскільки при їх проведенні використовуються всі найсучасніші й найдосконаліші
форми і методи впливу на масову свідомість з метою приходу до влади.
Інформаційна продукція українських ЗМІ. Власну продукцію українських ЗМІ теж можна сміливо
відносити до проявів духовної інформаційної інтервенції в українське суспільство, оскільки вони
формують у масовій свідомості спотворений образ корумпованої і неефективної влади, нинішнього
стану державних справ і самого суспільства, відстоюють інтереси своїх засновників, тобто фінансовопромислових, бізнесових та кримінальних груп, пропагують низькі моральні цінності, споживацькі
настрої та засилля масової культури, формуючи при цьому нові стереотипи, що докорінно
протирічать архетипам і національному менталітету українського народу, менталітету радянської
людини, які були притаманні більшості мешканців України, а тому все більше і більше сприяють
посиленню маргінального стану, що поглиблює розкол у суспільстві і його деконсолідацію.
Розповсюдження іноземної інформаційної продукції українськими ЗМІ та мережею
телекомунікацій – є одним з чинників внутрішньої духовної інформаційної інтервенції: близько
80% ефірного часу телерадіотрансляцій заповнено продуктом неукраїнського походження.
Матеріальна інформаційна інтервенція. Під матеріальною інформаційною інтервенцією слід
розуміти інформаційні технології й інформаційну техніку та обладнання іноземного виробництва,
споживачами якої є мешканці країни-об’єкта інформаційної інтервенції. Її вплив на суспільну
свідомість в Україні відбувається в декількох напрямках.
По-перше, спостерігаючи за масовим засиллям в Україні інформаційних технологій,
інформаційної техніки та обладнання іноземного виробництва в торгівлі, на виробництві та в побуті,
будь-який пересічний громадянин розуміє, що це є результатом того, що українська економіка і у
кількісному, і у якісному аспектах значно відстає від могутніх держав світу. Це породжує в ньому
комплекс меншовартості, зменшує впевненість у завтрашньому дні, віру у власну державу, що
позначається на рівні патріотизму та консолідації в українському суспільстві, а відтак і на його
подальшому прогресивному розвиткові.
По-друге, масове засилля інформаційних технологій, інформаційної техніки та обладнання
іноземного виробництва та постійна реклама їх на всіх видах українських ЗМІ спонукає до
формування в українському суспільстві споживацької ідеології, якій притаманні сумнівні цінності,
що посилюють атомізацію та маргіналізацію в суспільстві.
По-третє, впровадження інформаційних технологій, інформаційної техніки та обладнання
іноземного виробництва негативно впливають на фізіологічний, інтелектуальний та психологічний
стан українського суспільства. Наприклад, стрімке застосування "розумної" багатофункціональної
побутової техніки призводить до розвитку гіподинамії людського організму з усіма негативними його
наслідками. До того ж, не секрет, що більшість вивільненого тією ж побутовою технікою часу наші
громадяни використовують для перегляду телепередач, що теж, як зазначено вище, у більшості
своїй, вироблені за кордоном, як, до речі, і самі телевізори. Це, у свою чергу, ще більше підвищує
рівень інформаційної інтервенції та її наслідки. Говорячи про фізіологічні наслідки, слід згадати й те,
що все більше українців звертаються із симптомами так званих "комп’ютерних хвороб" – коли від
довгої праці чи ігор виникають різкий головний біль, запаморочення, нудота і навіть психічні
розлади. Особливо небезпечними такі результати комп’ютерізації є для дітей та молоді.
Не слід забувати, що наслідком такого підвиду інформаційної інтервенції є значне зниження
інтелектуального рівня громадян, що стає все більшою небезпекою для суспільства. Бо ж, наприклад,
якщо колись люди середнього та старшого віку виконували математичні дії "вручну за допомогою
голови" (рахували "в стовпчик"), то нині застосовується калькулятор чи комп’ютерна техніка. Не
говорячи вже про те, що колись студенти та учні усі реферати, курсові та дипломні роботи
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виконували самостійно, а зараз "скачують" з інтернету. Таке глобальне зниження рівня інтелекту
людства і значне зростання штучного інтелекту є загрозою не лише для українського суспільства, а й
людської цивілізації в цілому.
Більшої уваги й вивчення потребує й стрімке зростання мобільного зв’язку, оскільки
випромінювання і передавачів, і самих телефонів теж негативно впливають на людський організм.
При цьому мобільний зв’язок значно скорочує кількість безпосередніх контактів між людьми, що
також посилює атомізацію українського суспільства.
Отже, можна зробити такі висновки: інформаційна інтервенція в українське суспільство існує і
постійно наростає; її форми та механізми вдосконалюються і все суттєвіше впливають на масову
свідомість українського суспільства; українське суспільство та держава не готові протистояти
зростаючим інформаційним потокам та їх маніпулятивним впливам; інформаційна інтервенція вже
створює серйозну загрозу національній безпеці України.
На думку автора, серед заходів держави щодо протидії впливу інформаційної інтервенції на
розвиток українського суспільства, першочерговими мають стати наступні кроки:
- забезпечення конституційних прав і свобод громадян в інформаційній сфері;
- формування відкритого і безпечного інформаційного простору;
- досягнення якісного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування;
- перетворення виробництва інформаційної продукції та послуг на потужний чинник
економічного зростання України;
- значне підвищення рівня інтеграції України до світового інформаційного простору;
- забезпечення збереження власної культурної ідентичності за умов посилення процесів
глобалізації.
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Ивановский В.В. Структура информационной интервенции в украинское общество.
Статья рассматривает виды информационной интервенции в украинское общество в контексте ее
воздействия на его массовое сознание. Осуществлена аргументированная структуризация
информационной интервенции в украинское общество, коротко охарактеризована каждая из её
составляющих, а также предлагаются практические рекомендации относительно первоочередных
мер государства с целью противодействия этому явлению, которое уже достигло уровня угрозы
национальной безопасности Украины.
Ivanovskiy V.V. The Structure of Information Intervention in the Ukrainian Society.
The article deals with the kinds of information intervention in the Ukrainian society in the context of its
influence on the society consciousness. The argumented stucturation of information intervention into the
Ukrainian society is made, the short characteristic of each of its components is given, and also the practical
recommendations concerning prime measures of the state as to the counteraction to this phenomenon, which
already has reached a level of threat to national safety of Ukraine are offered.
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МІФ ТА ҐЕНЕЗА ТОЛЕРАНТНОСТІ
У статті розглядається питання пробудження у свідомості людини ідеї толерантності відповідно
до стадії освоєння нею оточуючого світу і зростання контактів з "чужим" на прикладі розгортання
біблійного міфу. В якості вихідної основи роздумів взято екзистенціально-феноменологічну точку
зору, згідно якої "серцевиною" міфо-релігійного виразу є божественний, надприродний "нумен".
В умовах глобалізаційних і міграційних процесів сучасності, коли все частішими стають контакти
різних релігій і культур, проблема толерантності набуває особливої значимості. Культурно-релігійні
контакти – це, насамперед, зустрічі міфів. Свідомість сучасної людини в певній мірі залишається
міфологічною. Міф – це система мислення і досвіду, первина реальність, реальність сама по собі,
тобто така, що існує незалежно від її усвідомлення [1: 3-4]. Для більшості людей нашого часу
традиційний міф вже не є життєво значимою реальністю, їх свідомість базується на уривках,
переплетенні нових і старих міфів. Вони розгублено дивляться на світ, який стрімко змінюється. Це
породжує неусвідомлений страх, неспокій, стрес і агресію. Часткова криза традиційних релігій і
поширення нових релігійних течій, часто деструктивних та тоталітарних, надає цій проблемі
особливої гостроти. Як людині діяти в ситуації не розуміння іншого? Це питання здавна турбувало
людину. Якісно нова ситуація у світі вимагає нових підходів, концепцій. Але чи вичерпаним є
традиційне бачення толерантності? В епоху постмодерну заклик звернення до основ можливо
виглядає архаїчним, але слід враховувати, що ідеї постмодерну не стали життєвими цінностями
широких верств населення і тому наявні в традиційних основах рецепти терпимості можуть бути
досить дієвими і в наш час. Метою статті є розгляд питання пробудження у свідомості людини ідеї
толерантності відповідно до стадії освоєння нею оточуючого світу.
Проблема толерантності виникає в умовах діалогу відмінностей як проблема пошуку єдності і
можливостей співіснування і реалізується в суспільному бутті в терпимості до чужого способу життя,
звичаїв, вірувань. Сам термін "толерантність" латинського походження. "Tolero" означає терпіти,
витримувати. В.Н. Железняк зазначає: "Толерантність є терпимість; терпимість передбачає терпіння,
терпіння – стійкість по відношенню до нашої життєвої драми і співчуття до життєвої драми іншого.
Адже соціум є по відношенню до індивіда дещо таке, що необхідно витримати, витерпіти і
перетерпіти, до чого потрібно виявити стійкість і стоїчну відстороненність" [2: 71-72]. Можна
помітити у страждальницькому відтінку толерантності вплив релігійної, зокрема християнської
свідомості.
Пошуки витоків толерантності, на нашу думку, слід починати з міфу. У даному контексті до
розгляду береться поняття традиційного релігійного міфу, як сюжетно сформованої і
персоніфікованої догматичної основи релігії. Міфічні символи концентрують реальність, в якій
виражено глибинну сутність певної культури, певного народу. Серед різноманітних інтерпретацій
сутності міфу близькими автору є символіко-нуменічна концепція, згідно якої міфічні символи
концентрують реальність у якій присутня глибинна сутність світу. Міф розглядається, як вираження
Божественної реальності [1: 67-73] або, як "розгорнуте магічне ім’я" [3: 170]. Проте, особливості
вираження цієї реальності обумовлені культурними можливостями конкретно-історичної спільноти.
Будь-яке Одкровення виражається в образах і поняттях притаманних певному історичному часу,
певній історичній культурі. Звідси і розмаїття міфів в історії світової культури.
Міф окреслює кордони толерантності, регулює ставлення людини до оточуючого. В.М. Золотухін
пише, що кордони толерантності необхідно розглядати у конкретному часі і місці, вони завжди
стосуються людини як носія соціокультурних норм і учасника конкретно-історичного процесу [4: 3].
Принциповою для нас є настанова феноменології: "...для розуміння того, що несе релігійний смисл
людині чи спільноті, феноменолог повинен реконструювати проблему, для якої цей смисл забезпечує
вирішення. Але вона може бути зрозумілою лише опосередковано, по елементах виразу шляхом її
інтерпретації" [7:130-131]. Міф і постає таким виразом, який потребує інтерпретації.
На нашу думку, в первісному суспільстві проблеми толерантності не було. Розглянемо це
твердження на прикладі двох ситуацій суспільних відносин:
1. Відносини між членами окремої родоплемінної спільноти.
Архаїчна спільнота – це єдине ціле, колектив, у якому не може бути чогось суттєво відмінного,
індивідуального у світоглядному відношенні. Міф визначає усі сфери життя. Він є абсолютним,
тотальним. Сумнів у істинності міфу ще не народився. О.Ф. Лосєв писав: "Така міфологія існує як
єдина можлива частина світу, і ні один принцип її не підпадає під сумнів. Таку міфологію я називаю
абсолютною" [3: 172]. У міфічній свідомості людина безпосередньо включена в общину, в оточуючий
© Марковський Б.В., 2008
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природний світ. Міф не знає "Я". Ф.Х. Кессиді зазначав: "У міфі колективні уявлення, почуття і
переживання переважають над індивідуальними, панують над ними. Панування міфу означає
безособистість, розчинення індивіду в первісному колективі, родовій общині..." [6: 45]. У даній
ситуації принципово чужих не існує. Міф об’єднує спільноту єдиною "безсумнівною" точкою зору,
єдиними "правильними" обрядами і звичаями. З розпадом родоплемінного ладу, коли починається
процес соціальної диференціації, народжуються протилежні інтереси, думки, погляди, виникає ідея
толерантності. Вона виникає як відповідь на потребу гармонізувати відносини в середині колективу.
Толерантність набуває сенсу, коли забезпечує вирішення проблеми.
2. Відносини окремої родоплемінної спільноти стосовно інших спільнот.
Однією з особливостей міфологічної свідомості є чуттєво-образне емоційне сприйняття дійсності.
Сприйняття і переживання зовнішнього світу визначається мірою його освоєння. Світ неосвоєний і
незнайомий відчувається як чужий, ворожий. Він викликає страх. Інші люди схожі тільки фізичною
подобою. Їх звичаї породжують почуття страху, огиди. Архаїчний міф не включає їх до світу
"справжніх людей". Людей інших племен, які говорять на іншій мові і мають іншу культуру, релігію і
звичаї, розглядають як істот тільки по вигляду схожих на людей. Їх звичаї викликають відразу.
Внаслідок своєї господарської та культурної відокремленості кожне плем’я тільки самих себе
означувало як "справжніх людей", відносячи усіх інших до світу "недолюдей". У міфах іноземці
зображуються як небезпечні страхіття. Своє плем’я в принципі і вважається усім людством, адже
іноплемінники – це неосвоєна і ворожа природа [7: 105-106]. По відношенню до абсолютно чужого і
ворожого ідея терпимості є безглуздою. Вона народжується тоді, коли "інший" вже не є абсолютно
чужим і існують певні точки дотику, хоча б мінімальне усвідомлення схожості, спорідненості. Це
відбувається на певному рівні облаштування світу людиною. По мірі освоєння зовнішнього світу,
частішими стають контакти між різними племенами і категоричність суджень пом’якшується.
Співіснування у взаємоосвоєнному світі різних культур водночас і породжує цю проблему, і сприяє її
усвідомленню. У цьому і полягає діалектика толерантності – щоб стати терпимим до чужого ти
повинен побачити, сприйняти його чужість, а потім подолати в собі відразу, нетерпимість. Контакти
дають можливість краще пізнати чужого і побачити у ньому схоже.
Освоєння світу людиною ставить перед міфом проблему збереження гармонії Всесвіту і
суспільства. У цьому головна функція міфу. Для цього, попри свою сакральність і консерватизм, міф
повинен змінюватися в часі, розгортатися. Освоєний світ зростає і тому будь-яка міфологічна система
не може залишатися статичною в часі. Розгляд міфу лише як незмінної парадигми є позаісторичним і
антиісторичним [8: 34]. Міф є процес освоєння світу, як процес найменування, вписування освоєного
предмету (явища) в структуру раніше освоєного світу. Згідно міфічної свідомості знання імені дає
силу влади над річчю. Китайська традиція стверджує, що "людина всьому повинна дати ім’я, аби все
це для неї існувало" [8: 39]. Зберігаючи такі важливі ознаки як консерватизм і парадигмальність,
міфологічна система все ж таки творчо переробляє старе і вбирає в себе нове, що відповідає духу
часу, але не руйнує основу. Цікавою і, на нашу думку, методологічно значимою у контексті проблеми
толерантності є думка О.Ф. Лосєва, що всі міфологічні ідеї – індійська, єгипетська, грецька,
православно-християнська, католицька, протестантська, атеїстична тощо – у свою чергу складаються
в одну загальну Ідею, яка синтетично втілюється у всесвітньо-історичному процесі, і виникає, таким
чином, єдина всесвітньо-людська міфологія, що лежить в основі окремих народів і їх світоглядів і
поступово здійснюється шляхом зміни однієї релігійно-міфологічної і, відповідно, історичної системи
– іншою [3: 169]. І дійсно, толерантність релігійної людини визначається тим, наскільки вона глибоко
сприйняла сутність своєї віри, точніше, наскільки віра формує її як духовну особистість. Усі
традиційні релігії своєрідним чином виражають зміст таких загальнолюдських цінностей як добро,
любов, істина, краса, свобода. У всіх них є заповіді не вбивай, не кради, не нашкодь тощо.
Зустріч культур пробуджує глибинну сутність людини, сприяє усвідомленню ідеї єдності
людського роду. Згідно християнської концепції, загальнолюдські цінності – це не є принципово нові
надбання, а пробуджені до життя і самоусвідомлені прояви Образу Божого в людині. Виражені у
міфах, вони постають як вирази "нумену". Нумен – це знак вищої сили, який дається людині, це те
божественне, надприродне, котре логічно не може бути проаналізоване, воно ні з чим не пов’язане,
тобто є автономним. Нумен не копіює, а являє божественну силу, при цьому сутність і явище не
розірвані, а перебувають в діалектичній єдності. Сприймається він людиною через переживання
зустрічі з чимось піднесенним, величним, захоплюючим, що водночас породжує священні страх і
тремтіння. Р. Отто ввів цей термін для первинної характеристики святого, божественного. І хоча дати
раціональне визначення нумену неможливо, але людину можна підготувати до самостійного його
сприйняття шляхом безпосереднього споглядання [1: 8-9, 16; 5: 132-133]. Яскравим прикладом
переживання нуменічної реальності є зустрічі біблійних пророків з Богом. Їх пророцтва мали
неабиякий вплив на усвідомлення давньоєврейським народом вищих духовних цінностей, в тому
числі і ідеї терпимості. На думку В.Н. Желєзняк, принцип толерантності має ейдетичну природу,
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спорідненість з ідеями справедливості і вищого блага та сходить до фундаментальних антиномій
моральної метафізики [2: 71].
Проте усвідомлення загальнолюдських цінностей відбувається не одразу. Толерантність має
метафізичні підстави, але їх вираження і засвоєння – це складний, сповнений протиріч історичний
процес. Не одразу суспільство може сприйняти повноту Одкровення, воно відкривається в історії,
вбудовується в культуру. В.С. Соловйов писав, що історичні образи життєвого добра не мають
зовнішньої єдності та завершеності і тому вимагають від людини не формальної покірності, а
розпізнання їх по суті, внутрішньої спів дії у їх постійному зростанні [9: 48]. Духовні цінності, у тому
числі ідея толерантності, у їх тісному взаємозв’язку, поступово постають у міфі через більш глибоке
усвідомлення Одкровення. Дещо категоричною, але показовою є думка Тертулліана: "Приклад для
вправи терпіння дає нам не людське почуття, виховане по образу тупої собачої байдужості, а
Божественний виклад живого і небесного вчення, яке показує приклад терпіння, насамперед самого
Бога, Того Бога, котрий квітами цього світла однаково прикрашає і праведних і неправедних" [10:
321].
У Біблії, на прикладі відношення до іновірців, ми можемо спостерігати становлення і розвиток
ідеї толерантності, яка народжувалася в тісному взаємозв’язку з ідеями добра й любові. Її
становлення було досить складним. Старий Заповіт дає нам багато прикладів абсолютної
нетерпимості до чужих за вірою і племенем. Варто пригадати криваве утвердження давніх євреїв у
Ханаані. Авторитетний провідник єврейського народу священик Ездра був упевнений – саме для його
народу Бог створив "вік цей" і звертаючись у молитві до Бога казав: "Щодо інших же народів, що
походять від Адама, Ти сказав, що вони ніщо, подібні до слини, І всю множину їх Ти уподібнив
краплинам, що капають з посуду" (3 Езд. 6: 56). І це було нормою мислення не тільки для давніх
євреїв. Родо-племінне суспільство та суспільство ранніх цивілізацій було далеким від думки, що у
Бога всі народи землі мають свого батька, котрий у милосерді своїм піклується про тих, що
заблукали, так само, як і про вірних. Хіба, що окремі здогадки ми зустрічаємо в культі Атона в
Стародавньому Єгипті та вченні Заратустри в Персії. Уперше конкретно і чітко ідея терпимості до
інших народів і вір висловлюється у вченнях давньоєврейських пророків. Амос проголошує ідею
рівності всіх народів перед Богом (Ам. 9: 7). Ісайя стверджує, що Бог прагне спасіння усіх людей:
"…аби спасіння моє дійшло до країв землі" (Іс. 49: 6). Ієремія засуджує ідею національної зверхності
та сліпої віри в національні святині (Ієр. 16: 19-20). Проте для основної маси народу ідеї пророків не
стали життєвою цінністю. Дуже важко людині терпіти не схожих за вірою, світоглядом, звичаями. Ще
важче їм допомагати, йти на самопожертву.
З особливою силою ідеї толерантності і терпимості висловлюються в Новому Заповіті. Христос
постає зразком довготерпіння. У притчі про доброго самарянина Христос показує, що ближнім для
людини не обов’язково може бути одновірець, що добро як цінність має бути дароване всім людям,
поза їх вірою, етнічною належністю (Лк. 10: 29-37).
Слід додати, що Біблія, стверджуючи ідею рівності всіх людей у їх достоїнстві, як створених за
Образом і Подобою Бога (Бут. 1: 26-27), та проголошуючи, що єство будь-якої людини пошкоджене
первородним гріхом і тому усі недосконалі, ніхто не вільний від гріха, дає основу для сприйняття ідеї
толерантності не лише як релігійну і етнічну терпимість. Важливими для становлення ідеї
толерантності стали заповіді Христа: любити ворогів своїх (Мт. 5: 43-48; Лк. 6: 27-36), не судити
(Лк. 6: 37-42; Мт. 7:2-6), прощати гріхи (Мт. 18: 21-22). Показовим є вислів Христа, коли він рятував
грішницю: "Хто з вас без гріха нехай першим кине камінь у неї" (Ін. 8: 2-7). Христос враховує
слабкість людини. Він пробачає Петра за зречення, Фому за невіру. Згодом апостол Павло писав, що
лише той призначається на служіння Богові: "…щоб приносити дари і жертви за гріхи, хто може
співчувати нетямущим і тим, хто заблукав, бо й сам схильний до слабості" (Єв. 5: 1-2).
Ідея власної виключності, вищості, нетерпимість до іншого, таким чином, не є притаманною
основам християнства. Представник християнського екзистенціалізму К. Ясперс писав: "Претензії на
виключність – це вираз фанатизму, пихатості, самообману, заснованих на волі до влади, котрі
насамперед виявляються у всіх секуляризаціях, а також у догматичній філософії і в так званих
наукових світоглядах, можуть бути переборені саме розумінням того, що Бог являє себе в історії
різноманітними способами і що до нього веде багато шляхів. За посередництвом світової історії Бог
як би застерігає від претензій на виключність" [11: 49].
Отже, ми можемо зробити наступні висновки:
- ідея толерантності пробуджується у свідомості людини і виражається в міфах поступово, по
мірі освоєння "чужого" світу та внаслідок наростання соціальної диференціації. Тобто проблема
толерантності набуває смислу в умовах зустрічі з "іншим", "чужим";
- Біблія дає нам приклад розгортання міфу, як "магічного імені". Вона показує, як поступово
долається у свідомості суспільства ідея власної винятковості, виключності, ворожості до чужого.
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Матеріал надійшов до редакції 17.01. 2008 р.
Марковский Б.В. Миф и генезис толерантности.
В статье рассматривается вопрос пробуждения в сознании человека идеи толерантности по мере
освоения им окружающего мира и возрастания контактов с "чужим" на примере библейного мифа.
В качестве исходной основы размышлений берется екзистенциально-феноменологическая точка
зрения, согласно которой "серцевиной" мифо-религиозного выражения есть сверхприродный,
божественный "нумен".
Markovskiy B.V. Myth and Genesis of Tolerance.
The article deals with the problem of awakening in a person’s consciousness the idea of tolerance in the
process of exploration of environment and increase of contacts with an "alien" based on the example of Bible
myth. As the original basis of speculations an existencial-phenomenological point of view is taken according
to which the "core" of mythological and religious essence is divine supernatural "noumen".
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ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті визначаються поняття, виявляються особливості та цілі особистісно-орієнтованого
навчання. Виділяються вимоги до організації навчання, орієнтованого на особистість студента, в
умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій. Робиться висновок про те, що
комплексне використання сучасних ІКТ сприяє виконанню ряду методологічних вимог до навчання,
орієнтованого на особистість студента.
Система освіти є на сьогодні дуже динамічною. Однак, за експертними оцінками ЮНЕСКО [1],
освітній процес відчуває кризу, яку переживають усі країни.
Основним завданням освіти в сучасному суспільстві є інтелектуальний та етичний розвиток
людини на основі втягнення його до різноманітної самостійної доцільної діяльності в різних галузях
знань.
Інтелектуальний та етичний розвиток людини в першу чергу пов'язаний з формуванням
діяльнісної культури, пізнавальної культури, культури почуттів та спілкування.
На даний час надзвичайно актуальним видається формування в суспільстві відкритої та вільної
освіти [2, 3].
Глобальна світова модель відкритої освіти легко може бути спроектована на освітню систему
країни, регіону, району.
Для реалізації принципів відкритої освіти необхідні нові підходи, технології, ідеї.
Практично в усіх розвинених країнах у процесі реформування освіти упор зроблений на
посилення самостійного та індивідуалізованого навчання. Домінуючою тенденцією в розвитку освіти
стає модель особистісно-орієнтованого навчання. Особистісно-орієнтоване навчання враховує
індивідуальні, особистісні здібності та якості студента, ґрунтується на передових педагогічних та
інформаційних технологіях [4]. Головною метою особистісно-орієнтованого навчання є створення
умов, що забезпечують, по-перше, мотивацію до освіти та розвитку студента, його інтелектуального
та духовного базису, по-друге, гуманне відношення до студента.
Під особистісно-орієнтованим навчання будемо розуміти певним чином спроектований процес
навчання, що забезпечує умови для розвитку інтелекту та особистісних якостей студента, його
творчих, комунікативних здібностей, здібностей до самоосвіти, саморозвитку та самореалізації, а
також дозволяє більш повно проявити та реалізувати можливості студента згідно з його підготовкою,
здібностями та індивідуальними особливостями. В цій системі змінюється роль викладача. Йому
передбачається організовувати самостійну пізнавальну діяльність студента, озброювати його
методами та способами пізнання і здобуття знань, розвивати уміння, застосовувати їх на практиці.
Необхідні нові підходи до розробки педагогічних засобів, зокрема комп’ютерно-орієнтованих
підручників, практикумів. Вони мають бути націлені на студента, а тому, в більшому ступені бути
інформативними, енциклопедичними. Правильніше говорити про тренажери, самовчителі і т.і. З
розвитком Інтернет-технологій найважливішими педагогічними засобами для особистісноорієнтованого навчання стають освітні ресурси Інтернет, електронні підручники.
Представляється, що найбільш адекватним сучасному стану можуть стати електронні засоби
навчально-пізнавальної діяльності (діяльнісні середовища навчального призначення, підручники,
комп’ютерні тести і т.і.), що є відкритими системами.
Підвищення ефективності процесу навчання з використанням комп’ютерних засобів досягається
за рахунок:
- застосування різних форм та методів організації навчальної діяльності;
- раціонального поєднання активної інтелектуальної та вольової діяльності студентів;
- педагогічно обґрунтованого і доцільного поєднання провідної ролі викладача, що організує і
спрямовує навчальний процес в цілому, та самостійної роботи студента з комп’ютером;
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- поєднання групових та індивідуальних способів організації навчання з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій залежно від можливостей студента;
- використання комп’ютера не тільки як засобу управління навчальною діяльністю, але і для
виконання функцій управління навчанням.
Виявлення особливостей та цілей особистісно-орієнтованого навчання в умовах використання ІКТ
дозволило сформулювати вимоги до навчання, орієнтованого на формування особистості студента:
- вимога гуманного відношення до студента, визнання пріоритету самоцінності індивідуума;
- вимога індивідуалізації та диференціації навчання;
- вимога зміщення акцентів на власну активність, самоконтроль, саморегуляцію,
самоуправління, створення умов, які забезпечують появлення власної активності студента;
- вимога забезпечення умов, що сприяють саморозвитку та самонавчанню студента;
- вимога врахування суб’єктивного досвіду кожного студента;
- вимога організації комунікативної діяльності студентів за допомогою локальних та
глобальних мереж, оперативність доступу до необхідних інформаційних ресурсів;
- вимога забезпечення об’єктивного контролю знань студентів;
- вимога педагогічної обґрунтованості та доцільності використання інформаційнокомунікаційних технологій навчання;
- вимога комплексного використання ІКТ під час проведення різного роду занять, в ході
виконання різноманітної навчальної діяльності.
Метою статті є розкриття наведених вимог.
Вимога гуманного відношення до студента, визнання його самоцінності, є однією з основних
вимог до особистісно-орієнтованого навчання, в центрі якої знаходиться особистість студента, а
основним завданням є розвиток його особистості. Реалізація згаданої вимоги на заняттях з
використанням ІКТ можлива в тому випадку, якщо в системі передбачені індивідуальний та
диференційований підхід до кожного студента з максимальним урахуванням мотивації його
пізнавальної діяльності, інтересів, здібностей, психофізіологічних особливостей, накопленого
досвіду, а також гуманне відношення до студента.
Розглядаючи вимогу індивідуалізації та диференціації навчання, слід відмітити, що використання
нових технології має бути спрямоване на максимальну "персоніфікацію" навчання. Диференціація
навчання досягається за рахунок вибору системи індивідуальних навчальних впливів з урахуванням
суб’єктивного досвіду студентів, їх реальних здібностей.
Розглянемо можливості створення умов, що забезпечують появу власної активності студента.
Виконання згаданої вимоги можливе лише в разі створення в процесі навчання умов і стимулів для
оволодіння студентами навичками самостійної роботи і самонавчання. Навчання за допомогою
електронних діяльнісний середовищ пропонує індивідууму більші можливості для самонавчання,
самостійного пізнання довколишнього світу, самовизначення в ході рішення професійно значущих
завдань.
Вимога забезпечення умов, що сприяють саморозвитку і самонавчанню, означає, що використання
комп’ютерів має бути спрямовано, по-перше, на надання студенту можливості самостійного набуття
знань; по-друге, на розвиток його комунікативних, творчих, інтелектуальних здібностей; по-третє, на
задоволення потреби в самопізнанні, самовизначенні, самоуправлінні та самореалізації. Використання
ІКТ в навчанні дозволяє виконати згадану вимогу за рахунок організації самостійної навчальної
діяльності кожного студента і, таким чином, розвиває його інтелектуальні, вольові, комунікативні
здібності.
Виконання цієї вимоги буде сприяти особистісному зростанню студента і його професійному
становленню, забезпеченню вимог для розвитку особистості студента з метою його успішної
адаптації і успішної життєдіяльності в суспільстві.
Вимога врахування суб’єктивного досвіду кожного студента під час використання ІКТ в
особистісно-орієнтованому навчанні означає, що необхідно акцентувати увагу на суб’єктивному
досвіді студента, який необхідно розвивати і примножувати. Попередній суб’єктивний досвід
студента можна врахувати під час добору змісту навчання, що передбачає можливість його
часткового або повного використання в разі роботи на тому ча іншому рівні складності. Необхідно
створити умови, за яких всі студенти будуть змушені в рівній мірі використовувати ІКТ для
самоосвіти і саморозвитку.
Підкреслимо важливість використання в навчальному процесі проблемних завдань та
дослідницьких задач, а не тільки інформаційного та довідкового матеріалу.
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Вище зазначалось особливе значення культивування унікального досвіду студента, визнання його
цінності і універсальності. Включення суб’єктивного досвіду в процес пізнання дозволяє організувати
навчальну діяльність студента з урахуванням його мотивації, потреб, інтересів, сподівань.
Організація комунікативної діяльності студента за допомогою локальних і, особливо, глобальних
мереж дозволяє готувати студентів до життя і діяльності в інформаційному суспільстві, вчить
використанню засобів комунікації з метою пізнання оточуючого світу і самого себе. У результаті в
індивідуума формується самосвідомість, він самовизначається в довколишньому світі, виявляє свої
особисті професійні переважання. У ході особистісного спілкування за допомогою мереж
визначається соціальна позиція, формується індивідуальна свідомість. Отже, в процесі навчання з
використанням електронного навчального середовища при взаємодії студента за допомогою мереж з
іншими учасниками навчального процесу відбувається розвиток особистості студента, його
соціалізація.
Комунікативна діяльність передбачає створення умов, що дозволяють забезпечити оперативний
доступ до необхідних інформаційних ресурсів.
Реалізація вимоги організації комунікативної діяльності студентів надає їм необмежені
можливості для спілкування з іншими користувачами, розвиває їх комунікативні здібності, сприяє
соціальній адаптації, дозволяє використовувати засоби інформатизації і комунікації як інструмент
пізнання і дослідження оточуючої дійсності, в якості засобу розвитку інтелекту і особистісних
якостей індивідуума.
Виконання вимоги забезпечення об’єктивного контролю знань студентів передбачає, що в процесі
навчання здійснюватиметься автоматизований контроль знань студентів. Об’єктивність контролю
забезпечується, по-перше, розсилкою індивідуальних завдань, по-друге, діагностикою і наступним
аналізом помилок, збором даних про вміння та знання студента і можливістю їх статистичної
обробки.
Здійснення самоконтролю, тренування, самокорекції спонукає у студентів нові емоції, що
впливають на мотивацію. Організація об’єктивного контролю знань дозволяє раціонально розвивати
мислення всіх категорій студентів, сприяє виникненню внутрішньої потреби у вивченні поданого
матеріалу, що активізує пізнавальну діяльність студентів.
Об’єктивність, регулярність і оперативність діагностики знань, умінь та навичок дозволить
здійснити оперативний зворотній зв'язок у процесі розвитку особистості студента, коректувати в
якійсь мірі цей процес, орієнтуючись на індивідуальні інтелектуальні і психофізіологічні особливості
студентів.
Вимога педагогічної обґрунтованості і доцільності використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчанні означає, що перш ніж впроваджувати ІКТ у навчальний процес, необхідно
оцінити доречність і доцільність нововведень; обрати саме ті теми та розділи дисципліни, при
вивченні яких необхідно використовувати ІКТ; виділити види занять, які дозволяють досягти
потрібного дидактичного ефекту від використання ІКТ.
Вимога комплексного використання ІКТ у ході виконання різноманітної навчальної діяльності
представляється актуальним тому, що суттєвого підвищення ефективності навчання можна досягти
при комплексному використанні ІКТ.
Організація різноманітних видів діяльності в умовах впровадження засобів інформатизації
приводить до зміни стереотипів поведінки, виробляє нові якості студента, розвиває творчу активність
і творчий підхід до виконання різного роду завдань. Комплексне використання сучасних ІКТ в освіті
сприяє створенню умов для розвитку і прояву особистісних якостей студентів, становлення творчих,
активних, ініціативних студентів, задоволення пізнавальних і духовних потреб студентів, розвитку їх
комунікативних здібностей, навичок самоосвіти, саморозвитку.
Проведені дослідження дозволили виявити, що комплексне використання сучасних ІКТ сприяє
виконанню наступних методологічних вимог до навчання, орієнтованого на особистість студента:
діалогічність, діяльнісно-творчий підхід, підтримка індивідуального розвитку студента, формування
особистісних якостей студента, представлення можливостей для самоосвіти, самонавчання,
самовиховання, саморозвитку, самовизначення, самостійності і самореалізації.
Напрямками подальших наукових пошуків є систематизація і узагальнення процесу розробки і
проектування інформаційних і комунікаційних інноваційних технологій в навчанні студентів вузів.
Здійснення комплексного впровадження засобів ІКТ та виявлення ефективності їх практичного
використання в навчальному процесі, орієнтованому на особистість студента.
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Гончарова О.Н. Требования к организации личностно-ориентированного обучения с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
В статье определяется понятие, выявляются особенности и цели личностно-ориентированного
обучения. Выделяются требования к организации обучения, ориентированного на личность
обучаемого, в условиях использования информационно-коммуникационных технологий. Делается
вывод о том, что комплексное использование современных ИКТ способствует выполнению ряда
методических требований к обучению, ориентированому на личность студента.
Honcharova O.М. Requirements to Organization of the Personality-Oriented Teaching with Use of
Information-Communication Technologies.
In the article the notion, peculiarities and aims of the personally-oriented teaching are defined. The demands
to the student's personality oriented teaching organization in the conditions of information-communication
technologies use are singled out. The conclusion is done that the complex use of modern ICT favours the
following of a number of demands to the student's personality oriented teaching.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДОЗНАВЧИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглядається питання ролі навчально-польової практики як необхідної умови формування
професійних природознавчих компетентностей учителя початкових класів. Особлива увага
приділяється навчально-польовій практиці як формі залучення студентів до вмотивованої
пізнавальної діяльності, самостійного наукового пошуку, проведення спостереження і
систематизації отриманих результатів.
Вимоги сучасного суспільства спонукають до реалізації компетентнісного підходу в професійній
підготовці майбутніх педагогів, який передбачає формування сукупності професійних знань, ідей,
цінностей, що стають орієнтиром та інструментом професійної діяльності. Важливою складовою
професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи є формування природознавчих знань,
або вірніше сказати природознавчих компетентностей. Успішне виконання цього завдання залежить
від правильної організації роботи студентів у різних її формах, яка б була спрямована на формування
їх освітніх компетентностей. Однією із таких форм роботи є навчально-польова практика, розкриття
ролі якої є метою даної статті.
Поняття "професійна компетентність" у педагогічній науці розглядається як володіння сукупністю
знань і вмінь, що визначають результативність праці, обсяг навичок виконання завдань професійної
діяльності, комплекс знань і професійних значущих якостей особистості, напрям професіоналізації,
єдність теоретичної й практичної готовності до праці [1]. Компетентність характеризує
функціональний аспект професії педагога, вона включає поєднання взаємовідповідних пізнавальних
ставлень і практичних навичок, цінностей, знань і вмінь, усього, що можна мобілізувати до активної
дії. Структурними елементами компетентності є: "знання; діяльність, уміння та навички,
використання знань у стандартних ситуаціях; практика, в якій відпрацьовуються та перевіряються
знання, досвід; особистісні якості людини, її темперамент, характер, інтелект, здібності та нахили,
цінності, переконання, мотиви діяльності тощо" [2: 7].
Належну роль у формуванні природознавчих компетентностей у майбутніх учителів початкових
класів відіграє навчально-польова практика з навчальної дисципліни "Основи природознавства", яка
сприяє практичному закріпленню теоретичних знань, здобутих під час вивчення курсу, реалізує
поєднання вивчення природи з практичною діяльністю, формує активне ставлення до навколишнього
середовища, перетворює здобуті в процесі пошуку знання на переконання.
Метою навчально-польової практики з "Основ природознавства" є:
- поглиблення і розширення знань студентів, отриманих у процесі вивчення теоретичного
курсу та творче використання цих знань на практиці;
- озброєння студентів уміннями і навичками проведення спостережень у природі, збирання й
опрацювання польового матеріалу;
- підготовка студентів до організації і проведення екскурсій у природу;
- виховання в студентів бережливого відношення до природи рідного краю та ознайомлення їх
з прийомами та методами природоохоронної діяльності.
Навчально-польова практика належить до дослідницько-практичної діяльності, а тому має
важливе значення в професійній підготовці студентів. Під час її проведення враховується ряд
дидактичних принципів: інтегрованості навчального процесу; науковості, зв’язку із життям;
систематичності і послідовності; свідомості та активності; наочності; міцності засвоєння знань;
доступності.
Як відомо, діяльність породжується потребами й спрямована на пізнання та перетворення
зовнішнього світу й самої людини. Ця діяльність у контексті професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів буде ефективною, коли відбуватиметься свідоме поєднання студентами
змісту компетентності, яким вони оволодівають у процесі як репродуктивної, так і творчої навчальної
діяльності, і формами опанування знань у ціле, коли буде вибрана стратегія перетворення змісту
компетентності в особистісне надбання. Це відбувається завдяки перетворенню наявних знань та
умінь, їх розширенню і поглибленню новими знаннями і вміннями, здобутими при взаємодії з
об’єктом і змістом пізнавальної предметної компетентності [3]. Пізнавальна діяльність студентів
повинна будуватися на мотиваційній орієнтованості та спрямованості діяльності особистості.
Пізнавальний інтерес – це важливий мотив навчання. Мотивація, з одного боку, конкретизує знання
© Астахова Л.Є., Муж Г.В., 2008
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про нерозривний зв’язок мотивів зі свідомістю, з іншого – мотивів з дією. У ході пізнавальнодослідницької діяльності важливо сформувати в студентів спонукальні мотиви до навчання, дати
поштовх для розвитку таких якостей особистості, як самореалізація, цілеспрямованість, прагнення до
самовираження.
Навчально-польова практика є однією із форм залучення студентів до вмотивованої пізнавальної
діяльності, в якій розвиваються їхні професійні знання, вміння та навички. Вона спрямована на
стимулювання їхнього професійного самовиховання, розвиток ініціативи, формування особистісного
стилю пізнавальної діяльності з урахуванням особливостей особистості та рівня підготовки, що
сприяє становленню професійної зрілості особистості студентів. Високий професіоналізм передбачає
творчий пошук як критерій ділової зрілості, компетентності, відповідальності, самостійності, потреби
в постійному оновленні та удосконаленні знань, уміння володіти знаннями й застосовувати їх у
різних ситуаціях, цілеспрямованого прагнення до істини, прагнення до самовдосконалення та
самореалізації. Компетентність поєднує знання та здатність безпосередньо застосовувати їх у
професійній діяльності.
Під час залучення до різноманітних форм дослідницької діяльності, однією з яких виступає
навчально-польова практика, студенти виробляють навички наукового пошуку і підбору необхідних
даних, їх систематизації, здійснюють аналіз і приймають конкретні рішення щодо вирішення
професійних завдань. Наприклад, для виконання завдання "визначити сторони горизонту", студенти
повинні вміти відшукати ті природні орієнтири, які б допомогли б їм зорієнтуватися на місцевості.
Такими орієнтирами, зокрема, можуть бути: висота полуденного Сонця, яке о 12 годині в північній
півкулі завжди буває на півдні і тінь від предметів у цей час буде вказувати на північ [4]; розвиток
крони дерева, що росте окремо, у якого більше гілок буде розвиватися на південному боці стовбура,
ніж на північному; наявність на стовбурі дерев мохів та лишайників, які в більшій мірі
зосереджуються на північному боці стовбура; товщина річних кілець деревини на спиляному стовбурі
дерев, яка буде більшою з південного боку та інші ознаки. Для остаточного висновку щодо сторін
горизонту не достатньо керуватись лише якоюсь однією ознакою, а важливо як орієнтири розглянути
якомога більше різних місцевих ознак і на основі комплексного аналізу їх прийняти вірне вирішення
завдання. Таким чином, у процесі вирішення завдання студенти оволодівають методикою наукового
пізнання, формують дослідницькі вміння, розвивають навички самостійної пошукової роботи, яка
спирається на наявний досвід, знання, уявлення і навички.
Одним із важливих методів наукового пізнання є спостереження. Вони сприяють розвитку в
студентів таких прийомів мислення, як аналіз, синтез, порівняння та узагальнення. Спостереження
реалізуються через екскурсійний метод дослідження.
Під час екскурсій студенти вивчають різні форми рельєфу, гірські породи та мінерали, навчаються
орієнтуватись на місцевості та вести спостереження за погодою, досліджують біогеоценози лісу,
луків, водойм, полів, пустищ, їх динаміку, взаємовідносини між членами біоценозів. Крім того,
студенти отримують навички флористичної роботи, оволодівають технікою збирання рослин у
природі та способами їх засушування, набувають навички морфологічного аналізу рослин, вчаться
визначати рослини самостійно за допомогою визначників. Екскурсії, порівняно з аудиторним
теоретичним вивченням курсу, дозволяють значно глибше й повніше вивчати різноманітність явищ і
об’єктів природи, розібратися в цій різноманітності, встановити зв’язки організмів один з одним та
умовами середовища.
Центральне місце серед завдань навчально-польової практики посідає вивчення біогеоценозів,
природних комплексів, ландшафтів, а також дослідження ролі окремих видів, системних груп та
інших компонентів у їх формуванні. При цьому основна мета полягає в приведенні засвоєних
студентами понять у певну систему й узагальненні знань для розкриття закономірностей розвитку
географічної оболонки та окремих її частин.
Екскурсії до біогеоценозів сприяють не тільки закріпленню знань з природознавства, але й
розвитку навичок самостійної роботи. Так, під час вивчення біогеоценозу лісу студенти відмічають
екологічні умови місцевості – рельєф, ґрунт, характер зволоження, умови мінерального живлення,
освітлення, характер лісового опаду, його утворення та розкладання, знайомляться з життєвими
формами рослин лісу (дерева, кущі, напівкущі, кущики, трав’янисті рослини, рослини-епіфіти), їх
екологічними групами (наприклад, світлолюбні, тіньолюбні, тіньовитривалі), видовою
різноманітністю, визначають ярусність рослин, їх рясність, при цьому зазначають домінантний вид
кожного ярусу, фіксують фенологічні фази їх розвитку, спостерігають за поведінкою тварин та
способом їх живлення, дають господарську характеристику лісу (пошкодження лісу хворобами і
шкідниками, сліди діяльності людини – вирубування, випасання худоби, дороги). Звертається увага
не тільки на пристосованість окремих організмів до життя в певному середовищі, а й на особливості
функціонування всього біогеоценозу, на взаємозв’язки як між живими організмами, так і живих
організмів з абіотичними факторами середовища. Студенти виконують ці завдання в складі
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невеличких груп – із 5-6 чоловік, що сприяє розвитку їх творчого особистісного підходу до роботи.
При цьому, вони знайомляться не тільки з певними об’єктами чи явищами природи, а й з методикою
вивчення їх, набувають елементарних навичок дослідницької роботи в природі й збирання матеріалу
для висновків. Наприкінці екскурсії проводиться підсумкова бесіда, в якій кожна група студентів
повідомляє про результати своєї роботи, на основі яких робляться висновки про взаємні зв’язки
елементів живої та неживої природи, про їх взаємозалежність та взаємообумовленість. Правильно
організована робота в групах "дає змогу забезпечити активну діяльність студентів, передбачає
розподіл обов’язків між ними, виконавчу й організаційну ініціативу, актуалізацію як досвіду
самостійної діяльності, так і спільної роботи над виконанням конкретного завдання" [4: 9]. Таким
чином, екскурсія спрямована на активний характер навчання і мислення та самостійну діяльність, що
сприяє реалізації власної програми професійного зростання.
Значною мірою ґрунтовному засвоєнню природознавчих знань сприяє використання
порівняльного аналізу об’єктів та явищ природи, що є стимулом до осмисленої пізнавальної
діяльності. Шляхом порівняння можна аналізувати й синтезувати, здійснювати індукцію і дедукцію,
знаходити відмінність між суттєвими і несуттєвими ознаками, властивостями і взаємозв’язками.
Порівнюючи структуру різних біогеоценозів (лісу, луку, водойми) студенти мають можливість
співставити видовий склад організмів у різних біотопах, умови їх існування, взаємозв’язки з іншими
організмами та абіотичними чинниками середовища. Це дозволить краще зрозуміти сутність таких
природознавчих понять як життєва форма рослин, ярусність, рясність, аспектність, екологічна
пристосованість, біоценотичні зв’язки та інших і на цій основі підійти до розуміння загальних
закономірностей функціонування природи.
Виконання завдань у ході навчально-польової практики буде більш ефективним, якщо при
організації свої роботи студенти керуватимуться принципом системності та послідовності, який
спирається на наявний досвід, знання, уявлення і навички. Зокрема, вивчення представників місцевої
флори та фауни, що є важливим завданням навчально-польової практики, базується на тих знаннях,
які студенти отримали раніше під час лабораторного практикуму з курсу "Основи природознавства".
Наприклад, вироблені під час цих занять уміння розрізняти різні типи кореневих систем,
морфологічні типи листкових пластинок, можливі варіанти їх прикріплення до стебла, структурні
елементи будови квітки, типи суцвіть та плодів допомагають студентам у визначенні належності
квіткової рослини до певної родини. Вивчаючи рослини в певній послідовності, студенти засвоюють
прийоми роботи з морфологічним матеріалом, запам’ятовують певний порядок дій з натуральними
об’єктами, усвідомлюють відношення між цілим і його частинами. Певна послідовність у вивченні
органів рослин полегшує процес порівняння одного об’єкта з іншим, знаходження подібності та
відмінності головних ознак, установлення спорідненості між ними, що є необхідною умовою для
формування понять про таксономічні одиниці.
У ході навчально-польової практики важливо виробити в студентів уміння розкривати причиннонаслідкові зв’язки між організмами й неживою природою, оскільки їх взаємодія породжує
відповідний кругообіг речовин та енергії й, реалізуючись у просторі, призводить до утворення
відповідних комплексів. Одним із таких комплексів, що належить до базових природознавчих понять,
є ґрунт. Формування даного поняття здійснюється на основі вивчення чинників ґрунтоутворення, до
яких належать: ґрунтотвірна порода, клімат, рельєф, рослинний покрив, тварини та мікроорганізми.
Для цього на екскурсіях студенти збирають різні мінерали та гірські породи, оскільки вони
визначають хімічний склад ґрунту; вивчають вплив вивітрювання на руйнування гірських порід (дія
температури і води зумовлює виникнення тріщин у гірській породі); визначають механічний склад
ґрунту (використовуючи при цьому вологий спосіб скачування грудочки ґрунту у шнур); визначають
вміст гумусу (за інтенсивністю темного забарвлення верхнього горизонту неглибокого розрізу
ґрунту). Акумулюючи також знання про вплив мікроорганізмів, тварин і часу у ґрунтоутворенні
студенти приходять до висновку, що ґрунт є результатом тривалої взаємодії елементів живої і
неживої природи, а також необхідною умовою існування життя на Землі.
Таким чином, обов’язковою умовою повноцінного навчання, яке спрямоване на пізнання сутності
природних явищ і процесів, виявлення характерних їх властивостей і закономірностей розвитку є
наочність, яка краще всього забезпечується під час навчально-польової практики. Коли теоретичні
положення науки, здобуті під час вивчення курсу, доповнюються наочними уявленнями про об’єкти і
явища, то вони стають більш зрозумілими. Сформовані при цьому природознавчі поняття становлять
обов’язковий компонент свідомих і міцних знань. Навчально-польова практика забезпечує
формування активних якостей особистості, що відображають її професійну компетентність, творчу
професійну самореалізацію.
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компетентностей у будущих учителей начальных классов.
В статье рассматриваются вопросы роли учебно-полевой практики как необходимого условия
формирования профессиональных природоведческих компетентностей учителя начальных классов.
Особое внимание уделяется учебно-полевой практике как форме приобщения студентов к
мотивированной познавательной деятельности, самостоятельному научному поиску, проведению
наблюдения и систематизации полученных результатов.
Astakhova L.Ye., Muzh H.V. The Role of Training Field Practice in the Formation of Natural History
Competences of the Future Primary School Teachers.
The article deals with the question of the role of the training field practice as a necessary condition of
professional competences of primary school teachers' formation in the field of natural history. Special
attention is paid to training field practice as a form of involving students into a highly motivated cognitive
activity, independent scientific investigation, conducting observation and systematizing the results of it.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
(ДРУГА ПОЛ. ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.)
У статті зроблено аналіз кращих зразків музичної методичної літератури, якою користувалися
викладачі музичних дисциплін у навчальних закладах Волинської губернії в період з другої половини XIX
– на початку XX століття. Звертається увага на позитивні та негативні моменти навчання
музичної грамоти. Відмічається роль розглянутих посібників у формуванні методичних стандартів
та системи шкільної музичної освіти на Волині в зазначений період.
Розбудова системи шкільної музичної освіти на Волині була підготовлена плеядою видатних
музикантів, педагогів, композиторів, співаків, які були уродженцями волинської губернії або ж
присвятили цьому регіону своє мистецьке життя.
Особливістю розвитку шкільної музичної освіти досліджуваного періоду можна вважати високий
рівень її опіки з боку силових відомств, передусім Міністерства внутрішніх справ. Силові відомства,
попри їх формальну відірваність від музичної культури й освіти, мали значний вплив на можливості
існування цієї сфери на Волині. Це, передусім, стосувалося аматорського (позаінституційного) та
народно-фольклорного (оказіонального) рівнів розвитку музичної освіти; однак музичні школи та
установи також підлягали поліційному наглядові й контролю. Метою статті є аналіз музичної
методичної літератури, що використовувалась у навчальних закладах Волині.
У кінці ХІХ – на початку ХХ століття почало формуватися науково-методичне забезпечення
шкільної музичної освіти на Волині. Серед посібників та підручників, які використовували у
музичних школах Волині, варто, передусім, назвати посібник С. Чернецького "Шкільні співи для
виховання дітей", підручник А. Сосновського "Методика учебных предметов начальной школы",
працю С. Миропольського "Систематический обзор народной учительской литературы", книгу
І. Вейнкопфа "Дидактика і методика", монографію В. Острогорського "Письма об эстетическом
воспитании" та інші. Вказані наукові та методичні праці були, безумовно, різного рівня, різної сфери
застосування та ступеня поширеності у школах Волині. Але сама їх наявність свідчить про
зацікавлення такою літературою з боку педагогів музичних шкіл Волині у кінці ХІХ – на початку ХХ
століття.
Зазначимо, що царський уряд приділяв деяку увагу виданню музичної літератури. Про це свідчать
щорічні каталоги нот. Не залишався поза увагою друк методичних видань. Проте важко сказати,
наскільки систематичним і повним було забезпечення обома видами літератури волинських шкіл.
Віддаленість центрів музичного книгодрукування (Санкт-Петербурга, Москви) змушувала вчителів
звертатися до книговидавців у Києві, сусідніх Польщі та Галичині. Реєстр музичного магазину "Ліра",
що знаходився по вулиці Великій Бердичівській, 39 у Житомирі, свідчив про широкий асортимент
нотної літератури, як-от: репертуар для ансамблевого виконання; невеликі твори (романси, п’єси
тощо), великі твори (опери, балети, симфонії).
Були представлені тематичні нотні збірники, наприклад: "Цыганские песни", "Национальные
гимны", "Современные русские композиторы", "Лучшие отрывки из оперетт". Тут у "географічному"
каталозі (чомусь саме так називали сучасники відділ творів іноземних композиторів) можна було
придбати: "Украинские песни" (ред. В. Зеленский), "Легкие американские танцы", "На волнах
Миссисипи" (О. Питерсон). Не залишилися без музичної літератури студенти вищих музичних
закладів. Для них видавалася література найвищої складності для спеціалізованих майстер-класів:
"Искусство фуги" (Й.С. Бах), етюди М. Кольберга, А. Гедіке, М. Лешгорна, К. Черні та інших [1].
Проте зазначимо, що порівняно з більш-менш повним забезпеченням нотною літературою, оснащення
методичною літературою було набагато гіршим. Педагоги здебільшого купували книги власним
коштом у Львові та Перемишлі, та й ці видання були в основному хоровими методиками. А педагогиінструменталісти мали покладатися на власний хист. Щодо означеної вище хорової літератури, то
деякі опуси вражали музично-педагогічною безграмотністю, як-от посібник С. Чернецького "Шкільні
співи для виховання дітей" [2]. Невеличка методика для виховання дітей теорії та сольфеджіо подає
переписку (вірніше, один лист-відповідь) з Лисенком. Микола Віталійович досить ґрунтовно
описував процес запису народної пісні з голосу, проте подальший виклад матеріалу не має жодного
відношення до народної творчості. Здається, що автор заплутався у трьох музичних предметах:
методиці, теорії, сольфеджіо, бо матеріал подано з нагромадженням предметів один на одного.
© Бовсунівська Н.М., 2008
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Відсутня будь-яка послідовність, порушено один з головних педагогічних принципів: від простого до
складного. Весь процес навчання автор розподілив на два кола:
І коло: 1-3 уроки. Нотні ключі (всі п’ять!); це надзвичайно складний матеріал навіть для
дорослого. Варто сказати, що й зараз музиканти-професіонали вивчають лише окремі нотні ключі:
басовий, скрипковий – всі без винятку; басовий, скрипковий, альтовий – інструменталісти-струнники
(скрипалі, альтисти, арфісти); теноровий та басовий вивчають музиканти-духовики. Наступні чотири
уроки діти вивчали назви нот (!). Зважаючи на складність початкового матеріалу і полегшені наступні
уроки, важко сказати, як автор міг спонукати учнів до подальших занять музикою. Бо наступні три
уроки присвячувались "созвучиям" (акордам), їх виконанню. Знову досить складна тема.
ІІ коло: 7-12 уроки. Тему занять назвати важко, бо інколи автор в одному уроці змішував поняття
розміру, динамічних відтінків, легато, інтервалів, знаків альтерації.
Слід згадати підручник А. Сосновського "Методика учебных предметов начальной школы" [3].
Він досить чітко структурований, відтворює значення предмета, мету, обсяг викладання, методи
навчання співу, про які слід сказати детальніше.
По слуху (з голосу): у цьому випадку, як вважав автор, потрібна допомога якогось інструмента. У
волинських школах це найчастіше була скрипка – доступний і відносно дешевий інструмент.
Навчаючи мелодії, вчитель декілька раз її проспівував. Далі діти разом повторювали наспів.
Наступний крок – спів мелодії solo. Закінчували вивчення нового матеріалу його виконанням tutti (всі
разом) без участі й допомоги вчителя. Цей спосіб був надзвичайно дієвим тільки спочатку. За його
допомогою засвоювалися прості мелодії – як церковні, так і народні, розвивалася слухова пам’ять,
тому всі учні мали засвоїти цей спосіб. Слід зазначити, що переважна більшість волинських
викладачів-музикантів навчали саме так. І на цьому зупинялися. Важко якось загалом окреслити
методику навчання в тодішніх школах чи вказати її вид, керуючись сучасними категоріями
дидактики. Найімовірніше, є сенс говорити про відсутність наукової методики навчання музиці в
межах шкільної музичної освіти або ж визначити її як інтуїтивну. Здебільшого вчителі навіть не
замислювалися над тим, який обсяг знань мають засвоїти учні у 1-му, 2-му та наступних класах
школи, і яких навичок мають набути. У цьому контексті підручник А. Сосновського був вигідним
винятком. Нагадаємо, що йдеться про церковний мелос, який у повсякденному житті майже не
використовували. Звичайно, тренована пам’ять учнів поза стінами школи "запам’ятовувала" значну
кількість народних пісень. Проте легкість вивчення фольклорного матеріалу не вирішувала проблеми
навчання більш складної літургійної музики у школах.
Для цього існував інший метод – нотний. Основну вимогу А. Сосновський адресує вчителям
грамоти: ноти необхідно вивчати паралельно з старослов’янською мовою і грамотою, і ніяк не
раніше. Цей методичний посібник, без сумніву, був побудований за принципом "від невідомого до
відомого, від простого до складного". Сам процес навчання розділений автором видання на декілька
етапів:
1) Підготовчі вправи. За результатами цих двох невеличких тестів школярів розподіляли за якістю
слуху (добрий, середній, поганий) і пам’яті на групи.
2) Вивчення найпростіших піснеспівів:
- відбір за глосами: слабкі мають стояти серед сильних: "вплив одне на одного набагато сильніший
за вплив учителя";
- обов’язкове дублювання книжного тексту на класній дошці;
- пояснення всіх пауз, люфтів (затримки дихання), цезур (взяття дихання).
3) Вивчення нот (великих творів): обов’язкове написання нот на дошці; спів знайомої мелодії по
щойно написаних нотах; вивчення великих творів частинами.
Автор виокремлює також основні риси керівника хору: вимогливість, рішучість; авторитет (як
знавця); духовний зв’язок з підлеглими; хорова і особиста дисципліна.
Хоча рік видання обох зазначених вище підручників С. Чернецького та А. Сосновського
однаковий (1913), вони разюче відрізняються. Низький професійно-педагогічний рівень посібника
С. Чернецького разюче контрастує з (хай і дещо безсистемним) методичним різнобарв’ям книги
А. Сосновського. Третім важливим методичним виданням для шкіл є "Сборник методических
разьяснений по предметам преподавания в церковно приходских школах и школах грамоты" [4]. Воно
стосується вимог до гігієни і охорони здоров’я учнів шкіл, які можна звести до таких: приміщення
має бути чистим, світлим, не задимленим; не слід дозволяти учням співати одразу після біганини на
вулиці, втомленим, одразу після прийняття їжі; одяг учнів не повинен стискати горло і діафрагму; час
співу не має перевищувати 30 хв. для молодших учнів; поступово навантаження збільшувати; після
співу учні не повинні одразу виходити на холодне повітря.
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Укладачі збірника описали в ньому способи дихання, положення корпусу і фізіологічну будову
голосового апарату, його особливості. У ньому також подані детальні рекомендації щодо кількісного
складу хору, а також його голосового наповнення.
Особливе місце серед наукової і навчально-методичної літератури для шкіл Волині займає праця
видатного педагога С. Миропольського "Систематический обзор русской народной учительской
литературы", в якій автор зробив спробу синтезувати історію народної музичної педагогіки і
проблеми другої половини XIX ст. [5]. У величезній за обсягом праці (743 стор.) розглядаються
питання естетичного виховання, підліткової психології, реорганізації народної школи. Автор
вдумливо і глибоко проаналізував проблему патріотичного виховання, яке повинно бути нерозривно
пов’язане з історичними, регіональними і побутовими умовами. Цю проблему автор пропонував
вирішити шляхом активізації шкільної музичної науки (як одного з чинників естетичного виховання),
особливу увагу звертаючи на уроки співів. Детальний аналіз роботи С. Миропольського дає змогу
виявити такі її характерні ознаки і головні думки:
1. Автор не сприймає народну пісенну творчість як музичну, називаючи її "фабрично-заводською",
а народні інструменти – антимузичними.
2. Як наслідок викладеного вище – автор пропонує заборонити "виконання розгульного і
потворного фабричного і бурлацького фольклору" [5: 56].
Незважаючи на деяку неврівноваженість і подекуди полярність думок автора, слід зауважити, що
загалом праця С. Миропольського і сучасних йому дослідників змушує до теоретизування, полеміки.
Досить чітко у цій праці висвітлено вплив і функції музичної освіти:
а) функція виховання почуттів;
б) етнокультурна функція (врахування національних особливостей, національне виховання під час
занять музикою);
в) соціалізуюча функція (попередження шкідливих звичок);
г) функція виявлення нових народних талантів;
д) статусна функція (наприклад, наявність хору як показник високого рівня навчального закладу).
Заслугою дослідника є обґрунтування мотивації вивчення музики і співу. Так, автор вважав, що
спів – універсальний засіб для розвитку дитини, оскільки не може бути абсолютно безголосих дітей
("хто може розмовляти, той може співати"); С. Миропольський навіть пропонував лікувати співом
недорікуватість і заїкуватість дітей, геніально передбачивши можливості сучасної музикотерапії та
арттерапії. Щодо системи навчання, то С. Миропольський був переконаний, що слухати музику треба
з колиски, навчати їй – з 7-9 років; кожну дитину треба навчати і по слуху, і по нотах; для її власного
музичного розвитку варто навчати співати solo і в хорі. Особливу роль автор відводив хору. Він
наголошував на його значущості як колективу, оскільки вважав, що діти потребують спільної праці, а
хор прищеплює навички до дружньої, спільної творчої праці дітей, допомагає усвідомити загальну
мету. Врешті-решт, на думку автора, в хорі у дітей з’являється звичка виконувати свою роботу,
узгоджуючи її з діяльністю інших; хорова творчість завжди викликає здорову конкуренцію і творче
змагання; в колективі виховується почуття міри, тактовності. С. Миропольський добре розумів острах
дитини перед незрозумілими їй нотами, про що писав: "Музична грамота. Багатьох ці слова лякають.
Але будь-яка музика – не що інше, як поєднання семи нот. Як малюнок – поєднання прямої і кривої,
живопис – поєднання семи кольорів, як вся математика – поєднання 10 чисел" [5: 158]. Для
підтвердження своїх слів, автор посилається на визначного музичного теоретика, педагога з 40річним стажем Максиміліана Лароша: "Парадокс, але музичні знання і вміння зводять лише до
об’єднання і відтворення голосом перших двох звуків, зображених на папері. Технічно вся музика –
набір інтервалів. Враховуючи, що октава є ніщо інше, як повторення одного й того ж звука,
залишається сім інтервалів. Вони є похідними. В абетці – більше 30 літер. Її вивчають 2-4 тижні.
Чому ж на вивчення семи нот ми витрачаємо більше місяця? Чому рідко зустрінеш людину, яка читає
ноти, як слова в книзі? Де причина цього дивного явища?" [5: 342]. Для переборення цих труднощів
автор дуже зрозуміло й компетентно диференціював процес вивчення музичного твору:
1 етап – розспівка. Для вчителя це реальна спроба з’ясувати контингент і можливості юних
співаків. Для дітей – знайомство з "колегами" і керівником; набуття навичок нотного письма, співу зі
слуху та по нотах.
2 етап – вивчення твору. Досить тривалий практичний процес, що вміщував: усний аналіз твору,
вокальний показ, запис тексту на дошці, характеристику темпу, ритму, тривалості, музичну диктовку
(з дошки – в зошити), творчу роботу: один учень співає, всі інші записують у зошити.
3 етап – вибір репертуару, який мав відповідати таким вимогам:
- доступність і простота мелодії і тексту;
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- наявність усних і письмових музичних вправ, які обов’язково мали викладатися паралельно;
- поступове повідомлення знань з теорії музики;
- розвиток внутрішнього слуху шляхом нотного запису мелодії, яка вивчається;
- обов’язкова присутність сольмізації поряд з піснями;
- обов’язковий багатоголосний спів (2 і 3-х чол.).
Не зважаючи на відсутність вищих музичних навчальних закладів на території губернії, магазин
"Ліра" пропонував книгу А. Маслова "Народная консерватория" [6]. Зміст підручника досить
складний для розуміння навіть людині з початковою музичною освітою. Тому через рік (у 1909 р.)
книгу з продажу було знято.
Цікаву наукову монографію про витоки розвитку українського церковного співу в 1910 р. видав
професор М. Бажанський [7]. У ній досить глибоко охарактеризовано православну культову вокальну
традицію співвідносно з католицьким музичним мистецтвом.
Загальнокультурним питанням присвячено монографію В. Острогорського "Письма об
эстетическом воспитании" [8]. Автор дає рекомендації молодим мамам щодо виховання малюків
піснею. Починати співати, вважає автор, треба з перших хвилин життя дитини, адже найяскравіші
музичні враження ми отримуємо в дитинстві. Це відбувається підсвідомо, коли матір співає
колискову, причому слова як такі значення не мають: важливі голос, задушевність і методизм. Тому
виховательки (мама, няня, годувальниця) повинні мати слух і приємний голос. Далі автор несподівано
називає тогочасну жіночу освіту потворно вульгарною. Він констатує факт, що "...більшість, граючи
той чи інший твір, не задумується над його змістом. …панянкам нецікаво знати, хто були ті Моцарти,
Бетховени, Глінки, що вони зробили для людства" [8: 66].
Слід зазначити, що, попри партикулярний нотний "голод", церковною літературою школи були
забезпечені. Як свідчить доповідна записка видавця Ардамона Калістратова, до кожного навчального
закладу він відіслав по три примірники збірників церковних музичних творів під редакцією регента
Архієрейського хору Г. Вишенського. Це видання було схвалене Митрополитом Філаретом у 1865 р. і
рекомендоване для шкіл, міських і сільських семінарій. До нього входили літургії Св. Іоанна
Златоуста, два народних гімни "Коль славен наш Господь" і "Боже, царя храни". Незважаючи на
позитивний відгук релігійного діяча, збірка отримала чимало різких і критичних відгуків від світської
шкільної адміністрації та простих педагогів-музикантів. Видавець вийшов із цієї непростої ситуації:
він "...уклінно підніс чотири примірники видання Його Превосходительству, за що отримав душевну
подяку" [9: арк. 11-12]. Питання про розповсюдження (вважай – про збільшення статків видавця) було
вирішено позитивно. Щоправда, через два роки (у 1886 р.) Рада інспекторів народних училищ
Південно-Західного краю постановила "відмовити дійсному статському радникові А. Калістратову у
придбанні у нього виданого ним збірника церковних піснеспівів у зв’язку з більш, ніж достатньою
його кількістю" [10: арк. 13].
Звертаючись до наведеного вище огляду наукової й методичної літератури для шкільної музичної
освіти, варто зазначити, що навіть ці перші й нечисленні паростки науково-теоретичного
забезпечення відіграли непересічну роль у формуванні певних методичних стандартів музичної освіти
й призвели до формування певної системи шкільної музичної освіти на Волині на початку XIX ст.
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Матеріал надійшов до редакції 14.04. 2008 р.
Бовсуновская Н.Н. Методическое обеспечение учебных заведений Волынской губернии
(вторая половина XIX – начало XX века).
В статье осуществлен анализ лучших образцов музыкальной методической литературы, которой
пользовались преподаватели музыкальных дисциплин в учебных заведениях Волынской губернии в
период со второй половины XIX – в начале XX века. Обращается внимание на положительные и
отрицательные моменты обучения музыкальной грамоте. Отмечается роль рассмотреных пособий
в формировании методических стандартов и системы школьного музыкального образования на
Волыни в указаный период.
Bovsunivska N.M. The Methodical Provision of the Educational Establishments of Volyn Province
(2nd part of the 19th - the beginning of the 20th century).
The analysis of the best models of musical literature, which were used by the instructors of musical
disciplines in the educational establishments of Volyn' province in the 2nd part of the 19th - the beginning of
the 20th century is fulfilled in the article. The attention is paid to the positive and negative moments of
musical education. The role of the analysed literature in the formation of methodical standarts and the
system of school musical education in Volyn' region in the mentioned period is pointed out.
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ А.С. МАКАРЕНКА
У статті аналізуються основні положення педагогічної спадщини видатного українського педагога
А.С. Макаренка щодо сутності та компонентів педагогічної майстерності, якостей особистості
та стилю взаємодії з вихованцями, колективом колег у контексті сучасних вимог до викладачапедагога, методиста, вченого вищого навчального закладу.
Діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних
місць у державотворенні, формуванні національної свідомості і духовної культури українського
суспільства. Вона є двобічною – спеціальною та соціально-виховною.
Демократизація суспільства, гуманізація освіти потребують зміни діяльнісних орієнтацій фахівців
вищої школи і вимагають від кожного викладача вищого навчального закладу незалежно від
спеціальності володіння педагогічною майстерністю, що актуалізує дослідження з цієї проблеми.
Різним аспектам проблеми педагогічних майстерності та здібностей викладача як педагога,
методиста, вченого присвячені праці видатних теоретиків психології (Ф.М. Гоноболін,
С.Л. Рубінштейн, К.К. Платонов, Н.В. Кузьміна та інші) і педагогів (І.А. Зязюн, С.О. Сисоєва,
Н.Г. Ничкало та інші).
Метою цієї статті є виокремлення окремих аспектів педагогічної спадщині А.С. Макаренка, які є
актуальні сьогодні і певним чином стосуються педагогічної діяльності викладача вищого навчального
закладу. Своїм завданням ми ставимо проаналізувати роботи А.С. Макаренка, в яких розкриваються
основні вимоги до педагога як майстра педагогічної справи; компоненти педагогічної майстерності,
роль педагогічного колективу як творчого осередку для зростання педагогічної майстерності
педагога.
А.С. Макаренко у своїй статті "Деякі висновки з мого педагогічного досвіду" вперше
характеризував поняття "майстерність вихователя" і "педагогічна техніка". Він розглядає проблему
педагогічної майстерності педагога як проблему створення єдиного виховного колективу, здатного
утверджувати дисципліну як дійсну свободу особистості, як форму життя та діяльності, як засіб
захищеності, повноправ’я особистості в колективі. Для Антона Семеновича Макаренка проблема
майстерності – це проблема раціоналізації праці педагога. Для кожного педагога оптимістично
звучать сьогодні слова Антона Семеновича: майстерність - це те, чого можна добитися, і як може
бути відомий майстер-токар, чудовий майстер-лікар, так і повинен і може бути чудовий майстерпедагог [1: 243]. А.С. Макаренко вважав, що "майстерність вихователя... це спеціальність, якої
необхідно навчати, як необхідно навчати лікаря його майстерності, як необхідно вчити музиканта" [1:
260]; "… хіба ми можемо покластися на випадковий розподіл талантів? Скільки в нас особливо
талановитих вихователів? – запитував він. – І чому повинна страждати дитина, яка попала не до
талановитого вихователя" … Необхідно говорить тільки про майстерність, тобто про дійсне знання
виховного процесу, про виховне вміння" (А.С. Макаренко. Некоторые выводы из моего
педагогического опыта) [1: 236].
Себе талановитим Макаренко не вважав. Видатний педагог писав: "У мене немає педагогічного
таланту, я прийшов у педагогіку випадково, без усякого на те покликання... Але я навчився. Я став
майстром своєї справи. А майстром може стати кожний, якщо йому допоможуть і якщо він сам
працюватиме" [1: 294].
Видатний педагог А.С. Макаренко був упевнений у тому, що педагогічна майстерність може бути
доведена до високого рівня досконалості, майже до рівня техніки і потрібно, щоб педагогіка
оволоділа засобами впливу, які б були настільки універсальними і могутніми, що коли вихованець
зустрічається з будь-якими шкідливими впливами, вони його нівелювалися і ліквідувалися нашим
впливом [1: 368-369].
Для цього, на думку Антона Семеновича Макаренка, необхідно переглянути програми
педагогічних вузів і технікумів як з боку підготовки до викладання, так і з боку спеціальної
підготовки до виховної роботи вчителя [2: 390]. Цю останню потрібно організувати у двох напрямках:
необхідно, щоб з педагогічних ВНЗ виходили люди більш широко освічені незалежно від циклу
предметів, що обирається для викладання, а під час перебування у ВНЗ студенти мають одержати не
тільки фахову освіту, але й спеціальне виховання.
На думку А.С. Макаренка, виховати людину – означає виховати в неї перспективні шляхи.
Методика цієї роботи полягає в організації нових перспектив, у використанні наявних, у поступовій
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постановці більш ціннісних, розширенні перспектив цілого колективу, доведенні їх до перспектив
усієї країни.
А.С. Макаренко обстоює діалектичну педагогіку, педагогіку активного виховання, наполягає на
тому що "людину треба не ліпити, а кувати" [3: 243].
Оригінально розв’язував педагог проблеми взаємодії вихованців і вихователів. Учитель,
вихователь, як і в цілому колектив вихователів, має виступати не керівником, диктатором шкільного
буття, а спільником, до якого учні не готуються, а живуть повноцінним життям. У своїй роботі
"Методика організації виховного процесу" А.С. Макаренко визначає педагога бойовим товаришем
вихованців, який бореться разом з ними і попереду них за всі ідеали першокласного закладу.
А.С. Макаренко відстоював думку про те, що спілкування педагогів і учнів має базуватися на
дружніх взаєминах, повазі вчителя до особистості учня, вірі в його сили і можливості. По суті він
всебічно розробив і практично реалізував принцип співробітництва.
Серцевиною такої педагогіки А.С. Макаренко вважає товариську єдність і спільність інтересів
учителів та учнів. І колектив учителів, і колектив учнів мають утворювати одне ціле - педагогічний
колектив. Запорукою цього виступає колектив учителів, який здійснює не авторитарний, а виключно
педагогічний вплив на учнів.
Педагога непокоїть те, що колективи вчителів складаються здебільшого стихійно, випадково, із
тих людей, які пропонують свої послуги. У 20-30-х роках у педагогіці про колектив учителів не було
написано майже жодного слова. А.С. Макаренко вважає, що педагогічна наука має приділити значну
увагу цій проблемі. Серед педагогічних праць, на думку педагога, має бути хоч один том,
присвячений питанням становлення колективу педагогів.
Зі сформульованих у працях А.С. Макаренка порад і рекомендацій щодо названої проблеми на
перший план виступає правило, яким педагог неухильно керувався у своїх навчально-виховних
закладах: правильне виховання можливе за наявності учительських колективів як колективів
однодумців. Успіх кожного навчально-виховного закладу можливий за умови об’єднання в колектив
учителів, "запалених однією думкою, одним принципом, одним стилем, які працюють єдино" [4: 253].
А.С. Макаренко вважає неможливим виховувати такий колектив учителів, у якому його члени
виявляють політичну обмеженість, низьку культуру, індивідуалізм, відбуваються чвари тощо. Це
правило, проте, не означає одноманітності в діях учителів. У межах колективу вчитель повинен
уникати шаблону, діяти творчо, експериментувати, шукати кращі методи впливу на вихованців.
"Життя колективу повинно бути наповнено радістю, не радістю простої розваги й задоволення, а
радістю трудових напруг і успіхів завтрашнього дня" [5: 78].
"Мажор у колективі повинен мати дуже спокійний і міцний вид. Це насамперед прояв
внутрішнього, упевненого спокою у своїх силах, у силах свого колективу й у своєму майбутньому.
Цей міцний мажор повинен приймати вид постійної бадьорості, готовності до дії" [5: 82].
А.С. Макаренко рішуче засуджує безсистемність, порційність у виховній роботі, обстоюючи
тривалість виховного впливу. Дотримання такого правила забезпечує тривалість, стабільність
колективу, що сприяє наступності та цілеспрямованості в роботі з вихованцями. У тривало діючому
колективі, підкреслював А.С. Макаренко, накопичується досвід роботи, створюються цінні виховні
традиції, зміцнюються почуття обов’язку, особиста відповідальність учителя за успіх справи. Такий
колектив учителів додержується єдиної методики і колективно відповідає не тільки за свій клас, а за
школу в цілому.
Важливим науково-педагогічним питанням А.С. Макаренко вважає співвідношення в колективі
педагогів з різним досвідом учительської роботи.
А.С. Макаренко в лекції "Педагогіка індивідуальної дії" опрацьовує й таке питання, як
співвідношення в колективі вчителів чоловіків та жінок. Він застерігає щодо того, що переважання в
колективі вчителів певної статі негативно відбивається на дітях, не сприяє правильному статевому
вихованню.
Колектив учителів повинен бути естетично виразним, носієм естетичної культури. Цю виразність
А.С. Макаренко бачив у зовнішньому вигляді вчителя, його вчинках та поведінці. У лекції "Взаємини,
стиль, тон у колективі" він стверджує, що треба, щоб "дітей захопила естетика, краса в колективі" [3:
196].
Усі ці положення педагогічної спадщини А.С. Макаренка є сучасними, актуальним щодо
організації педагогічної діяльності не тільки загальноосвітньої школи, але і вищих навчальних
закладів. Інтеграція у світовий освітній простір, міграція кадрів, жорстокість конкуренції вимагає
підвищення рівня не тільки фахових знань, але й майстерності викладача як педагога і методиста,
вміння керуватися в навчально-виховній діяльності психолого-педагогічними знаннями. Формування
творчої, достатньо самореалізованої особистості майбутнього вчителя - головне завдання
педагогічної освіти, розв’язання якого значною мірою залежить від викладача вищого педагогічного
навчального закладу. Він постає в ролі "вчителя вчителів", педагогічні діяння якого позначаються не
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лише на особі студента, а й опосередковано через діяльність майбутнього вчителя на особистостях
дітей. Зайшовши в аудиторію, викладач повинен зважати на те, що тут навчається майбутнє освіти і
педагогіки. Гуманізація педагогічного процесу покликана подолати невиправданий дидактичний
гегемонізм у вищій школі, за яким завдання навчання повністю подавлюють завдання формування
майбутнього вчителя, перш за все, як особистості. Результатом депересоналізації і знеособлення
навчання у педагогічному навчальному закладі є дипломований молодий вчитель, який успішно склав
сотні екзаменів і заліків, але позбавлений творчої ініціативи і індивідуальності, зашарований
педагогічними догмами і професійними стереотипами, невпевнений у собі і обтяжений
внутрішньоособистісними конфліктами. Пройшовши "школу" моносуб’єктивного навчання, коли
головною і неподільною діючою особою був викладач, студент засвоює досвід авторитаризму, який
скоріш за все складатиме основу моделі його майбутньої педагогічної поведінки.
Одним із чинників гуманізації навчального процесу в педагогічному навчальному закладі є, на
наш погляд, високий рівень психологічної компетентності викладачів, яка є складовою їх загальної
педагогічної культури. Встановлено, що недостатній рівень психолого-педагогічних знань є
причиною багатьох помилок і упущень педагогів. Сюди належить і перебільшення ролі пам'яті у
процесі навчання поряд з недооцінкою мислення, і недемократичний стиль спілкування, який є
причиною різноманітних ускладнень у взаєминах з вихованцями, і наявність стереотипів у
сприймання та оцінюванні тих, хто навчається.
Непокоїть те, що лише 24,7% викладачів усвідомлюють наявні труднощі і проблеми у взаєминах зі
студентами, з них 61,2% усю вину за ці труднощі "покладають" виключно на студентів ("Студенти
безвідповідально ставляться до своїх обов’язків", "Не рахуються з часом викладача", "Своєю
поведінкою змушують робити зауваження під час занять" і т.п.). Лише окремі опитані викладачі
(10,8%) висловлюються про взаємини зі студентами як двосторонній процес і труднощі пов’язують з
обома суб’єктами взаємодії.
Якщо ж розглянути викладачів за рівнем прояву гуманістичних орієнтацій і емпатійних тенденцій,
то високий рівень притаманний лише 17,5% педагогів. Натомість, 14,3% із них мають низький рівень,
решта - середній. Усе це позначається, на наш погляд, на характері взаємин у системі "студент викладач".
Вибір діалогічної стратегії комунікативної взаємодії зі студентами визначається, насамперед,
рівнем психолого-педагогічної компетенції і загальної культури викладача. Викладач вищого
педагогічного навчального закладу має усвідомлювати завдання педагогічної школи, розуміти
своєрідність педагогічного і психологічного аналізу вчинків і діяльності студентів; знати про
психологічні особливості студентського віку та науково-психологічні основи становлення
особистості майбутнього вчителя протягом його професійного навчання; опанувати науковими
методами діагностики індивідуальних психологічних особливостей студента та показників його
особистісного і професійного зростання; активізації самопізнання та професійно-педагогічного
самовдосконалення тощо.
Психологічна компетенція викладача є передумовою високого рівня його педагогічної
майстерності за умови його цілеспрямованості й активності, самостійності педагогічного мислення,
реалізації запланованої програми професійно-педагогічної дії. Особливе значення має при цьому
мотивація педагогічної діяльності і професійної самоосвіти і самовдосконалення.
Задля цього у викладача має бути цілком усвідомлена позитивна мотивація самоосвіти в галузі
психолого-педагогічних знань. Пілотажне ж вивчення читацьких формулярів педагогічних
працівників ВНЗ, на жаль, свідчить про зворотне: лише 20% викладачів – не з дисциплін психологопедагогічного циклу – скористалися протягом навчального року літературою психологічного змісту.
Що ж до літератури з проблем психології вищої школи і, зокрема, з психологічних основ підготовки
майбутнього вчителя в умовах педагогічного навчального закладу, то нею користуються в бібліотеці
лише викладачі психології і педагогіки.
Відповідаючи на запитання анкети, 88,3% викладачів зазначили, що знайомляться з новітніми
психолого-педагогічними дослідженнями у фахових часописах, однак назвати актуальні проблеми,
які розробляє сучасна психологія та педагогіка вищої школи, змогли лише 21,4% із них. Таке
нехтування педагогами-практиками науково-теоретичними здобутками вітчизняних і зарубіжних
вчених-спеціалістів із психології і педагогіки вищої школи позначається на ефективності навчального
процесу у педагогічному навчальному закладі і якості підготовки майбутніх педагогів.
Професія викладача – одна із найбільш творчих і складних професій, в яких поєднано науку і
мистецтво. Перед сучасним викладачем ВНЗ стоїть низка проблем: науково-пізнавальні (наявність
необхідних знань, використання їх в нових умовах, володіння особистісно орієнтованими та
комп’ютерними технологіями); морально-етичні (створення та використання ситуацій, вибір варіантів
їх вирішення, перешкода негативному впливу мікро соціуму); соціально-політичні (зіткнення
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протилежних поглядів, неадекватність життєвого досвіду і отриманих знань); педагогічні
(формування професійної гідності, обов’язку, відповідальності).
Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до
педагогічної майстерності і особистих якостей викладача. На думку вчених, основними проблемами, з
якими зустрінуться викладачі ВНЗ у цьому тисячолітті, є: постійне ускладнення змісту освіти,
гарантування високого рівня освітніх стандартів; самостійна постановка і вирішення творчих і
дослідницьких завдань; ускладнення проблеми спілкування; безперервне оволодіння сучасними
технологіями навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду;
розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних
умінь і навичок із таких суміжних з педагогікою наук як філософія, психологія, медицина,
релігієзнавство, економіка, правознавство, кібернетика тощо; робота в єдиному інформаційному
середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчальновиховному процесі.
Перебудова вищої освіти на основі особистісно-діяльнісного підходу до навчання і виховання
розглядає ці процеси як єдність особистості викладача-педагога і його технології.
Тому ми розглядаємо педагогічну майстерність як комплекс властивостей особистості викладача,
що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі.
Компонентами педагогічної майстерності є гуманістична спрямованість діяльності викладача
(студент - центр уваги педагога, орієнтація на кінцеву мету); професійна компетентність (знання,
вміння, навички, критичні погляди і оцінки, постійне самовдосконалення, високий рівень загальної
культури). "Головне в житті – не самі знання, а та гармонія, яка виявляється, коли знання добре
вміщені в душі, та філософія, яка визначає людину, її світогляд" [6: 134].
Важливим професійним інструментом є педагогічна техніка (форма організації поведінки
викладача). У науці існує декілька підходів до визначення змісту педагогічної техніки. При будьякому підході до визначення змісту педагогічної техніки постійно зберігається ряд елементів, а саме:
культура спілкування викладача зі студентами; саморегуляція технічної діяльності (самоконтроль,
витримка); управління внутрішнім самопочуттям; оволодіння увагою аудиторії; виразний показ
почуттів і ставлень (міміка, пантоміміка, зовнішній вигляд педагога); володіння мовою (голос,
дихання, дикція, грамотність, інтонаційна гнучкість, емоційна виразність, тощо).
Загальною ознакою цих елементів є їх найтісніший зв’язок з індивідуальної особливістю
викладача.
У спілкуванні від викладача вимагається уміння будувати його таким чином, щоб воно
обов’язково збагачувало студента розумово, морально, етично. Такий результат неможливий, якщо
викладач не володіє системою умінь, навичок для об’єктивного пізнання та оцінки інших людей.
Спілкування обов’язково передбачає формування у викладача і студентів образів один одного і
розуміння особистісних особливостей кожного учасника спілкування. Воно несе на собі естетичну
характеристику – зовнішнього і внутрішнього обличчя учасника спілкування, викликає певне до себе
ставлення, носить у собі поведінковий компонент, що адресується педагогом – студентам. Ці три
компоненти спілкування – пізнавальний, естетичний, поведінковий невіддільні, вони взаємопов’язані
між собою. Вони створюють ефект педагогічної і психологічної сумісності. Аналізуючи педагогічні
навчально-виховні дії видатних педагогів, переконуємось у тому, що однією з найважливіших
причин, що зумовлюють педагогічну сумісність є сила почуттів, сила переживань педагога-викладача
на рівні сугестії та емпатії. Чим яскравіше, різноманітніше переживання педагога на занятті, тим
більше він самостверджується в досвіді студентів. У педагогічній діяльності взаємодії з аудиторією
залежить від самопочуття педагога. У педагогічній діяльності викладача приваблює природність,
грація, щирість, безпосередність. У творчості педагога цінуються природні людські якості людини,
основи яких є темперамент, воля, чутливість, реактивність, інтуїція, своєрідність культури мовлення.
Учені вже давно встановили, що ніколи не залишається безслідним творче самопочуття викладача.
Воно проникає, впливає на почуття і свідомість студентів, переборює психологічні бар’єри, народжує
творче сприйняття матеріалу і залишається не лише надовго у пам’яті, а й стає якоюсь мірою їхньою
життєвою позицією. Творче самопочуття педагога-викладача забезпечується не тільки ситуацією
творчості і педагогічними завданнями, а перш за все, усвідомленням кінцевої мети своєї творчості.
Саме тут професіональні аспекти творчості викладача взаємодіють з аспектами етичними.
Отже, важливою умовою створення емоційного захоплення педагогічним завданням є уміння
викладача оновлено сприймати цілісний педагогічний процес, інформацію, методику побудови
діяльності, аудиторії і самого себе.
У педагогічній творчості науковці виділяють декілька рівнів: професійного становлення,
стихійного самовдосконалення, планової раціоналізації, оптимізації процесів та результатів праці.
Особливості педагогічної творчості: обмеженість часу; необхідність завжди давати позитивні
результати; публічність обставин творчості; співтворчість усіх учасників процесу тощо.
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Перебудова вищої освіти на основі особистісно-діяльнісного підходу до навчання і виховання
розглядає ці процеси як єдність особистості викладача-педагога і його технології.
Таким чином, у формуванні професійної майстерності необхідний тісний зв’язок теорії, методики і
педагогічної техніки.
Критеріями майстерності педагога є: доцільність (за спрямованістю), продуктивність (за
результатами), діалогічність (характер взаємовідносин з усіма учасниками виховного процесу),
оптимальність (у виборі засобів), творчість (за змістом діяльності).
Основними шляхами формування педагогічної майстерності можна вважати: самовиховання
загальної та педагогічної культури викладача ВНЗ (потреба, самопізнання, планування, реалізація,
контроль, корекція); засвоєння професійних знань, вмінь, навичок; громадська активність;
педагогічна практика; вивчення передового педагогічного досвіду;
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Витвицкая С.С. Педагогическое мастерство преподавателя высшего учебного заведения
в контексте идей А.С. Макаренко.
В статье анализируются основные положения педагогического наследия выдающегося украинского
педагога А.С. Макаренко, касающиеся сущности и компонентов педагогического мастерства,
качеств личности и стиля взаимодействия с воспитанниками, коллективом коллег в контексте
современных требований к преподавателю-педагогу, методисту, ученому высшего учебного
заведения.
Vitvytska S.S. The Pedagogic Mastery of Higher Educational Establishment Teacher in the Context of
A.S. Makarenko Ideas.
The article deals with the main principles of A.S. Makarenko's pedagogic inheritance concerning the essence
and components of pedagogic mastery, personal qualities and the style of interaction with pupils and
colleagues in the context of modern requirements to a teacher, a methodist and a scholar of a higher
educational establishment.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
У статті викладено результати порівняльного аналізу компетентнісного підходу до навчання у
вищій школі з традиційними й інноваційними підходами. Серед останніх – особистісно орієнтований
та діяльнісний підходи. Визначено особливості компетентнісного підходу як освітньої інновації.
Установлено відмінності між результатами навчання за знаннєвою парадигмою (знаннями,
вміннями, навичками) і ″компетенціями″ як одиницями та результатами компетентнісного підходу.
Проблема освітніх інновацій у наш час стає все більш актуальною. Це насамперед пов’язано з
потребою суспільства в підготовці гармонійної особистості, здатної ефективно функціонувати в
сучасних постійно змінюваних умовах. Знання, на які традиційно була зорієнтована освіта, в наш час
вже не вважаються головним критерієм підготовки спеціаліста. Адже завдяки науковим
дослідженням вони постійно доповнюються або навіть кардинально змінюються. Тому в сучасному
суспільстві цінуються вже не самі знання, а вміння їх самостійно добути та компетентно використати.
З цієї причини виникає необхідність у переорієнтації парадигми вищої освіти зі знаннєвої в
компетентнісну.
Метою нашого дослідження є з’ясування сутності компетентнісного підходу до навчання в
процесі його порівняння з традиційними (класичними) та інноваційними підходами.
Сьогодні у світі налічується чимала кількість підходів до організації навчальної діяльності у вищій
школі. Серед них – інформаційно-описовий, предметний, цільовий, діалогічний, імітаційно-ігровий,
змістово-процесуальний, особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний та інші.
Традиційні підходи здебільшого зорієнтовані на знання. У меншій мірі увага приділяється
оволодінню практичними навичками та ще в меншій – формуванню особистісних якостей і адекватної
поведінки, необхідних для професійної діяльності. Внаслідок цього майбутні фахівці не в достатній
мірі вміють використовувати знання для виконання практичних дій (В. Буряк, Т. Григорчук,
Л. Кондрашова, І. Чемерис).
Спільною рисою всіх освітніх інноваційних підходів є перехід від інформаційно-описового
навчання до змістово-процесуального. При цьому студент стає суб’єктом власної освітньої діяльності
та професійного становлення.
Метою навчальної діяльності, що реалізується при особистісно орієнтованому підході, є не лише
набуття знань, умінь та навичок, а й розвиток у студентів активної професійної позиції, творчого
стилю діяльності, самостійності в прийнятті рішень. На думку О. Пєхоти, особистісно орієнтована
освіта "передбачає співробітництво, саморозвиток суб’єктів навчального процесу, виявлення їх
особистісних функцій" [1: 281]. Умовами реалізації цього підходу вважаються структурування змісту
в імітаційно-ігрову модель, моделювання ситуацій, об’єднання дидактичних цілей у рольову
перспективу, використання діалогових прийомів спілкування з урахуванням професійної
спрямованості, створення проблемних ситуацій, обговорення навчальних результатів тощо (В. Буряк,
Л. Кондрашова, М. Левшин).
М. Левшин і О. Савченко виокремлюють такі ознаки особистісно орієнтованого навчання, як
співпраця, співтворчість, стимулювання розвитку і саморозвитку, зосередження на потребах суб’єктів
навчання, створення ситуацій вибору і відповідальності, переважання навчального діалогу та інше [2;
3].
Порівнюючи традиційну й особистісно орієнтовану системи середньої освіти, Л. Яценко наводить
переваги останньої, зокрема: переведення учіння в площину індивідуальної діяльності учня,
використання диференційованих програм навчання, спрямованість роботи вчителя на саморозвиток
особистості учня, зміна статусу учня з об’єкта на суб’єкт навчання [4].
Головною рисою діяльнісного підходу до навчання є підпорядкування дій викладачів не процесу
засвоєння знань, умінь та навичок, а організації діяльності студентів (ідея діяльнісного характеру
змісту освіти) (О. Леонтьєва, І. Родигіна).
Відповідно до загальної теорії діяльність розглядається як "специфічно людська форма активного
ставлення до навколишнього світу, зміст якої складають його доцільна зміна і перетворення" [5: 180181]. Її структурними елементами є об’єкт, суб’єкт, його активність, засоби діяльності та результат.
Порівняно з іншими видами діяльності навчальна діяльність вирізняється тим, що активність
суб’єкта спрямована лише на пізнання об’єкта, а не на його перетворення, та двосуб’єктністю [6]. Її
суб’єктами є викладач (учитель) та студент (учень), який виступає також і об’єктом навчання при
традиційному підході.
© Заблоцька О.С., 2008
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Активність останнього оцінюється в педагогіці за рівневим підходом. Зазвичай виділяють
репродуктивно-наслідувальний, пошуково-виконавчий і творчий рівні активності. Перший з них
характеризується сприйняттям і механічним відтворенням одержаної від викладача чи з підручника
інформації.
Пошуково-виконавчий рівень активності виявляється в самостійному розв’язуванні стандартних
навчальних завдань завдяки застосуванню інструктивних матеріалів та алгоритмів.
Творчий рівень активності полягає в самостійній постановці навчальних задач та нестандартному
способі їх вирішення або застосування одержаних знань у нестандартній ситуації (Т. Шамова,
Г. Щукіна, О. Ярошенко).
Уважаємо, що рівень активності суб’єктів навчання безпосередньо залежить від обраного підходу
до навчальної діяльності. Адже формування соціально активних випускників можливе лише за умови
відходу від інформаційно-описових та репродуктивних підходів до навчання.
Студент (учень) в умовах діяльнісного підходу є рівноправним суб’єктом навчання. Серед шляхів
активізації його навчальної діяльності – різноманітні активні форми й методи, зокрема, проблемна
лекція, дискусія, аналіз виробничої ситуації, імітаційно-ігровий підхід (розігрування ролей,
дидактична і ділова гра), групова навчальна діяльність тощо.
На активізацію діяльності студентів як суб’єктів навчальної діяльності спрямований і
компетентнісний підхід. На відміну від традиційних підходів, де навчальна діяльність зводиться до
процесу набуття знань, умінь і навичок, компетентнісний підхід передбачає їх єдність,
взаємопроникнення та доповнення іншими, не менш важливими, компонентами. У його основі, як і
при діяльнісному підході, лежить ідея діяльнісного (активного) характеру змісту освіти. Проте при
компетентнісному підході навчальна діяльність спрямована на інший результат – формування в
суб’єктів навчання системи компетенцій. Зміст останніх включає в себе і їх особистісне ставлення до
предметів та процесів, що є необхідними для продуктивної діяльності щодо них [7]. Тому компетенції
набувають значення власних цінностей суб’єктів навчання. Такі ж результати є бажаними при
застосуванні особистісно орієнтованого підходу до навчання. При обох освітніх підходах "продуктом
процесів соціалізації, навчання, загальної професійної підготовки до виконання всього спектру
життєвих функцій повинен стати відповідальний індивід, здатний до втілення вільного гуманістично
орієнтованого вибору" [8: 19].
Незважаючи на деякі риси подібності компетентнісного підходу і зазначених вище інновацій щодо
характеру процесу й результату навчальної діяльності, він вирізняється рядом суттєвих відмінностей.
У літературних джерелах компетентнісний підхід трактується як націленість освітнього процесу
на формування та розвиток у суб’єктів навчання ряду ключових і предметних компетенцій
(компетентностей) (С. Адам, А. Андрєєв, О. Корсакова, О. Пометун, Д. Трубачова та ін.).
Головною його особливістю, на думку С. Адама, є перенесення акцентів з процесу навчання на
його результати, якими є компетенції. Останні не є ізольованими одиницями навчальних планів, вони
втілюють елементи академічної та професійної освіти, оцінку попереднього досвіду навчання та
тенденції до подальшого розвитку [9]. У цьому розумінні компетентнісний підхід, на думку
А. Андрєєва, "виступає в якості опонента до понятійної тріади знання – вміння – навички ("зуни"), що
утвердились у радянській педагогіці" [8: 19].
У чому ж різниця між "зунами" та компетенціями?
За результатами контент-аналізу нами встановлено, що компетенції – це інтегрована особистіснодіяльнісна категорія, 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.
Зупинимося на поелементному аналізі категорії "компетенція" за філософськими та психологопедагогічними літературними джерелами. Як видно з означення, такими елементами є: початковий
особистий досвід, знання, вміння, навички, способи діяльності (дії), особистісні цінності та здатність.
Початковий особистий досвід є результатом попереднього навчання (до формування відповідної
компетенції). Він включає в себе ряд елементів, а саме:
- досвід пізнавальної діяльності, виражений у вигляді здобутих суспільством знань про
природу, суспільство, мислення, техніку, відомі способи діяльності [10; 11];
- досвід здійснення відомих способів діяльності, який втілюється в уміннях і навичках
особистості, що засвоїла цей досвід (діяльність за зразком) [10; 11];
- досвід творчої діяльності, що виявляється в уміннях діяти в нестандартних ситуаціях [11];
- досвід емоційно-ціннісних відносин, який може бути проявлений у вигляді особистісних
орієнтацій [11].
За філософськими визначеннями категорія "знання" – це перевірений суспільно-історичною
практикою та засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності, тобто адекватне її
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відображення у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій [12: 192]. У процесі
навчання теоретичні знання проходять ряд етапів. Вони трансформуються з початкових знань, які
існують в особистості у вигляді понять та суджень, в обгрунтовуючі знання (закони, теорії, правила
тощо), а від них за допомогою логічних прийомів – в умовивідні знання.
На думку О. Алєксєєвої, І. Зимньої, А. Князєва, Т. Кривченко, М. Лаптєвої та Н. Морозової,
наукові знання є когнітивною основою всіх компетенцій. Такий підхід знаходить своє відображення і
в класифікації компетенцій згідно концепції проекту TUNING, де в Лінії 1 виділяються: знання та
розуміння (теоретичні знання та здатність їх розуміти); знання, як діяти (застосування знань на
практиці у вигляді умінь, навичок, способів діяльності); знання, як бути (особистісні цінності) [13].
Усе вище сказане дозволяє зрозуміти значення знань для формування всіх інших компонентів
компетенції.
У філософській та методичній літературі способи діяльності розглядаються як певні самостійні,
розгорнуті, усвідомлені дії, що виникають у результаті поєднання у свідомості людини знань та
досвіду. При багаторазовому повторенні вони можуть здійснюватися автоматично. У результаті цього
формується група навичок, які є компонентами способів діяльності [12: 393]. Останні поділяються на
специфічні та загальнологічні. Перші з них забезпечують практичне засвоєння знань при вирішенні
конкретних (предметних) задач. Це – робота за правилом, зразком, інструкцією, із застосуванням
алгоритму тощо. Загальнологічні способи (аналіз, співставлення, узагальнення, пояснення та ін.)
сприяють орієнтації суб’єктів освітньої діяльності в будь-якому за змістом навчальному матеріалі
(І. Якіманська).
Сучасна філософська та методична література трактує навички як уміння розв’язувати ті чи інші
задачі, доведені до автоматизму. Уміння – це оволодіння прийомами застосування засвоєних знань та
способів діяльності на практиці. Вони розглядаються, як знання людини в дії (філософський
енциклопедичний словник, Концепція змісту навчання в аграрних вищих навчальних закладах в
умовах входження до Болонського процесу, Г. Костюк).
Кожне вміння, у свою чергу, складається з певної сукупності підпорядкованих умінь, які
стосуються певного етапу діяльності. Наприклад, уміння розв’язувати задачі включає вміння
проаналізувати їх умову (завдання), узгодити свій спосіб виконання з існуючим алгоритмом,
використати математичний апарат, сформулювати відповідь тощо.
Уміння та навички класифікують за:
- способом пізнавальної діяльності (інтелектуальні (розумові) та практичні (експериментальні);
- змістом (загальні – ті, що характерні для всіх навчальних дисциплін та специфічні, які
притаманні окремим навчальним предметам);
- видом навчальної діяльності (гностичні, проектувальні, конструювальні, комунікативні та
організаційні (Н. Кузьміна-Гаршина), інформаційні, творчі, контрольно-оціночні (О. Савченко).
А. Хуторський об’єднує способи діяльності, вміння та навички в блоки відповідних особистісних
якостей, здатних до розвитку. Серед них: когнітивні (пізнавальні), креативні (творчі), методологічні,
комунікативні та світоглядні [14].
Наступним, не менш важливим, компонентом компетенції є особистісні цінності. Дж. Равен та
С. Бондар розглядають їх як глибоку зацікавленість людини в даній діяльності, без якої неможливе її
здійснення. Особистісні цінності мотивують процес формування компетенцій. Серед них – потреба до
самостійного пошуку й засвоєння нових знань, розвинена допитливість, пізнавальний інтерес,
позитивні інтелектуальні почуття тощо (О. Савченко).
Останнім компонентом категорії "компетенція" є здатність. У філософській літературі вона
розглядається як якість особистості, яка обумовлює її спроможність до успішного виконання певного
виду діяльності [12].
Підводячи підсумок дослідження змісту "компетенції" і порівнюючи її з відомими "зунами", слід
зазначити, що всі компоненти даної категорії є рівноправними, вони тісно пов’язані між собою та
інтегровані одна в одну. В основі формування компетенцій лежать початковий досвід людини,
знання, її особистісні цінності та здатності. З них формуються вміння, навички та способи діяльності.
Єдність усіх цих компонентів і являє собою інтегровану особистісно-діяльнісну категорію –
компетенцію.
Продовжуючи аналіз характерних рис компетентнісного підходу, відзначимо, що її другою
(підпорядкованою до першої) особливістю є, за висловлюванням Л. Паращенко, зміщення "акценту з
накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в учнів
здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях
професійної діяльності та соціальної практики" [15]. Тобто, "підпорядкування знання вмінню й
практичній потребі" [8: 21].
Приєднуючись до такої думки, А. Андрєєв, В. Болотов, В. Сєріков та І. Чемерис пропонують
зосередитись у процесі компетентнісного навчання не на поінформованості студентів, а на їх уміннях
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використовувати інформацію для вирішення проблем, що виникають у всіх видах діяльності та
сферах взаємовідносин. Отже, нагальною потребою в зміні пріоритетів вищої освіти є підсилення її
практичної зорієнтованості.
Визнання компетенцій у якості результатів навчання за компетентнісною парадигмою
відображається безпосередньо й на підході до процесу оцінювання. З цього приводу О. Овчарук
зазначає, що "важливим стає не тільки наявність в індивіда внутрішньої організації знань, особистих
якостей та здібностей, а здатність застосовувати компетентності в житті та навчанні" [11: 63]. Отже,
за компетентнісним підходом передбачається оцінювати не "зуни", а рівень сформованості в
студентів визначеного переліку компетенцій. У цьому – сутність ще однієї особливості даного
підходу.
Наступною особливістю компетентнісного підходу С. Адам [9], В. Байденко [16] і Н. Гришанова
[17] вважають студентоцентровану (учнецентровану) зорієнтованість навчання. При застосуванні
даного підходу студенти вже на початку навчання мають можливість ознайомитись з вимогами до їх
підготовки, а викладачі – організувати процес навчання, спрямований на формування в студентів
визначених компетенцій.
На нашу думку, до цього переліку особливостей компетентнісного підходу у вищій школі слід
додати й націленість фахової підготовки на майбутнє працевлаштування випускників. Заздалегідь
визначені вищими навчальними закладами переліки засвоєних випускниками компетенцій значно
полегшать діяльність роботодавців з пошуку відповідних кандидатур на робочі місця.
Компетентнісний підхід до навчання реалізується в сучасній освіті поряд з традиційними та
інноваційними підходами. Останні, як уже зазначалось, тісно пов’язані між собою завдяки
особистісній спрямованості та активному діяльнісному компоненту інноваційного навчання. З цього
приводу Л. Величко відзначає, що "компетентність особистості нерозривно пов’язана не лише з
продуктивною діяльністю з метою розв’язування теоретичних і прикладних завдань, а й з
відповідальністю за свої дії" [18: 7]. Однак, поряд з рисами подібності, зазначені підходи мають й
суттєві відмінності. Результат їх співставлення наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Порівняння компетентнісного підходу з традиційним та інноваційними підходами до навчання
Підходи до навчання

Риси порівняння
традиційний

особистісно
орієнтований

діяльнісний

компетентнісний

Суб’єкти навчання

Викладач

Викладач – студент

Викладач – студент

Викладач – студент

Об’єкт навчання

Досвід пізнання й
перетворення
предметів
навколишньої
дійсності,
нагромаджений
людством; студент

Досвід пізнання й
перетворення
предметів
навколишньої
дійсності,
нагромаджений
людством

Досвід пізнання й
перетворення
предметів
навколишньої
дійсності,
нагромаджений
людством

Досвід пізнання й
перетворення
предметів навколишньої дійсності,
нагромаджений
людством

Функція викладача
в процесі навчання

Передача
навчальної
інформації
"середньому"
студенту

Створення умов
для самореалізації
особистості
кожного студента

Організація
активної
навчальної
діяльності
студентів

Організація
процесу навчання,
спрямованого на
формування у
студентів компетенцій

Функція студента в
процесі навчання

Відтворення
навчальної
інформації

Формування
власних знань,
умінь, навичок

Формування
власних знань,
вмінь, навичок

Формування
компетенцій

Рівень активності
студентів як
суб’єктів навчання

Переважає
репродуктивнонаслідувальний і
пошукововиконавчий

Пошукововиконавчий та
творчий

Пошукововиконавчий та
творчий

Пошукововиконавчий та
творчий
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Мета навчальної
діяльності

Виконання
навчальних
програм

Оволодіння
змістом освіти з
урахуванням
особистісних
можливостей
студентів

Оволодіння
змістом освіти в
процесі діяльності

Формування
компетенцій

Результати
навчання

Знання, вміння,
навички

Знання, вміння,
навички, особисті
якості студентів

Знання, вміння,
навички, особисті
якості студентів

Система
компетенцій

На основі проведеного аналізу літературних джерел зроблено висновки:
1. Компетентнісний підхід – це спрямованість навчального процесу на формування та розвиток в
особистості системи ключових і предметних компетенцій.
2. Особливостями компетентнісного підходу є:
- визнання компетенцій в якості кінцевого результату навчання та їх цілеспрямоване
формування;
- перенесення акцентів з поінформованості суб’єктів навчання на їх уміння використовувати
інформацію для вирішення практичних проблем;
- оцінювання рівня сформованості в студентів компетенцій як результату навчального процесу;
- студентоцентрована спрямованість навчання;
- націленість фахової підготовки на майбутнє працевлаштування випускників.
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Заблоцкая О.С. Компетентносный подход как образовательная инновация:
сравнительный анализ.
В статье приводятся результаты сравнительного анализа компетентносного подхода к обучению в
высшей школе с традиционными и инновационными подходами. Среди последних – личностно
ориентированный и деятельностный. Определены особенности компетентносного подхода как
образовательной инновации, а также отличия между результатами обучения при знаниевой
парадигме (знаниями, умениями и навыками) и ″компетенциями″ как единицами и результатами
компетентносного подхода.
Zablotska O.S. The Competence Approach as an Educational Innovation: Comparative Analysis.
In the article the comparative analysis results of competence, traditional and innovation approaches to the
higher education are adduced. Among the latter are personality-oriented and activity approaches. The
competence approach peculiarities as an education innovation are defined and also the diversities between
the knowledge paradigm (knowledge, skills and habits) education and ″competencies″ as the competence
approach units and results.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглянуто педагогічні інновації, ефективність педагогічних технологій у поєднанні з
формами та методами навчання і педагогічною майстерністю викладача, які впроваджено в
навчально-виховний процес в умовах європейської освітньої інтеграції. Розкрито застосування
модульної технології, інформаційних технологій та кейс-технології навчання в практиці діяльності
Національного фармацевтичного університету.
Психолого-педагогічна підготовка в системі вищої фармацевтичної освіти є необхідною умовою
становлення особистості фахівця, його професійної компетентності. Значення психолого-педагогічної
підготовки для фармацевтичних працівників зростає, оскільки педагогіка – це наука про виховання,
освіту та навчання людей на всіх етапах їх вікового розвитку. Не буде успішною діяльність
фармацевтичних працівників без знань психології – науки про душу людини; науки, що вивчає
психічну життєдіяльність, а також закономірності її функціонування та розвитку.
Забезпечення гарантій системи якості навчання, підготовка фахівців відповідно до вимог
європейських та національних стандартів вищої освіти, підвищення рівня готовності випускників до
професійної діяльності зумовлює збереження надбань вищої освіти, традиційних форм, методів та
засобів навчання у вищих навчальних закладах, а також упровадження сучасних педагогічних
інновацій.
Важливою складовою освітніх перетворень є викладацькі кадри, здатні забезпечити якість
навчання. Спираючись на останні досягнення науки і практики з психології та педагогіки, теорії
управління, ми вважаємо, що викладач сьогодні – це людина з притаманними йому управлінськими,
організаторськими, комунікативними та іншими здібностями.
Особистість викладача, його професіоналізм, педагогічна майстерність і культура, моральні якості
відіграють вирішальну роль у процесі підготовки сучасних фахівців – компетентних, творчих,
здатних до прийняття рішень та ін.
Сучасні педагогічні технології – це синтез педагогічних досягнень, поєднання традиційних,
досконалих форм і методів з сучасними ефективними освітніми інноваціями. Педагогічна технологія
ґрунтується на досягненнях психологічної, педагогічної та суспільних наук, передовому
педагогічному вітчизняному та зарубіжному досвіді.
Метою статті є вивчення ефективності застосування різних педагогічних технологій у поєднанні з
формами, методами навчання та педагогічною майстерністю викладача.
Педагогічні технології як основа професійної підготовки майбутніх конкурентноспроможних
фахівців передбачають розробку та впровадження сучасних методів наукової організації
педагогічного процесу, контроль його якості та діагностику рівня навчальних досягнень студентів.
Підготовка фахівців носить випереджувальний характер, а саме: компетентності студентів необхідно
формувати виходячи не з вимог сьогодення, а з перспективою на майбутнє, оскільки навіть дуже
досконалі рекомендації й пропозиції щодо практичної діяльності значно втрачають свою значущість
не тільки на час адаптації фахівця до умов практичної діяльності, а й часто до моменту випуску його з
навчального закладу.
Педагогічна технологія підготовки сучасного фахівця – це, насамперед, наука про реалізацію
конкретної мети у формуванні нового типу національної інтелігенції, що характеризується
цілеспрямованістю в обґрунтуванні та досягненні мети в навчально-виховному процесі навчального
закладу.
Реалізація мети підготовки майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі здійснюється при
органічному поєднанні технологій, форм і методів навчання з професійною кваліфікацією та
педагогічною майстерністю викладачів. Педагогічна майстерність – це основа професійної діяльності
викладача, володіння педагогічними вміннями й навичками здійснення технологічної і технічної
сторін всього комплексу навчально-виховних завдань, а також система внутрішніх моральнопсихологічних якостей викладача.
На кафедрі педагогіки і психології Національного фармацевтичного університету впроваджена
модульна технологія навчання. Це одна із сучасних педагогічних технологій, яка надає можливості
творчого підходу щодо організації та керування навчальним процесом, реалізації мети й завдань
професійної підготовки фахівців. Модульна технологія передбачає чітке планування всіх видів
діяльності студентів, структурування навчального матеріалу з виділенням окремих модулів та
організацію навчальної роботи, контроль рівня знань, умінь і навичок з кожного модуля. Побудова
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змісту навчальної дисципліни та викладання за модульним принципом надає йому чіткої
послідовності, логічності та системності.
Запровадження кредитно-модульної системи організації навчання надає можливості:
раціонального поділу матеріалу дисципліни на модулі та змістові модулі, перевірки якості засвоєння
теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля; упровадження системи кредитів разом із
Європейською кредитно-трансферною системою навчання; ліквідації перешкод для розширення
мобільності студентів та викладачів; підтримки й розвитку європейських стандартів якості. За основу
пропонується прийняти ECTS (Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць
трудомісткості), зробивши її накопичувальною системою, здатною діяти в рамках концепції
"навчання впродовж усього життя".
За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних
програм. Це є питаннями якості, яка повинна визначатися самими вищими навчальними закладами
під час створення необхідних баз для укладання угод про співпрацю, двосторонніх чи
багатосторонніх. Кодекс хорошої практики, що називається ECTS, забезпечує тих дійових осіб
інструментами, щоб забезпечити прозорість і сприяти визнанню освіти. ECTS також дає можливість
для подальшого навчання за кордоном.
Як і інші технології, модульна організація навчання – це педагогічна технологія, котра передбачає
вибір змісту навчання, форм, методів і засобів навчання, навчально-методичне забезпечення,
організацію самостійної роботи студентів, діагностику та оцінювання рівня знань, умінь і навичок
тощо.
За умов стрімкого зростання обсягу інформації і швидкого розвитку технічних засобів навчання
перед викладачами постає завдання чіткого і доступного повідомлення студентам максимальної
кількості інформації, стимулювання та організації навчальної діяльності, швидкого та об’єктивного
контролю результатів цієї діяльності.
Інформаційні технології, що впроваджені у навчально-виховний процес забезпечують:
ефективність навчального процесу на основі його індивідуалізації та інтенсифікації; якість навчання
за рахунок більш повного використання доступної інформації; запровадження перспективних форм,
методів, засобів та технологій навчання; інтеграцію видів діяльності (навчальної, навчальнодослідницької, методичної, наукової та ін.) у межах єдиної методології, що заснована на застосуванні
інформаційних технологій; підготовку учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах
інформаційного
суспільства;
підвищення
професіональної
компетентності
й
конкурентноспроможності майбутніх фахівців.
Упровадження сучасних інформаційних технологій у викладання психолого-педагогічних
дисциплін сприяє подальшому удосконаленню освітнього процесу, доступності та ефективності
освіти, підготовці майбутніх фахівців до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Інтернет-технології – це новітні інформаційні технології, що ґрунтуються на використанні
комп’ютерної мережі Інтернет та програмних комплексів. Інтернет-технологія заснована на
використанні глобальних та локальних комп’ютерних мереж для забезпечення доступу тих, хто
навчається до інформаційних освітніх ресурсів та для формування сукупності методичних,
організаційних, технічних та програмних засобів реалізації та управління навчальним процесом
незалежно від місця знаходження його суб’єктів.
Використання інформаційних технологій навчання орієнтоване на інтеграцію всіх видів
навчальної діяльності та підготовку суб’єктів освітнього процесу до життєдіяльності в умовах
інформаційного суспільства. Інформаційні технології в навчальному процесі надають можливості для
інтенсифікації навчального процесу, обробку великих обсягів інформації, активізацію процесу
засвоєння навчального матеріалу, здійснення контролю та коригування навчального процесу.
Викладачі кафедри педагогіки й психології використовують інформаційні технології при одержанні
інформації, створенні навчально-методичної літератури, відборі змісту, створенні дидактичних та
методичних матеріалів, підвищенні рівня професійної компетентності, самовдосконаленні тощо.
Серед багатьох педагогічних технологій ефективною є кейс-технологія, яка оптимально поєднує
теоретичні знання з уміннями самостійно орієнтуватися в ситуації. Кейс-технологія надає можливості
поєднання педагогічного керівництва для формування компетентностей майбутнього фахівця,
розвитку самостійності, ініціативи, творчості студента.
Сутність кейс-технології полягає в тому, що навчально-методичні матеріали чітко структуровані і
відповідно комплектуються в спеціальний набір (кейс), потім вони надаються студентові для
самостійного вивчення з дисципліни "Психологія спілкування". Навчально-методичними матеріалами
можуть бути підручники, посібники, методичні рекомендації, а також аудіо-відеокурси, комп’ютерні
програми, матеріали на СD-RОМах.
Доставка матеріалів студентам при цьому здійснюється будь-якими можливими для освітнього
закладу засобами. Використовуються телекомунікаційні засоби для забезпечення контактів між
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студентом і викладачем, а також для забезпечення студентів допоміжними інформаційними
ресурсами. Суттєва роль відводиться організації очних занять (консультацій), які проводить
спеціально підготовлений викладач-консультант (тьютор). Кейси допомагають: розвивати навчальні
вміння та навички; ілюструвати та закріплювати теоретичний матеріал; формувати компетентності,
здібності та якості особистості майбутнього фахівця тощо.
У професійно-орієнтованому навчанні важливу роль відіграє особистість викладача, його
професійна компетентність та педагогічна майстерність, уміння враховувати індивідуальні
особливості студентів.
Творчий педагог створює в аудиторії атмосферу котра стимулює прагнення студентів до
самовираження, підтримує пошукову діяльність, розвиває продуктивне та критичне мислення,
заохочує студентів до оригінального, нестандартного вирішення поставлених на заняттях проблемних
завдань чи запитань тощо.
До викладача висуваються підвищені вимоги. Він формує зміст навчання таким чином, щоб воно
сприймалось майбутнім фахівцем як особистісно-значуще для нього. Такий зміст викладач передає
через форми, методи і засоби активного навчання [1].
Професійно орієнтована технологія дає можливості:
- розвитку та саморозвитку особистості;
- реалізацій потенціалу, творчих здібностей особистості;
- розвиток пізнавальних здібностей студентів;
- реалізація вміння самостійно навчатись, орієнтуватись в інформаційному просторі;
- уміння адекватно оцінювати себе, результати своєї навчальної діяльності, свої вчинки тощо.
Викладачами кафедри педагогіки і психології створені авторські педагогічні розробки з таких
дисциплін: "Психологія спілкування", "Психологія", "Основи педагогіки", "Тренінг спілкування" та
ін. Авторські педагогічні розробки створені викладачами кафедри педагогіки і психології – це
програми, методики окремих занять, тем, розділів; алгоритми сучасних технологій навчання і
виховання; тренінгів, виховних заходів тощо; пакети психолого-педагогічних засобів діагностики. В
основі авторських методик викладання – створення програми педагогічного експерименту
(індивідуального або колективного). Авторські методики викладання та педагогічні розробки надають
можливості:
- оновлення змісту навчання і виховання;
- співробітництва, самовизначення й розвитку творчих здібностей;
- пошуку сучасних педагогічних технологій, форм і засобів навчального процесу, методик
викладання, що дозволяють досягти якісно нових результатів навчання;
- розробки педагогічних засобів (дидактичних і виховних), що виконують функції розвитку
тих, хто навчається;
- розробки методик викладання конкретних навчальних дисциплін.
У методику викладання психолого-педагогічних дисциплін запроваджено проблемне навчання.
Сутність проблемного навчання полягає в пошуковій діяльності студентів, яка складається з
постановки питань, розв’язання проблем і проблемних завдань, закладених у навчальних програмах і
підручниках, у проблемному викладі й поясненні знань викладачем, у різноманітній самостійній
роботі [2].
Для створення проблемної ситуації викладач використовує:
- історичний матеріал (наукові факти, опис проблем та їх розв’язання );
- методологічні питання науки і навчальної дисципліни;
- практичний матеріал;
- логічні суперечності;
- пізнавальні інтереси;
- навчальний матеріал, що є складним для студента і створює психологічні бар’єри тощо.
Зміст кожної ситуації ґрунтується на життєвому: досвіді, позиції, мотивах, інтересах, соціальних
та ігрових ролях, особистих знаннях студентів.
Проблемні лекції передбачають вирішення наукової чи практичної проблеми (проблем), її появи і
способів та наслідків її вирішення.
Відрізняються проблемні лекції від інформаційно-пояснювальних тим, що студенти беруть
безпосередню участь у відпрацюванні матеріалу лекції і вирішують висунуті проблеми.
За структурою лекції цього типу можуть бути повністю проблемними або частково проблемними.
Проблемна лекція повністю будується на підставі вирішення однієї або декількох
взаємопов’язаних ситуацій. Частково проблемною вважається така лекція, яка передбачає проблемні
ситуації в процесі викладу матеріалу.
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Лекція з проблемним викладом є економічною в часі: студент отримує інформацію, на яку при
самостійному опанування витратить значно більше часу. Проблемність таких лекцій досягається
умінням викладача створити проблемні ситуації, які він мусить вирішувати разом зі студентами.
Проблемний виклад матеріалу є ефективним, якщо він базується на глибоких і міцних знаннях
студентів, культурі пізнавальної діяльності, інтересах і здібностях з урахуванням виховних і
навчальних завдань, що стоять перед колективом [3].
Застосування педагогічних технологій сприяє підвищенню мотивації та якості навчання,
диференціації та індивідуалізації навчання.
Важливою умовою формування у студентів інтересу до навчальної діяльності та до змісту
навчальних дисциплін є можливість проявити в навчанні розумову самостійність та ініціативність.
Чим ефективніші педагогічні технології, методи навчання, тим легше зацікавити ними студентів.
Основний засіб формування стійкого інтересу до навчання – це використання таких технологій, форм,
методів, які потребують від студента активної навчальної діяльності.
Перспективними для впровадження в процес підготовки майбутніх фахівців є комп’ютерні,
мультимедійні, інформаційно-комунікативні та інші педагогічні технології; дистанційне навчання;
інтерактивні методи навчання тощо.
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Кайдалова Л.Г. Применение педагогических технологий в преподавании психологопедагогических дисциплин.
В статье рассмотрены педагогические инновации, эффективность педагогических технологий в
соединении с формами и методами обучения и педагогическим мастерством преподавателя,
которые внедрены в учебно-воспитательный процесс в условиях европейской образовательной
интеграции. Представлено использование модульной технологии, информационных технологий и
кейс-технологий обучения в практике деятельности Национального фармацевтического
университета.
Kaidalova L.H. The Application of Educational Technologies in Teaching Psychological and Pedagogical
Subjects.
The article considers the educational innovations, the efficiency of educational technologies in combination
with forms, methods of teaching and the teacher’s pedagogical skills, the above being introduced into the
educational process under the conditions of the European educational integration. The application of module
technology, information technologies and case-technologies of teaching in the practice of the National
Pharmacy University is presented.
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ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ А. МАКАРЕНКА
У статті представлено аналіз проблеми трудового виховання молодших школярів у контексті ідей
А. Макаренка; уточнено сутність трудового виховання; висвітлено зміст і значення трудового
виховання в сім’ї; розкрито зв’язок праці та освіти в педагогічній системі педагога. Проаналізовано
соціальний досвід вихованців дитячих колективів у процесі трудової діяльності; визначені виховні
можливості організації праці молодших школярів.
Праця – основне джерело духовного, матеріального багатства суспільства, головний критерій
соціального престижу людини, її священний обов’язок, фундамент особистісного розвитку. Праця –
це основна ланка, яка допомагає підняти всю виховну роботу на найвищий рівень.
Трудове виховання учнів початкових класів – одна з основних складових у формуванні
особистості.
В історичній ретроспективі позитивну роль трудового виховання в навчально-виховному процесі
відзначали зарубіжні педагоги: Вітторіно да Фельтре, Т. Кампанелла, М. Квінтіліан, Я. Коменський,
Д. Локк, Т. Мор, Р. Оуен, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Фур’є. Питанням взаємодії художньої та
трудової діяльності у шкільній системі приділяли увагу вітчизняні класики педагогічної науки:
О. Духнович, М. Корф, Т. Лубенець, А. Макаренко, Я. Мамонтов, С. Русова, В. Сухомлинський,
К. Ушинський, І. Франко, Я. Чепіга. Впровадження художньо-технічної діяльності в практику
початкової школи займає чільне місце у працях С. Коновець, Г. Мельник, Т. Носаченко, В. Тименка,
Д. Тхоржевського.
Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є розкриття проблеми
трудового виховання молодших школярів у контексті ідей А. Макаренка.
Система трудового виховання знайшла своє відображення в працях видатного педагога-практика
А. Макаренка (1888-1939). Антон Семенович на практиці довів, що саме трудове виховання лежить в
основі формування особистості, самостійної, творчої, що саме праця є джерелом духовного та
морального збагачення людини. І творча праця можлива тільки тоді, коли людина ставиться до
роботи з любов’ю, коли вона свідомо бачить у ній радість [1: 173-205]. Основи такого ставлення
закладають у початковій школі.
Сутність трудового виховання молодших школярів у формуванні відношення до праці. Загальна
задача виховання до праці реалізується через більш вузькі задачі: психологічна й практична
підготовка дітей до праці; формування навичок колективної праці; набуття навичок культури праці та
вмінь поєднувати в ній фізичні зусилля та творчість; розвиток інтересів до науки, культури і техніки,
вияв нахилів і розвиток здібностей.
Представлені задачі нерозривно пов’язані між собою, і лише в єдності їх можна оцінити як шлях
виховання до праці.
У праці повною мірою проявляються творчі здібності молодшого школяра, формуються високі
моральні якості. У процесі фізичної праці в учнів початкових класів розвивається координація рухів
тіла, зграбність, сила, витривалість. Праця сприяє їх розумовому розвитку. Молодші школярі, зайняті
різними видами праці, кмітливіші, винахідливіші. Участь учнів початкових класів у різноманітних
трудових процесах позитивно впливає на їх поведінку, дисциплінує. Важливий аспект психологічної
підготовки молодших школярів до праці – формування в них почуття самовідповідальності,
розуміння необхідності самому піклуватися про себе.
Трудове виховання відіграє важливу роль у подальшій профорієнтації школяра, сприяє його
професійному самовизначенню. Останнім часом ціннісні пріоритети нашого суспільства суттєво
змінились. Тепер на передній план вийшло поняття престижності та оплачуваності професії, а не її
суспільної цінності. Батьки ж та вчителі часто надають перевагу застарілим методам виховання, що
вже не приносять бажаних результатів. Це актуалізує дослідження з проблеми трудового виховання
молодших школярів. Особливої значущості в наш час набувають ідеї А. Макаренка про трудове
виховання.
В основу життя своїх дитячих колективів (колонії ім. О. Горького та комуни
ім. Ф. Дзержинського) педагог поставив виробничі відносини. У процесі трудової діяльності
формував соціальний досвід своїх вихованців: їх відношення до праці, один до одного та поваги до
колективу. На думку А. Макаренка, в системі виховання має бути суспільно корисна виробнича,
творча, високопродуктивна праця, добре організована та забезпечена сучасними технічними
засобами.
© Колесник Н.Є., 2008
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А. Макаренко вважає що, праця без освіти, суспільного виховання, котрі завжди поряд, не
приносить виховної користі, є нейтральним процесом [2: 116].
Трудове виховання – це цілеспрямований, організований систематичний педагогічний процес
залучення і стимуляції школярів до різноманітних видів праці з метою формування певних
виробничих знань, умінь, навичок, розвитку творчого мислення, інтелекту, працьовитості,
усвідомлення необхідності праці як основи життєдіяльності кожної людини [3: 347].
А. Макаренко довів на практиці виховні можливості правильної організації дитячої праці.
Успішно здійснюючи принцип поєднання навчання з виробничою працею, видатний педагог втілив у
життя цілу систему педагогічних вимог, які визначають організацію і методику праці школярів.
Загальноосвітні школи з правильною постановкою трудового виховання починають підготовку
дітей до трудового життя вже з початкових класів. Учителі початкових класів залучають молодших
школярів до доступних видів праці по самообслуговуванню (прибирання класу, ремонт навчальних
посібників, озеленення території школи, проведення робіт на присадибній ділянці), формують у дітей
переконання в тому, що дружна, колективна творча праця робить людину сильною та щасливою.
Уся система навчально-виховної роботи школи, всі види діяльності молодших школярів повинні
вирішувати і задачу практичної, і моральної підготовки учнів до праці, де використовуються такі
методи свідомості (бесіди, лекції, зустрічі та ін.) та спеціальні форми.
Багато важливих педагогічних ідей А. Макаренко запропонував у галузі трудового виховання,
адже у закладах, якими він керував, багато місця відводилося трудовій діяльності вихованців.
Видатний педагог вказував, що в трудовому вихованні треба розрізняти дві взаємопов’язані сторони:
одна – формування вмінь і навичок працювати, друга – виховання любові і поваги до праці. Він
прийшов до важливого висновку, що праця сама по собі є нейтральною, не виконує виховних
функцій, а формує лише звичку до трудових зусиль. Був переконаний, що праця може стати
позитивним елементом виховання лише за умови, коли вона має на увазі створення якихось цінностей.
Навіть навчальна праця повинна виходити з уявлення про надбання, які вона може створити.
В основу виховання він поклав не "логіку праці", а "логіку господарства", яке "повинне
відрізнятися розвитком, потужністю, прибутковістю, веселим тоном". На цьому будується "залізна
логіка комуни", що вимагає "швидкої економічної наради, короткого наказу і короткого виконання.
Але вона ж вимагає і організації захисту особи". Отже, потрібно не просто "трудове виховання"
(виховання трудівника), а "господарське виховання". Воно повинне будуватися на "господарській
(економічної) турботі". Потрібна не "праця-робота", а "праця-турбота". Необхідно виробляти в людей
уміння й навики колективного господарювання, нову систему економічних відносин, розвивати
принципи трудової моралі.
А. Макаренко був прихильником виробничої (сільськогосподарської і промислової) праці, вважав,
що лише в такій праці виробляється правильний характер людини, виховується відповідальність за
свою роботу, яка є частиною загальної колективної праці. У своїй виховній діяльності використовував
й інші види дитячої праці: самообслуговуюча, реміснича, безкоштовна суспільно-корисна у порядку
шефства і ін. [4: 302-322].
Щоб праця здійснювала правильний виховний вплив на дітей, вона, на думку А. Макаренка,
повинна бути посильною, результативною, осмисленою, творчою, педагогічно доцільною,
колективною [5: 77-84].
Перед А. Макаренком не ставилося завдання розвивати економіку, але він усвідомлював, що успіх
у вихованні справжніх характерів пролягає через економічний успіх. А. Макаренко зрозумів, що нову
людину можна виховати через економіку, в якій вона не просто виконавець, а справжній господар.
Результати господарювання макаренківських вихованців у 30-і роки вражають і нині. Вихованці не
лише заробляли кошти на утримання комуни, харчування, одяг, оркестр, ложі в кращих театрах,
кавалерійських скакунів і навіть власний аероплан, але й приносили країні щорічно прибуток у 5 млн.
золотих карбованців [6: 218].
Комуна, створена на кошти чекістів України, перший час жила на скромні відрахування з їх
зарплат. Невеликі навчальні майстерні майже не давали прибутку.
Ази економічної освіти вихованці брали прямо з життя. У їх лексиконі незабаром з’явилися слова
"оборот", "кредит", "капіталовкладення". Пізніше А. Макаренко організував у комуні гуртки
економіки.
Настав день, коли комунари підрахували свій оборотний капітал і заявили, що їм потрібен
справжній завод. Рівно через рік завод було запущено. На цей завод прийшли працювати найвідоміші
інженери високої кваліфікації, підготовлені в дореволюційній Росії, яких з політичних мотивів не
приймали на роботу, але А. Макаренко не побоявся їх залучити до діяльності на підприємстві, і
незабаром завод мав високі результати. Завод вихованців педагога почав випускати перші в країні
електросвердла, які до цього доводилось закуповувати за кордоном за золото. Пізніше комуна почала
сама експортувати свою продукцію за кордон.
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Після тріумфу, пов’язаного з випуском електроінструментів, було вирішено почати виготовляти
фотоапарати. Дорогі вузькоплівкові фотоапарати до цього також купували за кордоном. Вихованці
зуміли в найкоротші строки освоїти зовсім нове для країни виробництво. Для того, щоб з’явився
перший фотоапарат ФЕД, потрібно було півтора року.
Проблемі трудового виховання дітей у сім’ї багато уваги приділяв видатний педагог
А. Макаренко. У творі "Виховання в праці" він детально аналізує зміст і значення трудового
виховання в сім’ї: "Перше, про що мають пам’ятати батьки, це наступне. Ваша дитина буде членом
трудового колективу, отже її значення в цьому суспільстві буде залежати від того, наскільки він буде
здатний приймати участь у суспільній праці, наскільки вона буде підготовлена до цього. А від цього
буде залежати і її благоустрій, і матеріальний рівень її життя" [7: 388].
Школа, сім’я і суспільство формують дитину як майбутнього активного члена суспільства. Більш
того, особистість молодшого школяра формується під впливом суспільних відносин, безпосередньо в
яких проходить його життя і діяльність. На рівень трудової підготовки учнів початкових класів
значний вплив мають умови сімейного виховання.
У сім’ї неможливо дати дитині таке трудове виховання, яке зазвичай називають кваліфікацією.
Кваліфікацію молоді люди отримують на заводі, у школі, у вищих навчальних закладах, на курсах.
Але батьки не повинні думати, що сімейне виховання ніяк не впливає на отримання кваліфікації.
Навпаки, саме сімейне виховання має головне значення для майбутньої кваліфікації людини.
А. Макаренко писав: "Та дитина, яка отримала в сім’ї правильне трудове виховання, в подальшому, з
більшим успіхом буде набувати кваліфікаційної підготовки" [7: 389].
Ідеї, виражені видатним педагогом, актуальні і насьогодні. Трудове виховання в сім’ї має
починатися в ранньому віці і носити ігровий характер. З віком трудові доручення повинні
ускладнюватись і відокремлюватись від гри. Однак не можна завантажувати дитину великою
кількістю роботи. Праця дітей має бути посильною. Систематично, терпляче, враховуючи вікові та
індивідуальні особливості дитини, батьки мають привчати її як до фізичної, так і до розумової праці.
Часто трапляється, що задоволеність батьків своєю професією може стати достатнім стимулом для
дітей для бажання ознайомитись з нею, а в подальшому і обрати її. Тому батьки повинні частіше
розповідати дітям про свою роботу і її суспільне значення. Водночас неприпустимо, щоб батьки
зловживали своїми суб’єктивними ставленнями до деяких професій і передавали його дітям. Тобто
батьки покликані допомогти дітям краще розібратися в їх схильностях і можливостях і визначити їх
професійний і життєвий шлях.
Важливою ланкою в системі профорієнтації учнів є робота школи з батьками. Практика показує,
що батьки зазвичай приймають активну участь у визначенні життєвих і професійних планів своїх
дітей. Разом з тим питанням вибору професії і визначення шляхів отримання освіти являють складну
задачу як для самих учнів, так і для їх батьків. Поради останніх часто не відповідають реальним
потребам різноманітних областей народного господарства в кадрах. Не зажди батьки знають і
об’єктивно оцінюють інтереси і здібності дітей. Бажання батьків і професійні наміри школярів у
багатьох випадках не співпадають. Усе це викликає необхідність організації спеціальної роботи з
батьками, спрямованої на надання допомоги сім’ї в підготовці дітей до праці і вибору професії. При
проведенні профорієнтаційної роботи постає питання про престижність професій серед самих батьків,
які часто набувають другорядних значень. У задачі сім’ї також входить попередження випадкового
вибору професії підлітком, коли професія вибирається без урахування особливостей і здібностей
дитини. Як відомо, у випадковому виборі професії в значній мірі закладені причини текучості кадрів
на виробництвах через незадоволеність людини своєю професією і роботою.
Таким чином, участь сім’ї, як соціального і виховного інституту, підкреслює подвійність
профорієнтації – як проблеми суспільної і педагогічної.
Німецький професор Ізабела Рюттенауер у своїй монографії "А.С. Макаренко" поставила за мету
дати всеохоплююче і диференційоване зображення виховної практики і теоретичних положень
педагогічної системи А. Макаренка [8: 36].
Важливим аспектом дослідження професора І. Рюттенауер є усвідомлення зв’язку праці та освіти
в педагогічній системі Антона Семеновича. На думку пані І. Рюттенауер, педагогічний досвід
А. Макаренка дав багато нового саме у сфері трудового виховання.
Продуктивна праця, виконувана колоністами, виступає істотною передумовою морального
виховання, в процесі трудової діяльності вихованці моральні цінності. Сільськогосподарська праця в
колонії мала великий виховний ефект, тому що: вона вимагала згуртованості й об’єднання зусиль
усіх; особистої відповідальності кожного; ставила мету - для себе, а не для когось.
Сільськогосподарська праця вихованців вимагає спільного завзяття. Раціоналізація цієї праці
спонукала до напруження і фізичних, і інтелектуальних зусиль, застосування досягнень науки,
бажання дізнатися про нове. Реалізація ідеї трудового виховання А. Макаренка викликає захоплення у
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професора І. Рюттенауер: "У дусі Макаренка думку можна продовжити і сказати, що виховне
значення праці зростає у відповідності з якістю випущеної продукції" [8: 191].
І. Рюттенауер показує, що А. Макаренко обґрунтував також виховне значення поділу праці. Він
встановив, що праця на промисловому підприємстві позитивно впливає на формування характеру,
оскільки вимагає точності, добросовісності, надійності. І. Рюттенауер відзначає, що вихованці
педагога опановували певні професії, але якщо в майбутньому вони обирали інший фах, то праця в
комуні стимулювала виникнення передумов, щоб добре працювати за будь-якою професією.
Макаренківська педагогіка належить XXI століттю. Ідеї А.С. Макаренка щодо організації творчої
праці, поєднання фізичних і розумових сил можуть слугувати основою для подальшого
удосконалення трудового виховання молодших школярів, моральної та практичної підготовки їх до
трудової діяльності
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Макаренко А.С. Трудове виховання. Взаємини, стиль тон у колективі // Макаренко А.С. Твори: У 7 т. – К.:
Рад. школа, Т. 5. – 1954. – С. 173-205.
Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания. Сочинения в 8 т. -М., 1984. - Т. V. - С. 116.
Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 3-тє, перероблене і доповнене / За заг. ред.
О.А. Дубасенюк. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – С. 347.
Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Навчальний посібник. - Тернопіль, 1994. - С. 302-322.
Мешко О., Мешко Г., Янкович О. Короткий виклад курсу "Історія української школи і педагогіки".
Навчальний посібник. - Тернопіль: ТДПУ, 1999. - С. 77-84.
Неллі Абашкіна. Чи актуальна сьогодні педагогіка А.С. Макаренка? // Неперервна професійна освіта: теорія
і практика: Науково-методичний журнал. - К: - МДГУ, 2003. - Випуск 1. – 246 с.
Макаренко А.С. Виховання в праці. Твори: У 7-и т. – Т. 4. – С. 388-389.
Ruttenaner I. A.S. Makarenko Freiburg - Basel - Wien, Verlag Herder. - 1965. - 263 p.

Матеріал надійшов до редакції 16.04. 2008 р.
Колесник Н.Е. Трудовое воспитание младших школьников в контексте идей А. Макаренко.
В статье представлен анализ проблемы трудового воспитания младших школьников в контексте
идей А. Макаренко; уточнена суть трудового воспитания; освещено содержание и значение
трудового воспитания в семье; раскрыта связь труда и образования в педагогической системе
педагога. Проанализирован социальный опыт воспитанников детских коллективов в процессе
трудовой деятельности; обозначены воспитательные возможности организации труда младших
школьников.
Kolesnyk N.Ye. Labour Education of Junior Schoolboys in the Context of A. Makarenko's Ideas.
In the article the analysis of junior schoolboys labour education problem is presented in the context of
A. Makarenko's ideas; the essence of labour education is specified; the content and value of labour education
in family is reflected; the connection of labour and education is exposed in the pedagogical system of a
teacher. The social experience of children groups' alumnus is analysed in the process of labour activity;
educational possibilities of junior schoolboys' labour organization are marked.
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ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО
ПІКЛУВАННЯ: А. МАСЛОУ І А. МАКАРЕНКО
У статті розглянуто засоби задоволення потреб дитини в досвіді роботи А.С. Макаренка і ресурси
сучасної системи влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в
контексті теорії потреб А. Маслоу; визначено особливості та перспективи запозичення та
впровадження виховної системи А.С. Макаренка в практику роботи сучасних інтернатних установ.
Актуальність вивчення досвіду А.С. Макаренка в площині допомоги дітям, позбавленим
батьківського піклування визначається необхідністю запозичення розробленої й апробованої вченим
ефективної системи виховання в колонії ім. М. Горького в практику сучасних закладів державного
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Варто зауважити, що
аналізуючи історичні етапи розвитку форм державної опіки безпритульних дітей, нами було
встановлено унікальність досвіду А.С. Макаренка. Ця унікальність полягає в тому, що хоча явище
дитячої безпритульності масово існує в Україні впродовж довгих років, досі не існує дієвих засобів
його подолання, окрім досвіду А.С. Макаренка та В.М. Сороки-Росинського. Результати
організованої ними виховної діяльності набули поширення серед сучасників, постійно вивчаються і
досліджуються з метою модернізації, апробування, запозичення та втілення в сучасний виховний
процес. Особливої актуальності ці педагогічні надбання набули у новітній Україні, коли чисельність
бездоглядних і безпритульних дітей знову сягнула значних розмірів.
Сьогодні науковці активно займаються вивченням різних аспектів улаштування та виховання
соціальних сиріт. А саме, історичні реалії подолання дитячої безпритульності в 20-х рр. ХХ ст.
вивчають В.Є. Виноградова-Бондаренко, А.Г. Зінченко, О.І. Анатольєва, О.С. Паращевіна та ін.
Наслідки Великої Вітчизняної війни в аспекті проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності
досліджують Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова, Г.А. Кудрявцева, Ф.А. Мустаєва, Г.В. Орлова,
В.П. Покась та ін. Сучасний етап вивчення соціального сирітства характеризується широкими
науковими дослідженнями як особистості і поведінки цієї категорії дітей (С.В. Воронова,
І.В. Дубровіна, О.І. Захарченко, В.Ф. Кондратишко, Н.І. Карасєва, Й. Лангемейор, З. Матейчик,
В.С. Мухіна, А.М. Прихожан, А.Г. Рузська, П.П. Середа, Н.Н. Тостих), так і моніторингом закладів
для їх утримання (О.Г. Антонова-Турченко, Л.С. Волинець, В.М. Галузинський, Л.А. Девіс,
І.Б. Іванова, Л.В. Канішевська, Б.С. Кобзар, Н.М. Комарова, С.П. Нечай , Є.П. Постовойтов,
І.В. Пєша, І.Н. Смородіна, Т.В. Шатохіна). Також розвиток науки здійснюється в напрямку
визначення інноваційних форм опіки над такими дітьми, максимально наближеними до сімейних
(С. Бадора,
Г.М. Бевз,
М.О. Дубровська,
Т.Ю. Зайцевська,
В.К. Зарєцький,
С.Н. Книш,
С.В. Коношенко, Г.М. Лактионова, Д.К. Мажець, Н.Ю. Максимова, В.Н. Ослон, Є.П. Постовойтов,
І.В. Пєша, О.О. Романовська, А.Б. Холмогорова, М. Шерер, В.С. Яковенко).
Однак залишаються мало вивченими питання педагогічних умов запозичення вже існуючого
ефективного досвіду роботи з безпритульними дітьми. Тому метою нашої статті став аналіз
можливостей задоволення базових потреб дітей, розкритих у теорії і практиці роботи А.С. Макаренка.
Аналізуючи порушення виконання сімейних функцій як передумову виходу дітей на вулицю [1]
ми прийшли до висновку, що проблему визначення функцій сім’ї слід розв’язувати, уточнивши, які
саме потреби, що нею задовольняються, будуть першочерговими (потреби суспільства, соціальних
груп, самої сім’ї, окремих членів). Цікавим висновком є те, що кожна потреба, яка задовольняється
родиною, може бути задоволена й без неї, але лише сім’я дозволяє задовольнити їх у комплексі,
котрий не може бути подрібненим, розподіленим між іншими людьми чи суспільними інститутами.
Таким чином, можна висунути припущення про те, що досвід А.C. Макаренка був ефективним,
оскільки, як і сім’я, комплексно задовольняв усі потреби дитини. Перевіримо цю гіпотезу шляхом
теоретичного аналізу текстів А.С. Макаренка, та проектування його на піраміду потреб Маслоу.
Загалом, соціально-педагогічну роботу часто розглядають як діяльність, покликану забезпечити
відповідність потреб людини та ресурсів різних соціальних систем, поліпшення взаємодії людини з її
фізичним і соціальним оточенням [2]. Тобто розглядають спеціально організовані дії працівників
соціальної сфери по задоволенню основних фізіологічних, соціальних, духовних потреб клієнта. Тому
оцінювання кризового стану клієнта може здійснюватися як аналіз його особистісних потреб – від
фізіологічних до когнітивних, а також потреби в самоактуалізації.
© Павлик Н.П., 2008
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Нами був проведений аналіз потреб безпритульних дітей як клієнтів соціально-педагогічної
діяльності; а також можливості забезпечення цих потреб у виховній системі А.С. Макаренка. У своїй
роботі рухатимемося від найнижчих до найвищих потреб за А. Маслоу: фізичні потреби; потреба
самореалізації; емоційні потреби; потреби позитивного самоприйняття.
Стан задоволення фізичних потреб вихованців закладів державного влаштування дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування в сучасній Україні можна вважати задовільним. Це
підтверджується постійним зростанням державних виплат до вказаної сфери; зростанням ролі
третього сектора – тобто достатньо активною діяльністю громадських організацій по наданню
доброчинної допомоги установам і дітям; державним моніторингом рівня забезпеченості інтернатних
закладів. Однак, психолого-педагогічні дослідження вихованців закладів державного влаштування
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування свідчать про уповільнений темп фізичного
та психічного розвитку розглядуваної категорії дітей. На нашу думку, це викликано низьким рівнем
задоволення (тобто фрустрацією) однієї із базових фізичних потреб дитини – материнської любові,
сенсорних відчуттів, рухової активності, обмеженості соціального середовища розвитку дитини, що в
науковій літературі називається терміном "деривація". Таким чином, не можна вважати повністю
задоволеними фізичні та біологічні потреби вихованців сучасних закладів опіки у зв’язку з
неможливістю забезпечити їм нормальний фізичний розвиток. Якщо говорити про досвід задоволення
фізичних потреб вихованців А.С. Макаренка, то тут варто відзначити декілька факторів. З одного
боку, депривація має тим незворотніший характер, чим раніше дитина потрапляє до закритої
установи; оскільки до колонії потрапляли переважно діти шкільного віку, то ця проблема стояла
менш гостро. Крім того, вже під час перебування в колонії, А.С. Макаренку вдавалося зменшувати
сенсорну депривацію дітей за рахунок постійної зміни діяльності, розширення меж функціонування
закладу, залучення дітей до активної участі в житті установи, поїздок до міста, тощо – тобто
урізноманітнення сенсорних відчуттів вихованців. З іншого боку, хоча в житті колонії були часи, за
яких потреби вихованців у їжі та теплі мало задовольнялися, але це було відображенням стану
тогочасного суспільства. Як доведено в роботі С.А. Козлової, існує закономірність: сильні
особистісно значимі переживання активізують процес соціалізації особистості [3: 16], тобто такі
переживання давали дітям відчуття приналежності до групи, що також допомагало долати
депривацію.
Крім того, сьогодні залишаються невідомими факти подальшої життєдіяльності за межами
виховної установи колишніх вихованців колонії ім. М. Горького. Це є важливим з боку оцінки
ефективності даного досвіду, оскільки серед найважливіших наслідків материнської депривації учені
виділяють неможливість подальшої самореалізації вихованців у сімейній та інтимній сферах.
Наступним, більш високим, щаблем потреб виступає потреба в самореалізації, що
характеризується активною участю особистості в таких сферах життєдіяльності, як освіта,
відпочинок, релігія, отримання естетичного задоволення, тощо. Сучасна система утримання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування переважно задовольняє усі перераховані потреби
дітей, окрім релігійної самореалізації, оскільки законодавством України проголошено розмежування
релігійного і світського виховання. Відсутність у вихованців можливості релігійній самореалізації (за
власним вибором або національністю) може бути одним із факторів виникнення в дітей проблем
морального характеру. У запропонованій А.С. Макаренком системі також був відсутній релігійний
чинник. Однак, на нашу думку, його було замінено ідейним вихованням майбутнього громадянина
СРСР. Так, у колонії існувала піонерська та комсомольська організації, на які, в тому числі, було
покладено функції контролю за моральним станом дітей. Таким чином, у світлі сьогодення важливим
є створення та участь вихованців закладів державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування в дитячих та релігійних організаціях за інтересами. Крім того, у зв’язку зі
спрямованістю державної політики на полікультурне виховання громадян України, актуальною є
проблема задоволення релігійних потреб дітей залежно від їх походження та прагнень.
Наступна група розглядуваних нами потреб – емоційні потреби в любові, почутті потрібності,
дружбі, відчутті приналежності. Незадовільний стан задоволення цієї групи потреб уважається
дослідниками інтернатних установ в Україні та за кордоном провідною причиною відхилень у
особистості та поведінці дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На думку
польської вченої С. Бадори "середовищем, що сприяє здоровому і погідному дитинству, є досвід
любові, безпеки й приязні, а також усіх зв’язків, які служать їх існуванню" [4: 101]. Специфікою цієї
групи потреб є те, що її неможливо профінансувати або зобов’язати, вона є результатом особистісної
готовності спеціалістів до роботи в зазначеній групі закладів. Задля покращення ситуації, що
склалася, в Україні проводиться реформування системи державного влаштування дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування: розформовуються крупні інтернатні установи, поширюється
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мережа дитячих будинків сімейного типу, пропагується та заохочується усиновлення та встановлення
опіки над дітьми фізичними особами.
А.С. Макаренко по-іншому підійшов до розв’язання поставленої проблеми: ці потреби зміг
задовольнити колектив. Принципи розробленого вченим колективного виховання дітей дозволяють їм
відчути приналежність до певної соціальної групи, реалізувати потреби в почутті потрібності,
належності, дружби і любові.
Найвищими, за А. Маслоу, потребами особистості є позитивне самоприйняття, яке формується на
основі ідентичності, самоповаги, впевненості в собі. Дослідження психологів свідчать про
неадекватність самооцінки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського виховання, які проживають
в інтернатних установах. Така ситуація є наслідком незадоволення всіх груп попередньо розглянутих
потреб та відсутності значущих близьких, які надавали б позитивний зворотний зв’язок дитині. Однак
у колонії ця потреба задовольнялася декількома факторами: участю дітей у різноманітній робочій
діяльності, що давало можливість самовизначитися, забезпечувало рефлексію своїх здібностей та
властивостей характеру, зумовлювало дію механізмів самоідентифікації вихованців; існування дієвої
системи заохочення та інституту командирів, ідей колективізму надавало можливість здійснювати
корекцію самооцінки дітей, виховувало їх самоповагу, тощо. Таким чином, цей досвід можна
перенести на діяльність сучасних закладів державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. С.А. Козлова наголошує на необхідності при ознайомленні дітей із
соціальним світом формувати не лише знання, а й ставлення до себе, до інших людей, до подій
соціального життя; створювати умови для активного залучення її до соціальної дійсності. Це дозволяє
підвищити особистісну значимість для нового покоління того, що відбувається навколо. Одночасно
уточнюються знання, корегуються та формуються оцінки, виробляються підходи до узагальненої
системи поглядів, переконань, тобто закладаються основи світорозуміння та світогляду [3: 41].
Результати аналізу задоволення потреб дітей, позбавлених батьківського піклування в теорії та
практиці А.С. Макаренка узагальнені нами в табл. 1.
Таблиця 1.
Ресурси задоволення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Ресурси виховної системи
Рівень
Потреби
Сучасні ресурси
А.С. Макаренка
Постійна зміна діяльності,
Моніторинг задоволення
розширення меж функціонування
фізичних і біологічних потреб
1
Фізичні
закладу, залучення дітей до
дітей; участь третього сектору
активної участі в житті установи,
поїздок до міста
Активна діяльність піонерської та
ОсвітньоДіяльність різних соціальних
комсомольської організацій;
2
виховні
інститутів
достатній рівень освіти
Розформування інтернатних
закладів, поширення ДБСТ,
3
Емоційні
Колективне виховання
пропагування усиновлення та
опіки
Участь дітей у робітничій
Введення психологічного і
4
Духовні
діяльності; існування системи
соціально-педагогічного
заохочення; інститут командирів
супроводу вихованців
Таким чином, саме спроможність того чи іншого соціального інституту забезпечити задоволення
потреб дитини є визначальною умовою педагогічного потенціалу установи: "ефективне виховання
можливе лише там, де наявні життєво необхідні структури праці, пізнання, спілкування, що
задовольняють безпосередні потреби дитини" [5:11].
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Павлик Н.П. Удовлетворение потребностей детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечительства: А. Маслоу и А. Макаренко.
В статье рассмотрены средства удовлетворения потребностей ребенка в опыте работы
А.С. Макаренко и ресурсы современной системы воспитания детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечительства в контексте теории потребностей А. Маслоу; определены
особенности и перспективы внедрения воспитательной системы А.С. Макаренко в практику работы
современных интернатных учреждений.
Pavlyk N.P. The Satisfaction of Needs of Orphans and Children Deprived of Parents' Care:
A. Maslow and A. Makarenko.
The article deals with the means of child's needs satisfaction in the experience of A.S. Makarenko and the
recourses of modern educational system of breeding orphans and children deprived of parents' care in the
context of needs theory of A. Maslow; the peculiarities and perspectives of A.S. Makarenko educational
system introduction into the work practice of modern educational establishments are defined.
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СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
У статті проаналізовано організацію екологічної освіти в зарубіжних країнах. Акцент зроблено на
тому положенні, що екологічним пріоритетом є освіта для сталого розвитку суспільства на засадах
екоцентричної парадигми. Обґрунтовано потребу детального вивчення сутності інноваційного
процесу в контексті болонських декларацій, його структури, темпів розвитку, своєрідних меж, за
якими виникають загрози руйнування національної системи освіти в Україні.
Екологічні проблеми мають планетарний масштаб. Людство починає активно розуміти
відповідальність за наслідки свого впливу на довкілля, якість життя в якому значно погіршилася
через постійні викиди забруднюючих речовин в усі компоненти природи. Підтвердженням цього є
документи ООН: "Порядок денний на XXI століття", який було прийнято в Ріо-де-Жанейро (1992), та
матеріали й рішення Всесвітнього саміту зі сталого розвитку, що відбувся в Йоганнесбурзі (2002).
Стратегія сталого еколого-економічного розвитку передбачає, що структура економіки, спеціалізація
виробництва повинні в сучасних умовах якнайтісніше узгоджуватися з наявними ресурсами,
продуктивним, відтворювальним потенціалом біосфери. На сьогодні немає альтернативи сталому
розвитку в сучасному світі, а освіта і просвіта є незамінними засобами його впровадження в
суспільство. Наша стаття має на меті проаналізувати організацію екологічної освіти в зарубіжних
країнах та її пріоритети.
Загальною метою екологічної освіти в різних країнах є формування культури поведінки в
навколишньому природному середовищі й дбайливе ставлення до нього. Сюди належить інтеграція
природничо-наукових і суспільно-гуманітарних знань як фактора формування екологічної
відповідальності, морально-етичне виховання, як компонент виховання екологічної культури,
виховання в молоді відповідального ставлення до навколишнього середовища та власного здоров’я.
Батьківщиною терміну "екологічна освіта" є США, оскільки власне в цій країні забруднення
довкілля відбувалося швидкими темпами й у великих масштабах. Перший національний парк був
створений саме в США (Йєллоустон, 1872). Важливе місце в становленні екологічних ідей займає
книга американського вченого Г. Марша (1866) [1]. Автор досить чітко показав характер і масштаби
впливу людини на Землю і розглянув багато ідей та принципів, які сьогодні складають ядро
екологічних знань. Зокрема це: уявлення про геологічну роль життя; питання про місце людини в
природі; ідея природної рівноваги; ідея непередбачених антропогенних наслідків; проблема
антропогенних змін ландшафту, клімату; проблема знищення видів тварин як наслідок людської
діяльності; ідея відновлення порушеної природної рівноваги; принципи мінімізації негативних
наслідків людської діяльності. Книга Г. Марша, на жаль, не стала міцним фундаментом для
подальшого розвитку екологічних уявлень та екологічної освіти, і була надовго забута, хоча
справедливо вважається багатьма нинішніми дослідниками одним з визначних наукових екологічних
творів XIX сторіччя [2: 96].
Екологічна освіта в США сьогодні ведеться у двох напрямах – екологічному і
природоохоронному, що тісно пов’язані між собою. В аспекті першого актуальними визнано такі
питання: динамічна рівновага в природі, організація біосфери, спадковість, адаптація, зміни в
природі. Другий напрямок акцентує увагу на проблемах раціонального природокористування,
охорони природи, впливу людини на навколишнє середовище. Обидва ці напрямки сприяють не
тільки нагромадженню знань про природу та людину, їх взаємозв’язок, а й передбачають та
стимулюють науковий пошук щодо їх охорони й збереження. Вимоги до підготовки в Мічиганському
університеті (США) вчителів, які спеціалізуються в галузі охорони навколишнього середовища
передбачають набуття майбутніми педагогами оперативних знань у різних галузях, а пізніше (перед
виходом на роботу) можливість пройти з усього курсу педагогічну практику, оскільки їхні майбутні
учні повинні навчитися разом з ними знаходити ефективні рішення конкретних і складних проблем
охорони навколишнього середовища [3: 61]. Домінуючим напрямом екологічної освіти і виховання в
середніх та вищих навчальних закладах США є проведення практичних робіт, польових практикумів,
заходів з утилізації відходів, озеленення територій, рятувальних заходів щодо тварин. Відмінною
рисою американської освітньої системи є орієнтація на вирішення регіональних екологічних проблем
конкретної місцевості проживання.
Головними напрямами сучасної освітньої політики розвинутих країн є демократизація і
гуманізація освіти; поєднання ролі держави та громадської і приватної ініціативи; свободи вибору
викладачами методів і засобів навчання; увага до матеріального забезпечення реалізації освіти,
залучення до освітніх потреб сучасних досягнень науки і техніки (комп’ютерної, телебачення тощо);
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зацікавленість економічної сфери (концернів, фірм) у вдосконаленні освіти (створенні освітніх фондів
і програм Корнеги, Сороса та ін.); координація діяльності освітніх закладів з релігійними, культурномистецькими та іншими громадськими об’єднаннями; дотримання у всіх ланках освітньої системи
встановлених у державі норм законодавства, а також історичних національних традицій.
Останнім часом в європейській освіті спостерігається активне впровадження ідеї
компетентнісного підходу [4; 5]. Рух у цьому напрямі особливо активно почався у Великій Британії
після обробки даних опитування працедавців, на думку яких, працівники не підготовлені відносно
ключових компетенцій. Тиск працедавців і став основною причиною прийняття урядом списку таких
компетенцій. Іншими причинами були прагнення підвищити конкурентоспроможність випускників
ВНЗ на ринку праці та рівень їх підготовки з орієнтацією на міжнародні стандарти. Нарешті, треба
було покласти край академічним дискусіям з приводу компетенцій. Представники Кембриджського
екзаменаційного синдикату М. Холстед і Т. Орджі зазначають: "Раніше метою іспитів у
Кембриджському університеті була перевірка розвитку знань і вмінь. Зараз усвідомлено, що загальна
освіта повинна бути доповнена формуванням ключових компетенцій, і саме вони враховуються під
час вступу до Кембриджського університету. Завдання університету не лише в тому, щоб дати
студентам знання, але і в тому, щоб підвищити рівень їх компетенції" [6: 13].
Потребу запровадження в професійну освіту, крім знань, умінь і навичок, нових освітніх
конструкторів – компетентностей, компетенцій і ключових кваліфікацій – науково обґрунтовано
вченими ще в середині 80-х років ХХ ст. [6; 7], але офіційно проголошено на засіданні Європейської
ради ЄС у 2000 р., де наголошувалося, що "кожний громадянин має бути озброєний навичками,
потрібними для життя та роботи в новому інформаційному суспільстві". В індустріально розвинених
країнах велика увага приділяється професійній компетентності як гаранту конкурентоспроможності
на ринку праці та покращення економічних досягнень. Компетентнісний підхід до освіти
розглядається й у контексті Болонського процесу.
У цьому ж напрямі розвиває думку дослідник проблем перспективного розвитку Т. Рус
(Т.G. Roos), констатуючи, що сьогодні підприємства розвинутих країн остерігаються створювати
робочі місця, на яких люди працюють протягом життя. Дуже швидко застарівають ноу-хау найманих
працівників. Росте ненадійність робочих місць, оскільки дедалі більше співробітників пов’язані з
гнучким, короткотривалими проектами й колективами, які необов’язково належать одній фірмі.
Потрібна наявність компетенцій. Для того, хто шукає роботу, це означає "стати універсальним
працівником", який володіє "портфелем компетенцій": він повинен мати різнобічні здібності, які
ґрунтуються на власних талантах і пронизані оригінальною комбінацією практичного досвіду. Замість
виконання завдання потрібна здатність вирішувати проблеми. Співробітники стають більшою мірою
квазісамостійними (intrapreneurs) зі значною ринковою відповідальністю [7: 28-31].
Отже, навчаючи й виховуючи майбутніх фахівців, перевагу надають предметам, які розвивають їх
інтелектуальні здібності, дають можливість набувати й розвивати ініціативність, дух підприємництва
й адаптованість, а також дають змогу їм впевненіше працювати в сучасному виробничому
середовищі.
Вагомим внеском у поглиблення уявлень про компетентністний підхід є напрацювання
федерального статистичного департаменту Швейцарії та Національного центру освітньої статистики
США й Канади, здобуті в межах впровадженої у 1997 р. програми "Визначення та вибір
компетентностей: теоретичні та концептуальні засади", експертами якої виступали представники
освіти, бізнесу, праці, здоров’я. Зокрема узагальнення досвіду багатьох країн у визначенні та доборі
ключових компетенцій дає змогу виокремити низку сприятливих умов для набуття особистісно
необхідних компетентностей протягом усього життя, серед яких – продуктивність і
конкурентноздатність на демократичних засадах суспільства [8: 21-22].
Упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського Союзу передбачає,
що знання практичного спрямування відповідають чотирьом складовим: 1) "знати що" – фактичний
кодифікований обсяг знань, який може бути трансльовано; 2) "знати чому" – знання наукового
розуміння світу та впливу науки на розвиток людства; 3) "знати як" – здатність виконувати відповідні
завдання; 4) "знати хто" – усвідомлення того, які люди "знають що", "знають чому", "знають як". Ідею
збагачення європейської освіти базовими навичками було розвинуто в таких документах,
затверджених на засіданнях Європейської ради: "Про конкретні майбутні завдання систем освіти та
підготовки" (On the Concrete Future Objectives of Education and Training Systems), Стокгольм, 2001 р.
та "Освіта й підготовка в Європі: різні системи, спільна мета до 2010 р." (Education and training in
Europe: diverse systems, shared goals for 2010), Барселона, 2002 р. [4: 132].
Екологічну освіту ЮНЕСКО розглядає в рамках окремої програми як самостійну ланку.
Відповідно до цього кожна держава розробляє свою національну програму екологічної освіти, яка
попри загальнонаукові підходи ґрунтується ще й на традиціях окремих народів, передусім у
гуманітарній сфері. У багатьох країнах питання щодо місця й правомірності екологічної освіти й
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виховання в загальній системі освіти зі сфери довготривалих дискусій успішно змістилося у площину
практичної реалізації. Прикладом можуть стати такі країни, як Німеччина, Фінляндія, Ізраїль, Японія,
Канада та ін.
Увагу привертає досвід освітньої системи Китаю, де акцент робиться на підготовці студентів у
галузі природничо-математичних дисциплін. Технології екологічної освіти й виховання в Китаї тісно
пов’язані з історично детермінованими позиціями в суспільстві, що спрямовані на перетворення й
удосконалення навколишнього природного середовища.
Підвищення екологічної освіченості населення в більшості країн здійснюється в системі
формальної й неформальної освіти. До першої належать усі види освітніх закладів (школи, коледжі,
університети), включаючи курси підвищення кваліфікації. До другої – установи, що забезпечують
екологічну підготовку на громадських засадах (громадські рухи, фонди, музеї тощо), а також засоби
масової інформації. Особливою категорією є спеціальні форми екологічної освіти для працівників
охоронних територій (курси, освітні центри).
Спостерігається чітка тенденція, характерна для зарубіжних країн, – розглядати сучасний
критичний стан навколишнього природного середовища як наслідок недостатнього розуміння
закономірностей взаємозв’язку людини з довкіллям, що випливає із недоліків системи освіти. У
Нідерландах учителі шкіл мають змогу поліпшити свої екологічні знання в спеціальному таборі, який
щорічно організує Нідерландське Королівське товариство природничої історії. Основна мета цього
табору – розширити біологічні знання його учасників і встановити тісний контакт між біологами і
вчителями [3: 60].
Розглядаючи Європу як єдність цінностей, що базуються на ідеї демократії та прав людини, Рада
Європи надає великого значення Кодексу Європейських Базових Цінностей та передачі цих цінностей
молоді. До завдань ціннісного виховання належить формування європейської свідомості, яка включає
турботу про екологічну рівновагу в Європі та світовому просторі [9: 29]. Професійна підготовка
екологів як самостійний феномен зі своїми специфічними характеристиками і особливостями
базується на певній системі цінностей. Саме вони зумовлюють вибір цілей, засобів та умов діяльності
(наукової, педагогічної, соціальної тощо), відповідають на запитання: задля чого відбувається та чи
інша діяльність?
У своїй праці "Тенденції розвитку зарубіжної екологічної освіти" дослідниця М. Швед [10] дає
характеристику методологічним та дидактико-методичним моделям зарубіжної екологічної освіти,
розкриває їхні загальнонаукові та соціокультурні підстави і принципи, порівнює їхню ефективність
функціонування та евристичні можливості кожної з них. Найпоширенішими вона визнає такі моделі:
гносеологічну, гносеологічно-діяльнісну, пізнавально-ціннісну та інформаційно-особистісну.
Гносеологічна модель сформувалася на ідеалах класичного раціоналізму, який сповідує ідею
всесильності людського розуму та всеосяжності науки. У рамках цієї моделі метою екологічної освіти
є формування системи наукових знань, поглядів і переконань, що забезпечують відповідальне
ставлення людини до довкілля; зміст освіти характеризується трьома напрямками: інформація,
екологізація, гуманізація. Мова йде про таку організацію екологічної освіти за якою досягнення мети
відбувається шляхом цілеспрямованого пізнання екологічної реальності в рамках освітнього процесу.
Найбільшого поширення ця модель набула в таких країнах, як Польща, Румунія, Казахстан.
У Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах набула поширення гносеологічно-діяльнісна модель,
яка, окрім пізнавальної активності, передбачає елементи практичної роботи з охорони навколишнього
природного середовища [10: 169-170]. Провідні західні спеціалісти в галузі екологічної освіти
підкреслюють доцільність міжпредметного підходу, оскільки він передбачає взаємну узгодженість
змісту і методів розкриття законів, принципів і способів оптимальної взаємодії суспільства з
природою на усіх рівнях екологічних знань.
Ідеї прагматизму покладені в основу дослідницького підходу навчання екологів у США.
Основоположником педагогіки прагматизму (прогресивізму) вважають Джона Дьюї (1859-1952),
професора університетів в Мічигані, Міннесоті, Чикаго, Нью-Йорку [11]. У своїх теоретичних
установках він виходив із засади: насамперед діяльність людини є джерелом її знань, а тому сутність
навчання лежить у реалізації принципу "вчитися шляхом дії". Здобуті таким способом знання
допомагають розв’язувати нові ситуації, що висувають щоразу нові проблеми, зміст яких і є новим
знанням. Навчання, за Дж. Дьюї, – це дослідницький процес, що спирається на розв’язування
проблем. Це не звичайне оволодіння знаннями, в яких узагальнено досвід людства і відображено
об’єктивний світ, а реорганізація досвіду особистості [11: 247].
Структура вищої освіти сучасної Франції гнучка та варіативна. Вона відрізняється
різноманітністю вищих навчальних закладів: поряд з університетським сектором та Вищими школами
існують спеціалізовані – Університетські технологічні інститути, Університетські професійні
інститути; короткотермінові та довготермінові програми навчання. Для вищої освіти Франції
характерні безперервність освіти; варіативність спеціальностей; "регіоналізація" освіти. Сучасний
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етап модернізації вищої освіти Франції визначається принципами Болонського процесу, але зі
збереженням ідентичності і високої конкурентоспроможності французької системи освіти шляхом
подальшої професіоналізації університетського сектора. Це досягається завдяки відкриттю нових
спеціальностей міждисциплінарного та "технологічного" типів, започаткуванню нових професійноорієнтованих напрямів підготовки кадрів; максимально можливій інтеграції навчального процесу та
наукових досліджень та зумовленості їх фінансування результатами наукової діяльності викладачів і
студентів; забезпеченню високого рівня якості освіти внаслідок удосконалення процедур, механізмів і
стимулів системи контролю [12: 174].
Вищесказане важливе для української освіти, яка намагається зберегти власні педагогічні
надбання, зробити їх зрозумілими для інших народів, поєднати з педагогічними надбаннями
провідних країн світу. Існує нагальна потреба скрупульозного вивчення сутності інноваційного
процесу в контексті болонських декларацій, його структури, темпів розвитку, своєрідних меж, за
якими виникають загрози руйнування національної системи освіти в Україні.
За пізнавально-ціннісною моделлю деяких азійських країн (Японія, Китай, Корея, Таїланд),
освоєння новітніх знань про природу та її охорону має поєднуватися з традиційними цінностями
суспільства, виробленими в процесі етнічної історії минулих поколінь. Метою екологічної освіти, на
думку японських педагогів, є формування цілісної особистості, яка матиме чітку позицію до проблем
охорони природи. Вони доводять необхідність вивчення довкілля у взаємозв’язку з повсякденним
життям людини і виділяють такі складові екологічної освіти: виховання в людини розуміння
самоцінності природи та її ресурсів; прищеплення екологічної моралі, почуття любові до природи
через спілкування з нею; формування громадської думки щодо необхідності дотримання гармонії між
діяльністю людини і довкіллям; виховання в кожного громадянина прагнення до поліпшення
навколишнього природного середовища [10: 170-171].
Інформаційно-особистісна модель набула поширення в екологічній освіті Англії. Вона спрямована
на розвиток ідеї самодостатньої особистості студента в усіх її сутнісних та унікально неповторних
вимірах. Великого значення англійські педагоги надають практичній діяльності молоді. Тому в
багатьох навчальних закладах створюють живі куточки природи, метеорологічні станції,
організовують зелені насадження, екскурсії в парки, заповідники, музеї, на ферми.
М. Козак було проведено ґрунтовне дослідження систем організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах окремих зарубіжних країн та їх порівняльний аналіз. Встановлено [13: 170], що в
досліджених освітніх системах (Болгарії, Великій Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Росії та США)
навчальні плани відрізняються за кількістю годин у кредиті, кількістю кредитів у навчальному році,
проте, в цілому, співпадає тривалість навчання для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавра та магістра. Більшість країн проводить вступну кампанію, мають добре розвинену систему
стимулювання студентів у контексті домінування концепції безперервної освіти, особистісно
зорієнтованого навчання і забезпечення повної самостійності та відповідальності студента за
результати своєї діяльності.
Ми погоджуємося з рекомендаціями науковців [13: 21-60], що систему вищої освіти України
могли б удосконалити такі елементи навчального процесу в інших країнах, зокрема: перевірка під час
вступних іспитів до ВНЗ не тільки предметної, а й загальної компетентності (досвід Болгарії, США);
досконала система стимулювання студентів (досвід США); надання студентам подвійної кількості
кредитів за вивчення певних дисциплін іноземною мовою (досвід Польщі); здійснення визнання
професійних кваліфікацій відповідними асоціаціями (досвід Великої Британії); врахування додатку до
диплому при працевлаштуванні випускника (досвід США, Італії).
Екологічна освіта ХХI ст. є новим сенсом, філософією і метою сучасного освітнього процесу як
єдиного можливого засобу продовження і розвитку людської цивілізації. Екологічним пріоритетом є
освіта для сталого розвитку суспільства, всебічний розвиток екологічної освіти і культури на засадах
екоцентричної (а не антропоцентричної) парадигми.
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Рудышин С.Д. Состояние экологического образования в практике высшей
школы зарубежных стран.
В статье проанализированы подходы к организации экологического образования в зарубежных
странах. Внимание акцентируется на том положении, что экологическим приоритетом в этих
государствах является образование для стабильного развития общества, основанное на
экоцентрической парадигме. Обосновывается необходимость детального изучения сущности
инновационного процесса в контексте болонских деклраций, его структуры, темпов развития,
своеобразных границ, за которыми возникает угроза разрушения системы образования в Украине.
Rudyshin S.D. The State of Ecological Education in Higher School Practice in Foreign Countries.
The analysis of ecological education in foreign countries has been done. The education for balanced society
development, an all-round development of education and culture on the ecocentric paradigm basis are the
ecological priority. The need of the innovative process essence detailed study in the context of Bolonian
declarations, its structure, development speed and the limits behind which appears the threat of Ukrainian
educational system destruction is grounded.
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ПРАКТИКА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ ЗІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ПСИХОЛОГІЇ
В ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Розглядається історія шкільної психологічної освіти в ХІХ та на початку ХХ століття.
Аналізуються тенденції в практиці підручникотворення з психології в контексті змін освітньої
політики держави. На прикладах популярних шкільних навчальних книг розкривається зміст та
структура підручників з психології. Визначаються основні навчальні функції шкільних підручників з
психології досліджуваного періоду.
Дослідження практики підручникотворення з суспільствознавчих дисциплін не може обминути
шкільних підручників з психології – навчального предмета, який протягом двох століть разом з
логікою відігравав роль філософської пропедевтики в системі середньої освіти. Включення психології
в контекст філософської антропології спричинило появу проблем змісту і форми підручника з
психології, адекватного меті та завданням шкільної гуманітарної і суспільствознавчої освіти.
Ренесанс шкільної психології на початку ХХ ст. (1906-1912 рр.), її поява в радянській післявоєнній
школі (1947-1959 рр.) і введення в 1983 році шкільного предмета "Етика і психологія сімейного
життя" знову загострили проблему розробки якісного підручника з предмета.
У наш час психологія знову повернулася в сучасну середню освіту Російської Федерації [1], а в
школах європейських країн викладаються психологічні курси, які висвітлюють не тільки відомості з
основних розділів загальної психології, але й теми з психології педагогічної, соціальної, психології
праці тощо. У сучасну українську шкільну освіту психологічні знання, як і в середині ХІХ ст.,
потрапляють фрагментарно в контексті вивчення інших навчальних предметів, зокрема
суспільствознавчих курсів "Людина і світ" та "Людина і суспільство".
Хоча історія становлення шкільної психології ґрунтовно проаналізована в монографії
Н.Ю. Стоюхіної [2], а в ряді наукових праць досліджено окремі проблеми історії та методики
викладання шкільного курсу психології (А.Д. Андреєва, О.Є. Данилова, І.В. Дубровіна О.П. Нечаєв,
З.М. Панібратцева, Ю.А. Самарін), аналіз тенденцій у практиці підручникотворення з психології для
закладів середньої освіти ще залишається поза увагою дослідників. Спроба заповнити зазначену
лакуну і є метою цієї статті.
Розробка підручників з психології для закладів середньої освіти у ХІХ ст. ґрунтувалася на
вітчизняному досвіді створення рукописних та друкованих навчальних книг для вищої школи XVIIXVIIІ століття.
Впровадження на початку ХІХ століття курсу психології в гімназіях відповідало потребам часу,
але, за висновками Н.Ю. Стоюхіної, не було забезпечене вчительськими кадрами та підручниками [3].
Для викладання психології як складової філософської пропедевтики у середніх закладах освіти на
початку століття продовжили використовувати підручник Ф.Х. Баумейстера. Оскільки ця книга була
також університетським підручником, то постало питання щодо створення виключно гімназійної
навчальної книги. Як результат, професор Харківського, а потім Петербурзького університету Людвіг
Генріх Якоб протягом 1809-1814 рр. видав підручник з філософії для гімназій, який поділявся на вісім
частин, третя частина якого була присвячена психології [4].
Автор розрізняв психологію метафізичну та дослідну [4: 22]. Метод дослідної психології він
ототожнював з методами фізики і хімії, оскільки психологія вивчає предмети і закони "внутрішнього
відчуття". Л.Г. Якоб аналізував проблеми функціонування людського тіла і будови мозку, намагався
осмислити проблему пізнання душі. Всі прояви душі Л.Г. Якоб поділяв на три види: пізнання,
почуття, прагнення.
Зазначений підручник структурно складався з трьох розділів. У першому – автор розглядав
пізнавальні психічні процеси (відчуття, зір, слух, нюх, смак). У другому розділі висвітлені проблеми
почуттів, у третьому – прагнення.
Л.Г. Якоб також описав різноманітні стани людини: народження, життя, здоров’я, захворювання,
сни. У заключній частині автор виклав власні погляди на освіту і виховання, які у нього в багатьох
складових ототожнювалися.
Крім книги Л.Г. Якоба, стали популярними праці Петра Дмитровича Лодія "Логические
наставления, руководствующие к познанию и различению истинного от ложного" (СПб., 1815) та
вчителя Слобідської гімназії Петра Михайловича Любовського "Краткое руководство к опытному
душесловию" (Харків, 1815).
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Підручник П.Д. Лодія досить довго використовувався в гімназіях на уроках з логіки, навіть після
виключення психології з гімназійного курсу, оскільки автор вважав, що психологічні знання
сприяють більш осмисленому розумінню логіки.
Викладення психологічних знань у даній книзі було традиційним для початку ХІХ ст.: спочатку
розкривалися загальні поняття, потім аналізувалися пізнавальні психічні процеси, почуття, воля,
проблеми індивідуально-психологічних відмінностей та психолого-педагогічні поняття.
Важливе місце серед шкільних підручників на початку ХІХ ст. посіла книга П.М. Любовського.
Автор запропонував систематизацію психологічних знань, які викладаються учням. У другій частині
підручника він визначив послідовність психологічної освіти: від формування загальних уявлень про
психічні процеси до спеціальних і більш детальних проблем.
Період 1804-1819 рр., визначений Н.Ю. Стоюхіною як перший етап упровадження навчального
предмета "Психологія" в середні навчальні заклади, характеризувався тим, що сама психологічна
наука й навчальний предмет у той час були тотожні, а зміст навчального предмета зводився до змісту
підручника. Підручники стали першими серйозними працями з психології, а психологія як
навчальний предмет відтворювала у своїй структурі всі сутнісні характеристики психологічного
знання й виконувала систематизуючі та структуруючі функції [5: 329].
Але низький рівень розвитку психологічної науки на початку ХІХ століття, відсутність
суспільного запиту на гуманітарні знання призвели до того, що основна навчальна робота при
вивченні психології зводилася до заучування навчальних текстів. Учні погано засвоювали
психологічні поняття з причин їх складності та неадаптованості до пізнавальних можливостей дітей.
Крім того, предмет вчили за посібниками, яких не вистачало на всіх, і тому основною формою роботи
на уроці було диктування матеріалу під запис [2: 15-20]. Шкільний підручник у цей час забезпечував
виконання лише інформативної функції, був складним за змістом та не мав необхідного методичного
апарату.
Такий стан справ викликав в освітянської бюрократії несприйняття нового предмета. Результатом
цього в 1811 році стало виключення психології з переліку навчальних дисциплін столичних гімназій,
а в подальшому основи психологічних знань фрагментарно вивчалися лише в курсі логіки.
У 70-х роках ХІХ ст. психологія повернулася в шкільну освіту. Новим навчальним планом
(1877 р.) у середніх закладах освіти рекомендувалося вивчати елементарну психологію. Зазначалося,
що викладання логіки та психології повинно, крім педагогічних цілей, досягати ще інших позитивних
результатів. Так, логіка повинна доводити до учнів поняття про мислення, як вияв безумовної
свідомості, й запобігати проявам одностороннього емпіризму. А психологія повинна надавати
простий, але точний опис елементарних проявів душі, відчуттів як виключно внутрішніх чи
суб’єктивних станів [6: 582]. Програма з психології включала в себе вивчення основних видів
психічного буття (волю, уявлення, почуття), темперамент, сни й сновидіння [6: 582].
Поява навчальної програми стимулювала авторів до написання нових навчальних книг.
Прикладом перекладеного та адаптованого підручника логіки з психологічними знаннями була книга
Теодора Румпеля, чотири видання якої використовувалися протягом ХІХ ст. (Философская
пропедевтика или основания логики и психологии. Руководство для гимназий Т. Румпеля: Перев.
П. Цейдлера. – Изд. 3-е. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1880. – VIII, 126 с.).
У 1883 році вийшов "Учебник психологи" Олександра Костянтиновича Гиляревського
(Новочеркаськ, 1883), який перевидавався сім разів під назвою "Пособие к изучению психологии".
Глави підручника давали відомості про відчуття, уявлення, мислення, розум, почуття, стани душі,
совість.
Найпопулярнішими підручниками з психології наприкінці ХІХ століття були перекладені з
іноземних мов видання:
- Джемса Селлі (Основные начала психологии и ее применения к воспитанию: Пер. с англ.
М.Ш. – СПб: Журнал "Русское богатство", 1887. – 358 с.; Основы общедоступной психологии и ее
применение к воспитанию: Пер. с англ. М.Ш. под ред. Л.Е. Оболенского. – СПб.: Издатель
Губинский, 1894. – 351 с.; 2-е изд. – СПб.: Издатель Губинский, 1897. – 351 с.; 3-е изд., 1902. –
364 с.; 4-е изд., 1908. – 324 с.);
- Олександра Бена (Бэн А. Психология: Пер. с англ. – СПб.: Тип. Дома призр. малолетн.
бедных, 1881. – 426 с.; Изд. 2-е. – СПб., 1887. – 456 с.);
- Жоржа Фонсегрива (Элементы психологии: Пер. студентов Моск. Дух. Акад. под ред. с изм.
и доп. П.П. Соколова. 2-е изд. – Сергиев Посад, 1903. – 376 с.; 3-е изд. – Сергиев Посад, 1906. –
384 с. );
- Гаральда Геффдінга (Очерки психологии, основанной на опыте: Пер. с нем. / Под ред.
Я. Колубовского. – М.: Журнал "Вопросы философии и психологии", 1892. – 422 с.; Изд. 2-е. –
СПб.: Тип. Мин. путей сообщения, 1896. – 389 с.; Изд. 4-е. – СПб.: Думнов, 1904. – 348 с.; Изд. 5-е. –
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СПб.: Думнов, 1908. – 348 с.; Изд. 6-е. – СПб.-М.: Думнов, 1914. – 366 с.; Изд. 7-е. – М.-Пг.: Гос.
изд., 1923. – 308 с.)
- Джорджа Трамбалла Ледда (Очерк элементарной психологии: Пер. с англ. Н. Спиридонова.
Под ред. Б.А. Кистяковского. – СПб.: Тип. Попова, 1900. – 164 с.: Изд. 2-е. – 1906. – 179 с.);
- Вільяма Джемса (Психология Уильяма Джэмса, профессора психологии в Гарвардском
университете: Пер. с англ. приват-доцента И.И. Лапшина. – СПб, 1896. – 408 с.; Изд. 2-е. – СПб.,
1898. – 412 с.; Изд. 4-е. – СПб.: Знание, 1902. – 412 с.; Изд. 5-е. – СПб: Издательство К.Л. Риккера,
1905. – 448 с.; Изд. 6-е. – СПб.: Издательство К.Л. Риккера, 1911. – 453 с.; Изд. 7-е. – Пг., 1916. –
430 с.; Изд. 8-е. – Пг.: Наука и школа, 1922. – 375 с.).
Книга "Елементи психології" була першою частиною курсу філософії, який читав професор
Ж. Фонсегрив. Цей підручник пропонував концентрований та систематичний нарис найважливіших
психологічних явищ і теорій у контексті існуючих у цій сфері філософських проблем. Автор
намагався об’єднати традиції спіритуалізму з новітніми на той час висновками англійської і
французької емпіричної психології. Психологію він поділяв на афективну та рефлексивну і його книга
складалася з двох відповідних частин та 36 глав. У кінці кожної глави автор розмістив резюме і
перелік літератури. У додатках наведені теми для творів з психології.
Підручник В. Джемса, восьме перевидання якого здійснено вже в радянську добу (1922 р.),
структурно складався зі вступу, двадцяти шести глав та заключного розділу – "епілогу", в якому автор
детально визначив сутність поняття "метафізика", проаналізував зв’язок свідомості з мозком та з
іншими об’єктами, дослідив стани свідомості [7: 405-417].
У вступі автор наголосив на необхідності включення у підручник відомостей з фізіології, зокрема
про мозок та про органи відчуття [7: VI]. Також обґрунтовано структуру підручника, яка складалася з
таких глав: загальні відомості про відчуття, про зір, про слух, про будову мозку, про функції мозку,
про умови нервової діяльності, про звички, про особистість, про увагу.
З методичної точки зору зазначений підручник був своєрідною калькою наукових знань з
психології і тому не відповідав за складністю гімназійному віку учнів. У книзі відсутні завдання,
контрольні питання, глосарій. Хоча на 426 сторінках основного тексту наведено 66 чорно-білих
рисунків і схем, але вони пояснюють не всі складні психологічні та фізіологічні процеси, описані
автором. У кінці підручника перекладач І.І. Лапшин навів перелік творів з психології, етики та
естетики, виданих станом на 1911 рік (ми аналізуємо 6-е видання книги) [7].
Книга В. Джемса є своєрідним зразком підручникотворення в галузі психології, з яким вітчизняна
середня школа ввійшла в ХХ століття. Загалом, у ХІХ ст. відбувся своєрідний бум у
підручникотворенні з психології: якщо на початок ХІХ ст. було тільки сім найменувань навчальних
книг, то на кінець століття – більше сорока.
Шкільна психологія на початку ХХ ст., за висновками Н.Ю. Стоюхіної, з’явилася як результат
ініціативи "знизу", яку держава лише офіційно затвердила в документах. Це стало можливим завдяки
розвиткові психологічної науки та зацікавленості у психологічних знаннях учасників педагогічного
процесу.
Ф.Ф. Ольденбург у своїй статті наголосив, що програма курсу шкільної психології повинна
задовільняти запити життя, до якого готується дитина, відповідати вікові й рівню розвитку дитини,
відповідати вимогам школи, які виходять із її завдань [8]. Він наголошував на необхідності введення
в програму з психології психогнозису – мистецтва впізнавати як душевні явища, так і їх зовнішні
властивості: фізіогноміку, міміку, графологію, характерогнозію тощо.
О.П. Нечаєв у 1911 році впорядкував ієрархію завдань нового шкільного предмета. Він уважав, що
найближчим завданням курсу психології буде засвоєння учнями змісту основних психологічних
термінів, які постійно вживаються людьми в побутовому значенні. Більш глибоким завданням
визначалося формування цілісного світогляду учнів. Діти повинні навчитися поважати знання,
цінність науки, розумову працю [9].
Усі зазначені підходи до шкільного курсу психології значно вплинули на появу нових підручників
та підходи до підручникотворення. Відповідно в пресі почали з’являтися рецензії на навчальні книги,
в яких аналізувався зміст предмета психології, методи його викладення, досліджувалося чи відповідає
підручник цілям і завданням навчання. Ці рецензії допомагали авторам удосконалювати результати
своєї роботи.
На початку ХХ ст. навчальних книг вітчизняних авторів було небагато. Крім того, зважаючи на
швидкі темпи розвитку психологічної науки і зміни в методиці викладання, ці загальні курси
вважалися застарілими. Мова йде про книги:
- Михайла Івановича Владиславлєва (Психология. Исследование основных явлений душевной
жизни в двух томах. – СПб., 1881. – Т. 1. – 610 с.; Т. 2. – 564 с.);
- Петра Федоровича Каптерева (Педагогическая психология. – Изд. 3-е. – СПб.: Земля, 1914.
489 с.);
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- Костянтина Дмитровича Ушинського (Человек как предмет воспитания: Опыт
педагогической антропологии в двух томах. – СПб.: Типография Ф.С. Сущинского, 1869. – Т. 1. –
437 с.; Т. 2. – 516 с.);
- Веніаміна Олексійовича Снєгірьова (Психология. Систематический курс чтений по
психологии. – Харьков, 1893. – 700 с.);
- Матвія Михайловича Троїцького (Психология: Лекции о.п. М.М. Троицкого, читанные в
1882/83 гг. – 3-е изд. – М.: Издатель Михайлов, 1883. – 136 с.; Наука о духе. Общие свойства и
законы человеческого духа. – М.: Издатель Абрикосов, 1882. – Т. 1. – 344 с.; Т. 2. – 320 с.)
Так, підручники М.М. Троїцького були визнані складними для розуміння і вважалося, що їх можна
використовувати лише після попереднього ознайомлення з основами психології.
"Психологія" В.О. Снєгірьова складалася з об’ємного вступу та двох частин. У вступі автор
поділяв психологію на суб’єктивну, фізіологічну та метафізичну. Перша частина книги висвітлювала
основні душевні стани і процеси людини. До станів В.О. Снєгірьов відносив відчуття, хвилювання,
прагнення. До процесів – асоціювання і відтворення, увагу та пам’ять. Друга частина книга була
присвячена дослідженню розуму, почуттів і волі.
З методичної точки зору ці книги лише частково виконували інформативну функцію, доводячи до
учнів психологічні знання. Але вони не здійснювали функції організації навчального процесу,
розвивальну та комунікативну. Вони не були спрямовані на індивідуалізацію навчання та на розвиток
навичок у застосуванні психологічних знань через систему питань і завдань.
Упровадження нового шкільного предмета активізувало діяльність відомих учених і
популяризаторів психології у сфері підручникотворення. Перелік навчальної літератури, що була
видана на початку ХХ ст., нараховував більше 15 видань. Серед них книги:
- Василя Федоровича Адамова (Учебник элементарной психологии. 2-е испр. и доп. изд. –
СПб., 1906. – 148 с.);
- Костянтина Миколайовича Корнілова (Простейшие школьные психологические опыты. Для
средних учебных заведений. – 2-е изд. – М.: Задруга, 1916. – 102 с.);
- Георгія Івановича Челпанова (Челпанов Г.И. Учебник психологии: (для гимназий и
самообразования). Киев, 1905. – Изд. 1-ое. – 112 с.) – було 16 видань, останнє в 1919 р.;
- Олександра Петровича Нечаєва (Учебник психологии. Для средних учебных заведений и
самообразования. 3-е издание. – СПб.: Типография П.П.Сойкина, 1908. – 200 с.).
Основний зміст цих підручників складали такі теми, як: предмет і методи психології, відчуття,
пам’ять, розум, уява, характер, воля, увага, почуття. Практично зміст навчального курсу психології
для старшокласників був перенесений з університету без будь-якої адаптації і модифікації. Але книги
Г.І. Челпанова та О.П. Нечаєва були методично досконалішими порівняно з іншими.
О.П. Нечаєв у вступі до свого "Учебника психологии" зазначав, що дана книга містить
елементарний курс психології і призначена для використання в гімназіях. Викладення навчального
матеріалу відповідає стану психологічної науки і матеріал підібраний так, щоб обминути дискусійні
питання та наукову полеміку.
Головною метою гімназійного курсу психології О.П. Нечаєв уважав збудження інтересу учнів до
психологічного аналізу та самопізнання. Саме тому автор, формуючи зміст підручника, спрямував
увагу на методику викладання, а саме: "чтобы сообщаемые в нем сведения подверглись тщательной
переработке в сознании учеников" [9: І]. Для цього в текст книги було введено конспекти для
повторення та творчі завдання. Конспекти містили в узагальненій формі зміст попередніх глав і мали
на меті не лише нагадати зміст вивченого матеріалу, а й дати змогу осмислити його з іншої, ніж
раніше, точки зору. Крім того, за словами автора, вони спонукали до розвитку абстрактного мислення
та формування зв’язного мовлення учнів. А творчі завдання допомагали учням на практиці засвоїти
знання та осмислити прикладне значення психології шляхом елементарних психологічних дослідів.
Підручник містив 31 рисунок, включаючи фотографії, і, за відгуками сучасників, методично
забезпечував навчальний процес з ухилом до навчання експериментальної психології.
Намагання вчителів використовувати підручник як основний засіб організації навчального
процесу підтверджують свідчення викладача філософських дисциплін духовної семінарії
М. Смірнова. У своїй педагогічній діяльності він вимагав від учнів не зазубрювати урок, а намагатися
осмислено читати текст підручника. Потім шляхом опитування викладач визначав прогалини в
знаннях і основний навчальний час присвячував поясненню незрозумілого учням матеріалу [10].
Підводячи підсумки перших чотирьох років викладання психології, П.П. Блонський у 1910 році в
журналі "Вопросы философии и психологии" опублікував статтю "Результат анкеты по вопросу о
постановке преподавания психологии в средней школе", де зазначив, що для викладання шкільної
психології не вистачає підготовлених учителів, недостатньо часу відведено на вивчення курсу й
відсутні кошти на придбання посібників [11]. Учений наголошував, що хоча статус науки про душу
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людини в шкільній освіті принижений, але вона оволоділа увагою та інтересом учнів. Її поважають,
нею захоплюються, до неї формується серйозне й усвідомлене ставлення.
Г.І. Челпанов на засіданні Московського психологічного товариства 25 вересня 1910 року
визначив основні причини "непрочного" становища психології у шкільному курсі, а саме:
- відсутність спеціальної підготовки у вчителів;
- методичну невідпрацьованість курсу (нестачу підручників, посібників, наочностей,
обмеженість навчального часу);
- другорядний статус психології в навчальному плані як експериментального предмета.
Хоча в передмові до другого (1913) видання своєї книги "Как преподавать психологию"
О.П. Нечаєв зауважував, що відсутність підготовлених педагогів, недосконалі підручники і методи
навчання не повинні бути підставою для ліквідації навчального предмета психології, але в 1912 році
нарада при ІІІ Державній Думі запропонувала проект, де було оголошено, що психологія і логіка не є
обов’язковими предметами. Їх викладання повинно було носити факультативний характер і
залишалося на розгляд місцевих органів шкільного управління.
Після Жовтневої революції психологія взагалі зникла зі шкільних програм і відродилася лише на
короткий проміжок часу як обов’язковий предмет у період 1947-1959 рр.
Таким чином, підручники з психології для гімназій протягом ХІХ ст. пройшли шлях від окремих
розділів у навчальних книгах з філософської пропедевтики до самостійних навчальних книг. Але
функціонально вони забезпечували реалізацію лише інформативної функції підручника.
Шкільні книги з психології були складними за структурою, змістом і за викладенням навчального
матеріалу. Хоча за змістом вони відповідали навчальним програмам, але методичний апарат у них був
відсутній, обсяг текстового матеріалу був значно більший, ніж потребувала середня освіта.
Лише на початку ХХ ст., крім інформативної, підручник психології починає виконувати функцію
організатора навчального процесу. У книгах з’являються творчі завдання, ілюстративний та
табличний матеріал, мова викладення тексту та визначень психологічних понять адаптується до рівня
учнів старших класів гімназій. З академічного носія сучасних психологічних знань (ХІХ ст.) на
початку ХХ ст. навчальна книга перетворилася на засіб організації навчального процесу в середніх
закладах освіти.
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Смагин И.И. Практика создания учебников по школьному курсу психологи
в ХIХ – начале ХХ века.
Рассматривается история школьного психологического образования в ХІХ и в начале ХХ века.
Анализируются тенденции в практике создания учебников по психологии в контексте изменений
образовательной политики государства. На примерах популярных школьных учебных книг
раскрывается содержание и структура учебников по психологии. Определяются основные учебные
функции школьных учебников по психологии рассматриваемого периода.
Smagin I.I. The Practice of Making School Textbooks on Psychology
in the 19th – beginning of the 20th century.
The history of school psychology education in the 19th – the beginning of the 20th century is considered.
Tendency in practice of making psychology textbooks in the context of educational state policy modification
are analysed. The content and the structure of psychology textbooks are analysed on the example of popular
textbooks.The main educational functions of schools psychology textbooks of the concerned period are
defined.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
У статті аналізується сутність поняття "толерантність", особливості його трактування у
філософії, соціології, психології, педагогіці. Розглядається толерантність як важлива складова
соціально-комунікативної культури особистості, її вплив на формування успішних взаємин між
людьми. У статті розкриваються істотні ознаки соціально-комунікативної культури особистості.
Докорінні зміни в українському суспільстві, інтегрування в європейське світове товариство
актуалізували проблему життєвих цінностей людини, загострили потребу у вихованні толерантності,
соціально-комунікативної культури дітей і молоді.
Проблема толерантності не є новою. Вона знайшла відображення у працях філософів
(О. Довгополова, Є. Жуков, М. Бара, В. Кремінь та ін.); зарубіжних філософів (В. Зарка, М. Конше,
І. Юна (Франція), Р. Крісті (Канада), Й. Йовель (Ізраїль), М. Морішима, М. Даммет (Великобританія),
Д. Крішна (Індія) та ін.); психологів (І. Бех, С. Болдирєва, В. Золотухін, Д. Колесов, О. Кононко,
В. Кан-Калік, О. Лєонтьєв, У. Липпман, А. Петровський, В. Тернер та ін.); педагогів (Я. Коменський,
Ж.-Ж. Руссо, А. Макаренко, М. Монтесорі, В. Сухомлинський, Л. Толстой, Я. Корчак, С. Френе,
К. Роджерс, Р. Штайнер, Г. Шеламова та ін.).
Мета статті – розглянути сутність поняття "толерантність", особливості його трактування у
філософії, соціології, психології, педагогіці; показати вплив цього феномену на формування
соціально-комунікативної культури особистості.
Сам термін "толерантність" походить від латинського tolerantia і в самому широкому значенні
перекладається як терпимість. Толерантність пов’язана з усвідомленням людиною, групою
небезперечності власних переконань, з усвідомленням, існуванням великої кількості поглядів на
істину та шляхи її знаходження. Толерантність є активним соціальним ставленням тому, що для її
виникнення потрібен певний культурний рівень та моральні зусилля з боку соціальних суб’єктів щодо
прийняття інших позицій, які відрізняються від їх власних [1: 82].
Так, "філософський енциклопедичний словник" дає наступне визначення толерантності:
"Толерантність – від лат. tolerantia – терпимість – термін, що ним позначають доброзичливе або
принаймі стримане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, етнічних,
культурних, цивілізаційних)" [2: 642].
"Соціологічний енциклопедичний словник" розділяє значення терміна толерантність на:
1) терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, думок, вірувань;
2) відсутність або послаблення реагування на несприятливі фактори, в разі зниження чуттєвості до їх
дії [3: 370].
Психологічний словник трактує толерантність як відсутність або послаблену реакцію на певний
негативний фактор в результаті зниження чутливості до його дії. Толерантність проявляється в
підвищенні порогу емоційного реагування на загрозливу ситуацію, а зовні – до витримки,
саморегуляції, здатності довго витримувати негативну дію без зниження адаптивних можливостей [4:
287].
"Український педагогічний словник" дає визначення толерантності як терпимості до чужих думок
та вірувань [5: 332].
Саме тому толерантність є однією із важливих складників соціально-комунікативної культури
особистості, яка розглядається нами як особистісний конструкт, що визначає специфіку взаємодії
особистості і соціуму. Перш за все, соціально-комунікативна культура – це взаємини, у процесі яких
суб’єкти висловлюють своє ставлення один до одного. Ці взаємини є способом вияву соціальних
стосунків між людьми і несуть у собі не тільки інформацію, а й певні соціальні цінності, норми та
будуються на засадах толерантності, поваги, доброзичливості.
Першими до осмислення толерантності дійшли давньогрецькі філософи. Так, Фалес вперше
проголошує ідею, що істина може приймати різні форми і прояви. Особливо теорія Фалеса цікава
тим, що вперше людське суспільство досягло такого рівня розвитку культури, коли істина може бути
відносною, а це і є однією із складових частин толерантності [6: 6].
Давньогрецький філософ Сократ був одним з перших філософів, який проголошував право
людини на власні переконання внаслідок самопізнання, незалежно від того, наскільки вони
відповідають існуючим в суспільстві нормам. Як стверджував педагог, вищим у людині є те, що
набувається культурою, вихованням. Він називає благочестивою ту людину, яка до інших ставиться
правильно, виявляючи шану, дотримуючись визначених законом правил поведінки людей.
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За Демокрітом, культура людини виявляється в її моральній поведінці, а саме таких чинниках, які
роблять її поміркованою, доброзичливою у ставленні до інших. Педагог вважає, що людина повинна
осмислювати власні вчинки і будувати свої взаємини з іншими на гуманній, доброзичливій,
толерантній основі. Але толерантність античного суспільства – це толерантність у стосунках між
вільними громадянами одного полісу й обмежувалася вона цінностями культури певного соціуму або
існувала в межах культурних цінностей [1: 83].
Священні книги епохи Середньовіччя проголошують любов до ближнього, але, на жаль,
толерантність не відігравала провідну роль у цю епоху. Більша частина Середніх віків пройшла в дусі
протистояння двох цивілізацій – християнського Заходу та мусульманського Сходу. Одним з
чинників цього було те, що і християни, і мусульмани ставилися до своїх релігійних текстів як до
вищої істини, заперечуючи існування іншої, а це унеможливлює формування толерантності.
Представники епохи Відродження, зокрема Ф. Рабле, М. Монтень, Е. Роттердамський, Т. Мор,
Я. Коменський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, І. Гербарт, Ф. Дістервег надавали великого значення турботі
про зовнішній прояв почуттів і думок людини, культурі спілкування з іншими, а також люб’язності,
чемності, толерантності у взаєминах.
Ідеалом вихованої людини, за Ф. Рабле, є така, яка живе в товаристві, на основі "доброї волі і
хотіння". У своїх творах педагог описує новий підхід до виховання, за яким вихованці люблять і
поважають свою спільноту, характеризуються доброзичливістю, шляхетною поведінкою, терпимістю
до інших. Гармонійні взаємини створюються не спонукою, не примусом, а волею людини, бо лише
людей вільних, на думку педагога, "сама природа наділяє інстинктом і спонукальною силою, які
постійно наставляють її на добрі справи і відвертають від пороку" [7: 148-149].
На виховання такої якості як соціальність, а саме: умінні налагоджувати взаємовідносини, жити в
колективі серед інших людей, мати з ними товариські стосунки, наголошували М. Монтень,
Е. Роттердамський.
М. Монтень цінними у взаєминах називає такі риси, як скромність, толерантність, відсутність
надмірної балакучості й, разом із тим, критикує зверхність, пихатість, марнославство, бажання
похизуватися перед іншими. У спілкуванні, взаємодії з іншими, людина не повинна виставляти себе
на показ, а навпаки – прагнути пізнати інших.
Англійський філософ Джон Локк звернув увагу на толерантність як на фактор встановлення миру.
У своїх "Листах про віротерпимість" він писав: "Якщо я з усіх сил поспішаю до Єрусалима прямим
шляхом…, чому ж я наражаюся на побої лише за те…, що харчуюся в дорозі м’ясом або іншою їжею,
корисною моєму шлункові та здоров’ю… Чи за те, що з багатьох різних шляхів, які ведуть в одному
напрямку, я обираю той, який здається мені найменш звивистим і брудним? Чи за те, що я маю в
дорозі поводиря, увінчаного митрою убраного в білу мантію, або не маю його? Бо якщо замислитися
серйозно, саме до такого роду дрібниць належить, більшість речей, що викликають такі жорсткі
суперечки серед братів-християн, згодних між собою у найважливіших питаннях релігій…" [8: 45].
Слід зазначити, що найважливішою рисою джентльмена педагог називає благовихованість, яка
включає в себе елементи зовнішньої й внутрішньої культури: статечність, благопристойність,
витонченість рухів, голосу, внутрішня делікатність, чемність душі, загальна доброзичливість, увага до
людей, толерантність.
Німецький педагог А. Дістервег в основі педагогіки виділяє принцип культуровідповідності, який
передбачає, перш за все, розвиток дитини відповідно до розвитку суспільства, культури, соціальних
відносин. Іншими словами, вчений визнає, що розвиток дитини відбувається в певних суспільних
умовах, соціальному середовищі, які необхідно враховувати при вихованні, і, відповідно, формувати в
дитини вміння соціальної взаємодії, толерантності [9: 107].
Вітчизняні вчені теж зробили свій внесок у розробку ідеї толерантності. Зокрема, Г. Сковорода
розробив концепцію "сродньої" праці, згідно з якою кожна людина має право на те, до чого відчуває
внутрішній поклик, але займатися цим вона повинна на засадах загальнолюдської моралі – лише тоді
людство досягне щастя.
У щоденному бутті, за вченим, поведінка дитини повинна характеризуватися дотриманням правил
і норм життєдіяльності в соціумі, виявленням нею культури, толерантності, у взаєминах і спілкуванні,
вмінні критично аналізувати свої вчинки. Педагог обстоює думку про виховання молодого покоління
не тільки словом, але й ділом, зауважує на здатності молодих людей поєднувати свої особисті
прагнення й бажання з інтересами інших доброчинних людей. Ці ідеї педагога є стрижневими у
формуванні соціально-активної, толерантної, комунікативно розвиненої особистості [10: 33].
Учений та політичний діяч М. Грушевський, розглядаючи явище солідарності як базової
характеристики моральної та духовної культури соціуму, зазначав, що саме завдяки їй людство
долало расові, релігійні бар’єри, таким чином фактично розглядаючи її як складову частину
моральних взаємин у соціумі [1: 85].
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Велике значення для розуміння соціально-комунікативної культури як педагогічної категорії має
спадщина С. Шацького. Він є одним із засновників нових форм роботи з дітьми і підлітками –
дитячих клубів, дає опис і аналіз багаточисленних ситуацій соціально-комунікативної діяльності
вихованців, вияву толерантності у їх взаєминах. Зокрема, він теоретично обґрунтував закономірності
формування дитячого колективу: самоврядування, чіткий розподіл обов’язків, організація корисної
діяльності в умовах взаємодопомоги й контролю, шефство старих над молодими, громадська думка,
формування звичаїв [11: 98].
А. Макаренко, працюючи із специфічним контингентом дітей довів, що значущість кожного
окремого індивіда у структурі цілісної людської спільності визначається насамперед тим, наскільки
він здатний плідно долучатися до суспільного життя та як він підготовлений соціумом до цього
процесу. У своїй роботі з вихованцями він намагався виділити те цінне, чим кожна особистість
спроможна була збагатити колектив, приділяв розвитку саме цієї сторони особливу увагу.
Рівень сформованості соціально-комунікативної культури в дитячому колективі, за вченим,
визначають стиль і тон колективу, відмінними ознаками яких є:
1) мажор – постійна енергійність, радісний настрій, відсутність конфліктності, похмурості,
невдоволення на обличчі;
2) відчуття власної гідності, яке має проявлятися у привітному ставленні до інших, у ввічливості, в
умінні приховувати поганий настрій;
3) уміння відчувати тих, хто знаходиться довкола, та здатність діяти на основі цих відчуттів;
4) звичка гальмування: контроль емоцій, звичка поступатися товаришеві, припинити суперечку,
стриманість у словах, рухах, діях [12: 368-369].
Проблему морально-етичного розвитку особистості, формування в неї толерантності,
комунікативної культури досліджував видатний педагог, мовознавець, богослов І. Огієнко. Аналіз
його теоретичної спадщини і практичної діяльності засвідчує, що використання християнської моралі
поряд з історично складними моральними нормами сприяє розвитку духовності людини: формує
моральні чесноти (чесність, справедливість, любов, милосердя, терпимість тощо) і виробляє норми
поведінки в соціумі. Зокрема в афоризмах і сентенціях він визначає цілий ряд морально-етичних
норм, яких слід дотримуватися у взаєминах із іншими: "Умій прощати – в цьому висота служби
ближньому"; "Переконайте добром тих, хто думає або робить зле"; "З веселим обличчям дивімось у
очі терпінням, але обмірковуйте вихід із них спокійно, розважливо й розумно" [13: 25].
Сутність взаємин, а відповідно і соціально-комунікативної культури, за В. Сухомлинським,
розкривається у формуванні духовної потреби людини в людині, яка пробуджується лише тоді, коли
вихованець буде здатним переживати інтерес до духовного світу іншої людини. Такі стосунки також
забезпечують розвиток толерантності у взаєминах молодих людей.
Педагог подає важливі норми моральності, дотримання яких зводиться до плекання в собі добра,
правди, честі, духовної краси, творіння добрих справ, протистояння злу, неправді, безчестю. Але така
"азбука моральної культури входить у свідомість і душу людини лише тоді, коли в шкільному
колективі є елементарна культура людських взаємовідносин" [14: 161].
На сучасному етапі розвитку української наукової думки, проблема толерантності, як ми уже
зазначали, є досить актуальною, хоча не можна сказати, що вона належить до найбільш розроблених.
У цьому зв’язку можна виділити роботи О. Швачко, яка досліджувала феномен толерантності як
соціальну цінність та систему стосунків у малих групах молоді, Ю. Іщенка, який у своїх роботах
розглядає толерантність з історико-філософських позицій, В. Присакара, який досліджує рівень
міжетнічної толерантності сучасної молоді, В. Компанійця, який досліджує толерантність як
соціально-педагогічне явище.
Зокрема, за дослідженнями вчених толерантного педагога сприймають як зразок для наслідування;
він використовує відповідні навички для розвитку діалогу і мирного вирішення конфліктів;
застосовує творчі підходи до вирішення проблем; забезпечує умови для спільної конструктивної
активності учасників освітнього процесу і для особистісних досягнень; сприяє залученню учнів для
прийняття рішень і розробки програм спільної діяльності; вчить мислити критично і вміє цінувати
позиції по відношенню до спірних питань; цінує культурне розмаїття і створює умови для визнання
різних культур і їх проявів у житті [15: 24].
Однак, за дослідженнями вчених, педагоги здатні до емоційного вигорання, тобто такої емоційної
професійної поведінки, яка пов’язана із втратою енергетичних та емоційних ресурсів, зниженням
емоційної чутливості до людей і ситуації. У результаті педагог "закриває очі", "не звертає увагу",
"береже нерви", виявляє байдужість чи душевну черствість, для нього є характерним зниження
співпереживання, інтересу до дійсності, що оточує. Саме тому педагогічна толерантність виступає як
особлива інтегруюча форма, що несе в собі риси усіх видів та рівнів толерантності, визначається
цілями, задачами і особливостями педагогічної діяльності вчителя, багатством створених
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педагогічних ситуацій; є професійно-особистісною якістю вчителя, однією з норм його поведінки,
представляючи собою один із компонентів педагогічної етики [15: 12].
Таким чином, досліджуючи проблему толерантності, ми з’ясували, що уявлення про даний
феномен простежується через усі історичні епохи. Толерантність розглядається вченими як
терпимість до чужих поглядів, переконань, думок. Вона відіграє стрижневу роль у налагодженні
міжособистісних взаємин та є важливим складником соціально-комунікативної культури особистості.
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Тернопольская В.И. Толерантность как составная часть
социально-коммуникативной культуры личности.
В статье анализируется сущность понятия "толерантность", особенности его трактования в
философии, социологии, психологии, педагогике. Рассматривается толерантность как
неотъемлемая составляющая социально-коммуникативной культуры личности, ее влияние на
формирование успешных отношений между людьми. В статье раскрываются основные признаки
социально-коммуникативной культуры личности.
Ternopilska V.I. Tolerance as a Part of Socially-Communicative Personality Culture.
In the article the essence of the notion ''tolerance", its specific interpretation in philosophy, sociology,
psychology, pedagogics is discovers. Tolerance as the integral component of the socially-communicative
personality culture, its influence on the formation of successful relations between people is singled out. The
article discloses the main features of personality's socially-communicative culture.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ З ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН
У статті досліджено мотиви, що спонукають до використання основ фундаментальної підготовки
в професійній діяльності вчителів математики загальноосвітніх шкіл. Доведено, що результати
експерименту сприяли вдосконаленню навчального процесу у вищих закладах освіти для студентівматематиків шляхом розробки інноваційної технології, ефективність якої доведено позитивними
змінами в ієрархії мотивів.
Проблема формування нової генерації педагогів потребує глибоких змін у сфері підготовки
педагогічних кадрів, оскільки вона пов’язана з перспективним розвитком суспільства в цілому.
Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус проблеми дослідження передбачає
визначення стратегії наукового пошуку, тобто обґрунтування методологічних принципів
забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики.
Досліджувана проблема привертає увагу багатьох науковців на етапі євроінтеграційних процесів у
освіті. Вивчення питання забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів
математики представлене широким колом наукових досліджень. Проте проблема визначення системи
науково-обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних умов, які дозволяють
забезпечувати якість навчальних досягнень з основ фундаментальної підготовки студентів фізикоматематичних факультетів педагогічних навчальних закладів є недостатньо дослідженою і потребує
всебічного комплексного вивчення, а також створення якісно нової моделі навчального процесу, яка б
відповідала сучасним тенденціям розвитку системи педагогічної освіти. Метою статті є аналіз змін у
мотиваційній сфері майбутніх учителів математики при впровадженні авторської технології
забезпечення якості навчання з фундаментальних дисциплін.
Умовою та джерелом пізнавальної, наукової, суспільної активності студентів, спонукальною
причиною їх різноманітної діяльності у вищому освітньому закладі є складна структура мотивів [1:
88]. Розробка мотиваційного компонента щодо якості фундаментальної підготовки вчителів
математики вимагає аналізу потребової сфери особистості. Під мотивом розуміємо спонукання до
діяльності, пов’язане із задоволенням потреб суб’єкта, сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які
викликають активність суб’єкта і визначають її спрямованість [2: 88]. Мотиваційний компонент являє
собою стійку орієнтацію на досягнення високих результатів щодо отримання фундаментальної
підготовки, інтерес до професії вчителя математики, цінність самоактуалізації, самореалізації в
професійній діяльності.
Ми допускаємо, що якість фундаментальної підготовки вчителя математики залежить від
наступних груп мотивів:
- суспільно-професійні (бути корисним суспільству; стати висококваліфікованим фахівцем;
потреба підвищувати загальну математичну підготовку учнів);
- пізнавальні (потреба в набутті глибоких і міцних фахових знань; отримати інтелектуальне
задоволення; потреба в реалізації дослідницької діяльності на базі математичної підготовки;
задоволення власних потреб у здобутті фундаментальних знань шляхом самоосвіти; прагнення
розширити математичний кругозір, ерудицію);
- особистісні (успішно працювати; підвищувати категорію; бути прикладом для колег;
запобігати осуду за погану підготовку до занять; досягти визнання серед колег та учнів);
- прагматичні (досягти схвалення з боку дирекції; отримати краще місце роботи; потреба
отримувати вищу зарплату; можливість підробітку (репетиторство); працювати за сумісництвом).
Дослідження мотивів, що спонукають до використання основ фундаментальної підготовки в
професійній діяльності вчителів математики загальноосвітніх шкіл, доводить необхідність змін у
фундаментальній підготовці студентів фізико-математичного факультету. Статистичний матеріал
щодо оцінки мотиваційної сфери вчителів математики в ході застосування основ фундаментальної
підготовки був отриманий на основі методики О. Смірнова. Сутність вказаної методики полягає в
тому, що для аналізу рівня професійної діяльності в контексті фундаментальної підготовки учителя
математики проводилася кількісна оцінка критеріїв за спеціально розробленими шкалами дискретних
чисел (у нашому випадку 1-5), кожне з яких відповідає певному якісному стану тієї чи іншої
характеристики структури професійної діяльності. За таких умов число "5" виражає прояв вміння на
найвищому рівні, "3" – на середньому, "1" – вказує на абсолютну відсутність вияву вміння.
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Використання названої системи шкал забезпечило досягнення достатньої диференціації
індивідуальних характеристик спеціальних умінь майбутніх учителів математики.
Для порівняльного аналізу за кожним із параметрів анкети підраховується відносна частота за
наступною формулою:
п

w=
де

å

хі

і =1

5´ п

,

w – відносна частота вибраного параметру; п – кількість респондентів; хі – оцінка і-им
п

респондентом параметра;

å

х і – отримана сумарна кількість балів для вибраного параметра.

і =1

Учителям було запропоновано дати відповідь на питання: "Що та якою мірою спонукає Вас до
застосування основ фундаментальної підготовки в професійній діяльності?". Отримані результати
представлені в табл. 1 та на рис. 1.
Таблиця 1.
Результати оцінювання вчителями математики мотивів, що спонукають до використання
основ фундаментальної підготовки в професійній діяльності
Відносні частоти (самооцінка)

Причини

Високий
0,87
0,89
0,92
0,93

Суспільно-професійні (1)
Пізнавальні (2)
Особистісні (3)
Прагматичні (4)

Середній
0,83
0,86
0,89
0,90

Ĥ

Достатній
0,73
0,79
0,81
0,83

23,81
38,72
6,35
7,42

1
0,9
Високий
Середній
Достатній

0,8
0,7
0,6
0,5
1

2

3

4

Рис 1. Полігон відносних частот мотивів, що спонукають до використання основ
фундаментальної підготовки в професійній діяльності вчителя математики
Порівняльний аналіз результатів оцінювання рівня значущості мотивів, які спонукають учителів
математики до використання фундаментальних знань у своїй професійній діяльності, свідчить про їх
однаковий характер розподілу з поступовим збільшенням кількісних значень відповідних оцінок від
достатнього до високого рівня.
У цілому найменш значущими для вчителів математики всіх груп виявилися суспільно-професійні
мотиви (0,87; 0,83; 0,73). Це пояснюється низьким рівнем популярності в суспільстві вчительської
професії, яка вимагає великих витрат (часу, здоров’я, коштів тощо) при малому достатку. Тому,
зрозуміла висока позиція для вчителів прагматичних мотивів (0,93; 0,90; 0,83), як можливості
поліпшити свій матеріальний стан.
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Пізнавальні мотиви займають середню позицію (0,89; 0,86; 0,79). Дана група мотивів отримала
вищу оцінку порівняно з попередньою групою за рахунок учителів старшого віку, які виховувались і
навчались в інших суспільно-політичних умовах, з іншою ідеологією.
Високі позиції в ранговій шкалі займають також особистісні (0,92; 0,89; 0,81) мотиви, що
пояснюється самою їх природою: вони є базовими складниками для професійного розвитку та
саморозвитку вчителя.
У цілому наявна характеристика мотиваційної сфери відображає:
1) відсутність зв’язків між фундаментальною, методичною та практичною підготовкою майбутніх
учителів математики під час навчання у вищих закладах освіти;
2) різний рівень прояву зацікавленості самих учителів щодо вдосконалення шкільних курсів
"Алгебра", "Геометрія" тощо;
3) зниження інтересу та потреб дітей щодо основ фундаментальних знань у зв'язку з появою
готової інформаційної продукції;
4) умови праці вчителів шкіл (мала кількість годин для вивчення теми, велика наповнюваність
класів, велика завантаженість учителя тощо).
Такий стан речей обмежує оптимальне розв'язання завдань, поставлених перед освітою на
сучасному етапі її розвитку. Як наслідок, є необхідність в удосконаленні фундаментальної підготовки
майбутніх учителів математики при навчанні у вищих закладах освіти.
Для забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики будуємо
навчальний процес на факультеті як поетапну педагогічну технологію професійної педагогічної
взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, необхідними умовами якої є добровільність і партнерство,
визначальними ознаками – особистісний і професійний розвиток як викладачів, так і студентів, а
результатом – якісна фундаментальна підготовка майбутніх учителів математики [3: 25-58].
Експериментальна апробація розробленої технології здійснювалася на базі Житомирського
державного університету імені Івана Франка та Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського, у формувальному етапі експерименту брали участь 252 студенти
фізико-математичних факультетів, з них: 126 – в експериментальних групах та 126 – у контрольних.
Проведення формувального етапу експерименту передбачало:
1. Розподіл студентів-математиків на експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи; за
оцінкою компетентних суддів (деканів, заступників деканів, викладачів) визначення груп студентів за
рівнем професійної спрямованості: високий, середній та достатній.
Високий рівень: стійка схильність до обраної професії вчителя математики.
Середній рівень: наявна схильність до обраної професії вчителя математики.
Достатній рівень: нестійка схильність до обраної професії вчителя математики.
2. Діагностика вихідного рівня фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики;
3. Впровадження технології забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів
математики [3: 25-58];
4. Систематизація та узагальнення результатів досліджень, здійснення їх кількісного та якісного
аналізу.
Представимо статистичну обробку результатів діагностувального та підсумкового етапів
експерименту, яка здійснювалася із врахуванням двох наукових стратегій дослідження – лонгітюдної
та порівняльної. Лонгітюдний метод дозволив простежити динаміку змін у характеристиках
фундаментальної підготовки кожного з учасників експериментальних груп до і після формувального
етапу експерименту (діагностувальний та власне підсумковий етапи). Порівняльний метод
реалізовувався шляхом зіставлення результатів діяльності експериментальних і контрольних груп у
процесі дослідницької роботи.
Відповідно до логіки експерименту розглянемо особливості мотиваційної сфери студентів на
початку експерименту. Виявлені попередньо (див. табл. 1) спонукальні чинники дають можливість
визначити найголовніше у ставленні майбутніх учителів математики до основ фундаментальної
підготовки. З цією метою нами була використана анкета, за якою проводилося опитування вчителів
шкіл. Результати опитування свідчать, що на першому етапі дослідження характер спонукальних
чинників має однакову спрямованість в експериментальних і контрольних групах (див. табл. 2 та
рис. 2).
У цілому студенти-математики (див. табл. 2) до провідних мотивів навчальної діяльності
відносять прагматичні (0,95 – ЕГ; 0,94 – КГ) (особливо – отримати краще місце роботи, можливість
підробітку). Це пояснюється тим, що при невеликих заробітних платах матеріальний стимул для
майбутніх учителів залишається вагомим.
Таблиця 2.
Показники оцінювання мотиваційної сфери студентів-математиків (діагностувальний етап)
98

О.А. Чемерис. Дослідження мотиваційної сфери студентів фізико-математичного факультету
для забезпечення якості навчання з фундаментальних дисциплін

Відносні частоти
Види мотивів

Високий

Середній

Ĥ

Достатній

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

1. Суспільнопрофесійні

0,83

0,82

0,81

0,82

0,77

0,76

10,93

10,78

2. Пізнавальні

0,85

0,84

0,83

0,82

0,81

0,80

11,71

10,45

3. Особистісні

0,92

0,93

0,91

0,90

0,89

0,88

9,54

7,56

4. Прагматичні

0,95

0,94

0,92

0,91

0,89

0,88

6,93

6,53

Друге місце займають особистісні мотиви (0,92 – ЕГ; 0,93 – КГ), що, на нашу думку, зумовлено
прагненням бути успішним у довільній сфері діяльності, а отже й у навчальній, оскільки на даний
момент вона є провідною для студентів.
1
0,95

ЕГВ

0,9

КГВ
ЕГС

0,85

КГС

0,8

ЕГД

0,75

КГД

0,7
1
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4

Рис. 2. Особливості дослідження мотиваційної сфери студентів-математиків (діагностувальний
етап)
Пізнавальні мотиви (0,85 – ЕГ; 0,84 – КГ) зайняли третю позицію, хоча саме вони мають бути
провідними в будь-якій діяльності.
Переважна частина студентів не усвідомлює соціальної значущості фундаментальної підготовки
вчителя математики (0,83 – ЕГ; 0,82 – КГ) (найнижчим виявився показник – бути корисним
суспільству). Це відповідь суспільству на його ставлення до професії вчителя.
Загалом показники мотивів у студентів КГ та ЕГ на діагностувальному етапі експерименту мають
однаковий характер (див. табл. 2 та рис. 2). На фізико-математичному факультеті значення
фундаментальної підготовки студентам у цілому зрозуміло, але вони чітко усвідомлюють лише
зовнішні її прояви. Глибинні ж аспекти (міжпредметні зв’язки, базове забезпечення шкільного курсу,
дослідницької діяльності) залишаються на початковому етапі експерименту поза їх увагою. Такий
стан речей обумовлений, на наш погляд, позицією викладача вищого навчального закладу (його
невмінням або небажанням змотивувати студентів) та пов'язаний з мотивацією абітурієнтів при вступі
до університету (можливість вступити за співбесідою, прагнення здобути вищу освіту, можливість
здобути вищу освіту безоплатно тощо). Але такий підхід, у цілому, не забезпечує, оптимального
розв'язання державних завдань, поставлених перед освітою на сучасному етапі її розвитку. Як
наслідок, виникла необхідність у розробці інноваційної технології забезпечення якості
фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики, яку й було впроваджено при викладанні
курсу "Проективна геометрія".
Вплив спільної роботи викладачів і студентів (введення технології) щодо розвитку мотиваційної
сфери в зазначеному напрямі вивчався в ході підведення підсумків експериментальної роботи.
Після впровадження технології майбутні вчителі математики показали суттєві зміни в ієрархії
мотивів, що спонукають до підвищення якості фундаментальної підготовки (див. табл. 3 та рис. 3). Як
зазначають самі студенти, це пояснюється впровадженням у навчальний процес спеціально
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розроблених форм, адаптованих до навчальної дисципліни, методів, вільного стилю спілкування між
викладачем і студентами.
Таблиця 3.
Особливості дослідження мотиваційної сфери студентів-математиків (підсумковий етап)
Відносні частоти
Види мотивів

Високий

Середній

Ĥ

Достатній

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

1. Прагматичні

0,92

0,89

0,90

0,86

0,85

0,84

12,71

10,56

2. Особистісні

0,95

0,94

0,92

0,91

0,89

0,87

9,54

9,32

3. Суспільно-професійні

0,98

0,95

0,93

0,92

0,90

0,89

8,72

7,98

4. Пізнавальні

0,99

0,96

0,95

0,93

0,91

0,90

6,64

7,02

Останнє (четверте) рангове місце займають прагматичні мотиви (0,92 – ЕГ; 0,89 – КГ).
Матеріальні стимули завжди будуть пріоритетними для будь-якої діяльності, тому найвищі оцінки в
цьому блоці отримав мотив "потреба отримувати вищу зарплату" (0,97 – ЕГ; 0,94 – КГ).
Зросли показники особистісних мотивів (0,95 – ЕГ; 0,94 – КГ). Прагнення самореалізації для
студентів-математиків, в першу чергу, пов'язане з бажанням бути прикладом для колег
(одногрупників) (0,98 – ЕГ; 0,96 – КГ), можливістю виділитися серед маси студентів, звернути на себе
увагу викладачів.
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Рис. 3. Особливості дослідження мотиваційної сфери студентів-математиків(підсумковий етап)
Відносно зросли показники мотиваційної сфери, які не були прямо пов¢язані саме з
фундаментальною підготовкою. Друге рангове місце отримав блок суспільно-професійних мотивів
(0,98 – ЕГ; 0,95 – КГ), за рахунок домінування в цій групі мотиву "стати висококваліфікованим
фахівцем" (0,99 – ЕГ; 0,97 – КГ). Це безпосередньо пов’язано із доведенням до відома студентів змін
щодо вимог до якості освіти, зокрема вимог, які ставляться до випускників освітніх закладів при
працевлаштуванні завдяки приєднанню України до Болонського процесу.
Домінують показники пізнавальних мотивів (0,99 – ЕГ; 0,96 – КГ). Спеціально організована
робота студентів на практичних заняттях (добір завдань творчого рівня, використання проблемних
завдань дослідницького характеру) показала багатогранність використання фундаментальних основ, у
тому числі для прикладного застосування в шкільному курсі математики, дозволила студентам
отримати інтелектуальне задоволення (1,00 – ЕГ; 0,94 – КГ) та прагнення задовольнити власні
потреби у здобутті фундаментальних знань шляхом самоосвіти (0,98 – ЕГ; 0,91 – КГ).
Аналіз мотиваційної сфери, як зазначалося, відображає потреби особистості, які є основою
задоволеності вчительською професією в цілому та фундаментальною підготовкою зокрема. Вони
характеризують силу емоційного ставлення до цієї підготовки майбутніх учителів математики. Чим
більше позитивних сторін у навчальній діяльності вбачає студент, тим успішніше він у перспективі
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буде розв’язувати професійні завдання й тим більш стійким буде його ставлення до майбутньої
професійної діяльності, що забезпечить якість його фундаментальної підготовки.
За результатами опитування варто зазначити, що 84% опитаних висловили задоволеність новою
технологічною побудовою курсу проективної геометрії, індекс задоволеності становить 0,62.
Отримані результати свідчать про значне підвищення всіх показників мотиваційної сфери
майбутніх учителів математики при застосуванні технології забезпечення якості фундаментальної
підготовки майбутніх учителів математики.
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Чемерис О.А. Исследование мотивационной сферы студентов физико-математического
факультета для обеспечения качества обучения по фундаментальным дисциплинам.
В статье исследованы мотивы, которые побуждают к использованию основ фундаментальной
подготовки в профессиональной деятельности учителей математики общеобразовательных школ.
Обосновано, что результаты эксперимента оказали содействие усовершенствованию учебного
процесса в высших учебных заведениях для студентов-математиков путем разработки
инновационной технологии, эффективность которой доказана положительными изменениями в
иерархии мотивов.
Chemerys O.A. The Research of the Motivation Sphere of the Students of the Faculty of Physics and
Mathematics to Provide the Quality Training of Fundamental Disciplines.
The article investigates the motives that stimulate to use the bases of the fundamental preparation in the
comprehensive school teachers' professional activity. It is grounded, that the results of the experiment
contributed to the higher educational establishments' educational process improvement for the studentsmathematicians through working out the innovative technology the effectiveness of which was proved by the
positive changes in the motives hierarchy.
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МОДЕЛЬ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ
ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ
Автор аналізує зміст підготовки вчителя до іншомовної освіти дошкільників, визначає етапи її
формування. Також обґрунтовує модель змісту підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до
іншомовної освіти дошкільників, визначає обсяг змісту професійної підготовки фахівців на рівні
теоретичних уявлень, навчального предмету та навчального матеріалу.
Підготовка вчителя-професіонала в галузі іншомовної освіти, готового до роботи в різних ланках
освіти (у дошкільних навчальних закладах, початковій і середній школі) є необхідністю сьогодення. У
багатьох вищих навчальних закладах України запроваджено підготовку таких фахівців. Однак, існує
суперечність між соціальним замовленням на вчителів іноземної мови, готових до роботи із дітьми
дошкільного віку, і відсутністю наукового дослідження стану підготовки таких фахівців у вищих
навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.
В останні роки у вітчизняній та зарубіжній науці активізувалися пошуки в галузі підготовки
вчителів іноземної мови. Про це свідчать наукові праці О.Б. Бігич, І.Л. Бім, Л.В. Калініної,
Г.О. Китайгородської, С.Ю. Ніколаєвої, Ю.І. Пассова, С.В. Роман та ін. Проте поза увагою
дослідників залишаються питання визначення змісту професійної підготовки майбутніх учителів до
здійснення іншомовної освіти дошкільників.
Метою цієї статті є визначення підходів до моделювання змісту освіти майбутніх учителів
дошкільного навчання іноземної мови.
Методологічним підходом щодо оцінки розвитку соціальних явищ, у т.ч. у сфері освіти, виступає
наукове прогнозування. Провідною формою наукового прогнозування є моделювання. У наш час
метод моделювання в психолого-педагогічній літературі розглядається як один із методів системного
дослідження освітніх процесів. Т.Н. Степкіна вказує, що до моделювання вдаються в тих випадках,
коли неможливо вивчити об’єкт дослідження, чи з причин його складності, чи з причини його
природи, що прихована від спостереження [1: 72-77].
Наше завдання ми бачили в тому, щоб з урахуванням Законів про дошкільну й вищу освіту,
"Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в Європейський
простір", виявлених теоретичним дослідженням закономірностей, тенденцій, підходів педагогічної
освіти визначити базову основу моделювання змісту підготовки вчителя для дошкільної ланки освіти.
Загальним науковим проблемам моделювання педагогічних явищ науковці приділяють багато уваги
(А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанський, В.І. Бондар, Н.В. Кузьміна, В.О. Якунін та ін.).
Термін "модель", що широко використовується в різних сферах, походить від латинського
modulus – міра, мірило, зразок. Модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і відбиває найважливіші
риси і властивості оригіналу для даного дослідження, даної мети дослідження за обраної системи
гіпотез [2: 44].
У науці існує велике різноманіття моделей, які відрізняються цілями, змістом, способом їх
створення, характером стосунків між моделлю та оригіналом. Головними властивостями моделі є її
здатність відображати, відтворювати предмети та явища об’єктивного світу, їх закономірний порядок,
структуру.
Згідно концепції формування розумових дій та понять, розробленої П.Я. Гальперіним, модель є
найбільш зручною формою презентації структурних відношень, що властиві явищам, способам
матеріалізації цих явищ.
С.У. Гончаренко розглядає навчальні моделі як умовні образи об’єктів (чи системи об’єктів)
освітнього процесу, що зберігають зовнішню схожість та пропорції частин, при певній схематизації й
умовності засобів зображення. Наочність як властива характеристика моделі, зумовлює її дидактичну
цінність – здатність виступати засобом навчання [3: 213].
В.В. Краевский, І.Я. Лернер під педагогічною моделлю змісту освіти розуміють сукупність рівнів:
рівень теоретичного уявлення – у вигляді компонент, структури, функції досвіду, що передається
учням; рівень навчального предмета; рівень навчального матеріалу [4: 45]. В.С. Леднєв [5],
А.В. Хуторськой та ін. у моделі змісту навчання виділяють змістову й процесуальну частину [6: 168185].
В основі моделювання лежить системний підхід, "система" (походить від грецького αΰστημα –
утворення, складання) це сукупність елементів, що пов’язані один з одним і утворюють певну єдність,
цілісність.
© Шкваріна Т.М., 2008
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Система, як одна з найважливіших філософських категорій, є сукупністю визначених елементів,
між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія. Системою є кожний предмет чи явище реальної
дійсності, мислення і пізнання, які складаються з реально виділених частин, об’єднаних в одне ціле.
Відповідно освіта є складною системою, яка охоплює різні складники й зв’язки між ними та
характеризується метою, змістом, навчальними програмами і планами тощо.
Основним завданням системного підходу як методологічного напряму в науці є розроблення
методів дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як систем. Для педагогіки
вищої школи це означає розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різних типів
зв’язків і зведення їх у єдину теоретичну картину. Різновидами такої картини можуть бути моделі,
концепції, дидактичні чи виховні системи тощо. З позицій системного підходу навчально-виховний
процес у вищій школі є складною системою, головними компонентами якої є інформаційні
компоненти, що характеризуються змінним змістом, обсягами, напрямами, перетинами та
об’єднаннями, засобами навчання, організації й управління та ін.
Особливого значення метод моделювання в межах системно-моделюючого підходу до організації
навчально-виховного процесу набуває тепер, коли відбувається впровадження нових парадигм
дошкільної, загальної середньої, професійної, вищої освіти.
Сьогодні педагогічна діяльність багатьох вчителів іноземної мови у ДНЗ і практика підготовки
педагогічних працівників до такого виду діяльності не забезпечують результатів, визначених
гуманістичними ідеями навчально-виховного процесу. Причину дослідники бачать у жорсткій звичці
педагогів-практиків до звичних форм організації і проведення навчального процесу за недостатньо
розвинутої методологічної культури, у нездатності освітніх систем проектувати й контролювати
розвиток вільної, творчо-орієнтованої, здатної до саморозвитку особистості відповідно до вікової
стадії розвитку. Вихід у розв’язанні вказаної проблеми, науковці бачать в тому, щоб необхідні нові
підходи до освітньої діяльності розпочинати із побудови теоретичних конструкцій, ідеальних
моделей бажаного майбутнього.
Аналіз літератури з проблем педагогічних систем дав змогу виявити, що до наукового
прогнозування методами моделювання вдається багато теоретиків і практиків. Учені визначають
модель як дієвий інструмент для конструювання майбутніх ситуацій, знаходження альтернатив у
розвитку школи з урахуванням основи, якою є зв’язок між освітою та організацією.
Розробка моделі підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дітей дошкільного віку, як
нового явища в педагогічній освіті, розглядається нами як виявлення і фіксування системи
теоретичних і прикладних характеристик та особливостей навчально-виховного процесу у вищій
педагогічній школі, що має забезпечити оптимальний варіант становлення вчителя вказаної
кваліфікації з якісними психолого-педагогічними новоутвореннями, адекватними очікуваним
сподіванням дошкільної ланки освіти.
Сутність методики моделювання полягає в заміні вихідного об’єкта дослідження його "образом" –
моделлю з подальшим дослідженням створеної моделі аналітичними методами. Робота не із самим
об’єктом, а його моделлю дає можливість відносно швидше, без ускладнень для реального об’єкту
досліджувати його суттєві властивості та реакції на зміну ситуацій (це перевага теорії), ретельно та
всебічно вивчати його в деталізованому вигляді, що недоступно суто теоретичним підходам (це
перевага експерименту). Метод моделювання соціальних процесів, у т.ч. педагогічних, дає змогу не
лише скоротити час на їх дослідження, але й попередити небезпечні прорахунки, економічні затрати,
виникнення морально-політичних колізій.
Метод моделювання полягає в тому, що за його застосування пряме пізнання об’єкта здійснюється
опосередкованим пізнанням об’єкта-заміщувача. Моделювання в загальному здійснюється в чотири
етапи: 1) на основі певного кола знань про реальний об’єкт будується модель – заміщувач об’єкта з
урахуванням завдань дослідження; 2) дослідження моделі, виконання "модельних" експериментів та
формулювання певної множини здобутих знань; 3) перенесення здобутих знань з моделі на оригінал і,
як результат, формулювання вже множини знань про сам об’єкт; 4) практична перевірка одержаних за
допомогою моделювання знань і їх використання для узагальненої теорії об’єкта чи управління ним.
Для побудови моделей педагогічних процесів, пов’язаних з підготовкою вчителя іншомовного
навчання дошкільників, ми використовували як основні два ступені формування моделі: 1) модель −
змістовий опис та 2) модель − формалізована схема (без побудови і дослідження, у більшості
випадків, математичної моделі). Рівень моделі "змістовий опис" передбачає: відтворення вербальними
засобами даних про сутність освітянського (педагогічного) об’єкта, виокремлення множини суттєвих
чинників, які його характеризують, його структури, властивостей, співвідношень між частинами. На
основі змістового опису, в окремих випадках, ми створювали моделі у вигляді символів, схем,
діаграм, графіків, таблиць з тим, щоб наочно показати цілісність та взаємозв’язки між структурними
компонентами досліджуваного об’єкта.
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Нами широко використовувалося конструювання моделей ігрового спрямування – конструювання
моделей змісту профілізованої підготовки для забезпечення формування якостей і здібностей учителя,
моделювання варіантів змісту та організаційних форм іншомовної освіти дошкільників з урахуванням
парадигми дошкільної освіти, варіантів моделей реалізації змісту та процесуальних технологій у
програмному забезпеченні, їх реалізації в педагогічній діяльності в умовах кредитно-модульної
організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, моделювання змісту та технологій
використання в навчально-методичному комплексі дошкільної іншомовної освіти та підготовки
вчителя до її здійснення.
У педагогіці вищої школи достатньо повно обґрунтована процедура визначення змісту
професійного навчання фахівців установлених спеціальностей, яка покликана забезпечити їхню
належну підготовку до професійної діяльності. Визначаючи зміст підготовки вчителя до іншомовної
освіти дошкільників, ми використовували підходи, що визначені педагогікою вищої освіти для
встановлення змісту професійної підготовки та рекомендаціями Ради Європи.
У відповідності з такими підходами визначення змісту підготовки вчителя іншомовної дошкільної
освіти ми здійснили з дотримуванням таких етапів:
- перший етап: на основі встановлених закономірностей, змісту та технології навчання
дошкільників іноземної мови у відповідності із сучасною парадигмою дошкільної освіти визначили
зміст освітньо-кваліфікаційних вимог до професійної діяльності вчителя іншомовної дошкільної
освіти;
- другий етап: з урахуванням освітньо-кваліфікаційних вимог визначили освітньо-професійну
програму спеціалізованої підготовки вчителя, уклали варіанти додатків з розділів спеціалізації до
навчальних планів підготовки вчителя, на основі яких проводиться спеціалізація підготовки таких
фахівців;
- третій етап: укладалися базові навчальні програми із навчальних дисциплін циклу
спеціалізації та на їхній основі укладалися робочі навчальні програми для реалізації змісту освіти в
умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
При визначенні освітньо-професійної програми спеціалізованої підготовки та навчальних програм
враховано, що навчання має здійснюватися таким чином, щоб студент не витрачав часу на вивчення
кожного часткового явища, і у той же час був підготовлений до самостійного аналізу різних явищ
майбутньої професійної діяльності, причому не лише тих, які відомі зараз, але і тих, які можуть
з’явитися у майбутньому.
Знайти загальне, таке, що найбільше зберігається в будь-яких змінах, цілком можливо. Як у
педагогічній підготовці вчителя взагалі, так і у спеціалізованій підготовці до іншомовного навчання
дошкільників зокрема, було виявлено те загальне, що проявляється в практиці спеціалізованої
діяльності. Ці інваріантні, фундаментальні знання і склали основу предметного змісту іншомовного,
методичного та практичного навчання.
Як наслідок, на етапі укладання навчального матеріалу в програмах у зміст з великої множинності
часткових елементів спеціальної лінгводидактики навчання дошкільників було відібрано й включено
лише ті з них, які виступають не просто самостійними предметами засвоєння, а є засобом засвоєння
загального, сутнісного. За такої умови в зміст спеціалізованої освіти часткових явищ введено лише
стільки, скільки потрібно для теоретичної й методично-практичної підготовки майбутнього вчителя.
Встановлена таким чином інваріантна частина змісту склала його теоретичну компоненту. До неї
були віднесені знання теорії іноземної мови, основ дошкільної освіти, методики навчання іноземної
мови дошкільників. Як практична інваріанта змісту іншомовної освіти в програму включено:
опрацювання іноземною мовою сфер спілкування, наповнення процесуальної компоненти
елементами методики іншомовної освіти дітей, у методичній освіті – ілюстрація теоретичних
положень методики як науки і теорії системою прикладів з практики навчання дошкільників,
відпрацювання основ такої практики на лабораторних, практичних заняттях та навчальних екскурсіях.
Під час педагогічної практики формуватимуться навички та вміння навчати іноземної мови дітей.
Концептуальне розв’язання нами проблеми обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів
іноземної мови до навчання дошкільників, створення моделі такої підготовки та формування
особистості вчителя опиралося на створену науковцями низку сучасних педагогічних концепцій, що
були схвалені Міністерством освіти і науки України чи колективами наукових інституцій і покладені
в основу прийнятих Верховною Радою Законів про освіту. Системний аналіз складових компонент
педагогічного процесу на основі провідних загальнодидактичних принципів дав змогу адекватно до
вимог соціуму визначити модель змісту підготовки майбутнього вчителя до здійснення іншомовної
освіти дошкільників. Спеціально створений навчально-методичний комплекс для підготовки
майбутніх учителів до здійснення іншомовної освіти дошкільників став інформаційною моделлю
змісту підготовки майбутніх фахівців [7]. Подальшого дослідження потребує проблема поетапного
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запровадження змісту підготовки під час таких організаційних форм навчально-виховного процесу як
лекції, семінарські, практичні заняття, самостійна робота студентів.
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Шкварина Т.М. Модель определения содержания подготовки учителя к иноязычному
дошкольному образованию.
Автор анализирует содержание подготовки учителя к иноязычному дошкольному образованию,
определяет этапы ее формирования. Также обосновывает модель содержания подготовки учителя
иностранных языков к иноязычному дошкольному образованию, определяет объем содержания
профессиональной подготовки специалистов на уровне теоретических представлений, учебного
предмета и учебного материала.
Shkvarina T.М. The Model of Defining the Content of the Teacher Training to Foreign Language
Preschool Education.
The author analyses the content of the teacher training to foreign language preschool education and gives
possible ways of it’s formation. Also the components of the content model of the teacher training to foreign
language preschool education is grounded, the volume of the professional training content on the theoretical
level and the levels of educational subject and educational material is distinguished.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ
КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ
У статті проаналізовано сутність поняття "педагогічна технологія", представлено технологію
професійної підготовки майбутніх педагогів до міжкультурної взаємодії; яку впроваджено в
практико-орієнтованій проектній діяльності за допомогою наступних модулів: конструювання,
технологіного, рефлексивно-оціночного.
Моделюючи у процесі дослідження професійно-педагогічну підготовку майбутнього вчителя до
міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього простору, ми виходили з того, що ця модель має
відображати відповідну технологію, спрямовану на досягнення поставленої мети дослідження.
Технологічна модель, враховуючи різноманітні наукові концепції, дає змогу створити на їх перетині
нове наукове знання про досліджуваний феномен – міжкультурну взаємодію як об’єкт практичної
діяльності педагога та результат його професійно-педагогічної підготовки у вищому педагогічному
навчальному закладі. Погоджуємося з І. Соколовою, що технологічна модель є концептуальною за
змістом, формалізованою за структурою та поліфункціональною за умовами впровадження [1: 278279.].
Серед існуючого на сьогодні у педагогічній науці розмаїття педагогічних технологій ми обрали у
межах завдань нашого дослідження компетентнісний підхід до проектування педагогічної технології
як один з провідних (В. Байденко, Н. Бібік, В. Безпалько, Е. Зеєр, І. Зимня, І. Зязюн, Н. Кузьміна,
А. Маркова, Л. Мітіна, О. Овчарук, Л. Петровська, Л. Пуховська, М. Розов, О. Савченко, Г. Терещук,
А. Хуторський та ін.).
Педагогічна технологія як категорія педагогічної науки була розроблена у 80-90-х рр. ХХ століття
у зв’язку з недоліками традиційної системи навчання на різних його етапах – від початкової до вищої
школи [2: 50-51.]. На сьогодні існує досить велика кількість визначень і тлумачень поняття
"педагогічна технологія", які можна звести до кількох головних характеристик:
1) педагогічна технологія як результат застосування змістових технік реалізації навчального
процесу (В. Безпалько);
2) технологія як сукупність прийомів, засобів організації навчального процесу (Т. Шамова,
П. Третьяков);
3) технологія як модель організації навчального процесу (Л. Занков, В. Рєпкін);
4) педагогічна технологія як система функціонування всіх особистісних, інструментальних і
методологічних засобів навчання з метою досягнення ефективного прогнозованого педагогічного
результату (М. Кларин);
5) технологія як науковий підхід до опису системних педагогічних процесів (В. Юдін);
6) педагогічна технологія як спеціально розроблений алгоритм досягнення освітньої мети
(І. Волков);
7) технологія як сплановане і послідовне втілення на практиці педагогічного процесу
(В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко);
8) педагогічна технологія як сфера професійних знань про методи і засоби навчання та теорію їх
використання на практиці (І. Зязюн);
9) технологія як матеріально-технічне і правове забезпечення навчально-виховного процесу, що
вміщує просторово-часові чинники, методи, засоби, форми, педагогічну майстерність, комплекс видів
діяльності учасників освітнього процесу (Ю. Азаров).
Погоджуємося з точкою зору В. Сластьоніна та Л. Подимової щодо того, що головними
рушійними силами виникнення і практичного втілення сучасних педагогічних технологій є:
необхідність здійснення на практиці системно-діяльнісного підходу до професійної підготовки
вчителя; потреба застосування особистісно-орієнтованого підходу до навчання; можливість
ефективного проектування всіх етапів технологічної взаємодії педагога та учнів з урахуванням
необхідних процедур, методів, організаційних форм навчального процесу [3].
Спільним для всіх вказаних характеристик педагогічної технології, на нашу думку, є проектна
характеристика навчального процесу, що дає змогу у межах нашого дослідження розглянути
проектну технологію формування готовності майбутнього педагога до здійснення міжкультурної
взаємодії суб’єктів освітнього простору. Педагогічну технологію при цьому характеризують з боку
гарантованості результатів професійної підготовки і проектованості її здійснення як показника
ефективності застосованих форм, методів і засобів навчального процесу у вищому педагогічному
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навчальному закладі [4: 28.]. Крім проектних характеристик, для проблеми нашого дослідження
важливою є думка С.О. Сисоєвої щодо гуманістичної спрямованості сучасних педагогічних
технологій, оскільки вони орієнтовані на розвиток особистості школяра чи студента у період його
навчання [5: 89.]. Таким чином, сучасні педагогічні технології мають реалізувати потребу особистості
у індивідуальному розвитку і саморозвитку, професійній і соціальній мобільності,
конкурентноспроможності та адаптованості як фахівців [6: 55].
Як стверджує Л. Лук’янова, головними характеристиками педагогічних технологій на сьогодні є:
прагнення до універсалізації підходів до навчально-виховного процесу; гнучкість управління
процесом навчання; вчасні рефлексивні процеси викладача щодо ефективності навчального процесу;
спрямованість на самоосвіту студентів у навчально-пізнавальній діяльності [7: 146].
Метою статті є представлення спроектованої в межах нашого дослідження технології формування
професійної готовності майбутнього педагога до здійснення міжкультурної взаємодії суб’єктів
освітнього простору в умовах Кримського регіону, ґрунтуючись на компетентнісних засадах як
базових для проблеми, що вивчається. Детальний аналіз проблеми компетентності в загальному не є
завданням цієї статті, у межах нашого дослідження ми звертаємо увагу, передусім, на професійну
компетентність. Її теоретичний аналіз, як найбільш наближеної до нашої проблеми у світлі підготовки
майбутнього вчителя, дозволив нам систематизувати її основні характеристики: сукупність знань і
вмінь, що визначають результати праці; обсяг навичок виконання поставлених завдань; комбінація
особистісних якостей і властивостей; комплекс знань і професійно значимих особистісних якостей;
вектор професіоналізації; єдність теоретичної і практичної готовності до праці й ін.
Ураховуючи основні напрями дослідження в цій сфері, вважаємо найбільш близькою позицію
В. Дьоміна, згідно з якою професійна компетентність – це високий рівень оволодіння професійними
вміннями і навичками, це спосіб продуктивної і творчої самореалізації фахівця в професійній
діяльності, спрямованої на освоєння, передачу і створення професійних цінностей і нових технологій
обробки інформації, що складається з базових компетенцій.
Специфіка розробленої педагогічної технології полягає в тому, що в ній, по-перше,
використовуються можливості методу проекту і проектної діяльності; по-друге, вона відображає
тенденцію до поєднання суб'єктів взаємодії в міру реалізації модулів практико-орієнтованої проектної
діяльності через відпрацьовування ситуацій продуктивної міжкультурної взаємодії і розширення
спектра її тактик з опорою на співробітництво.
Нагадаємо, що і перший, і другий момент прямо пов’язані з найважливішою проблемою
продуктивної міжкультурної взаємодії – необхідністю її перетворення в освітньому просторі взагалі і
вузу зокрема з урахуванням принципово нових суб’єкт-суб’єктних відносин, що носять не
формальний, а реальний характер взаємообміну спілкуванням, відносинами, діяльністю, знаннями,
думками, ідеями між викладачем (що вже відбувся як педагог-професіонал) і студентом (що
позиціонує себе як майбутній учитель). Взаємодія завжди припускає дуалізм, у даному випадку
наявність мінімум двох учасників (максимальна кількість необмежена); при цьому кожен з них
характеризується конкретним відношенням до іншого і до самого процесу взаємодії. Причому це буде
залежати ще й від того, який вектор взаємодії буде розглядатися.
При взаємодії у векторі "студент – студент" не існує такої проблеми. Тут є відносний баланс
психологічних позицій у взаємодії, що ґрунтується на приблизній рівності або схожості соціального,
вікового, вітального статусу (у професійній реальності цей чинник буде відсутній), прагнення до
взаємопідтримки і визнання активної комунікативної ролі один одного.
Взаємодія в освітньому процесі характеризується споконвічною різницею позиції викладача і
студента, що полягає, насамперед, у різному соціально-професійному рівні. Отже, проблема
суб’єктності, певною мірою, існує тільки у векторах "викладач – група" і "викладач – студент".
Враховуючи філософське і педагогічне визначення, ми звернули увагу, що поняття "суб’єкт" має
ряд принципово різних значень: характеризує здатність перетворювати власну життєдіяльність на
предмет практичного перетворення; впливає на об’єкт на основі відповідних знань і вмінь; має певне
ставлення до процесу свого професійного становлення; виступає як носій певних особистісних
властивостей, здатний конструювати свою життєдіяльність і майбутню професійну діяльність.
Модернізація вищої професійної освіти України, її орієнтація на реальне соціальне замовлення
суспільства приводять до однозначного прийняття суб'єкт – суб’єктних відносин між викладачем і
студентами як суб’єктами діяльності освітнього процесу. Об’єктно-суб’єктна парадигма ще
зберігається, але педагогічний простір освітніх установ позбавляється від неї, з тим, що в середній
ланці освіти цей процес проходить більш повільно, ніж у вищій школі.
Однак, як уже відзначалося, сучасна соціокультурна й економічна ситуація України, Кримського
регіону і світового співтовариства загалом робить замовлення не стільки на грамотного,
кваліфікованого виконавця, скільки на знаючого й ініціативного, мобільного, комунікабельного
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вчителя, завжди відкритого до конструктивного особистісного й професійного спілкування і взаємодії
на всіх рівнях соціуму – мікро-, мезо- і макро-.
Викладач-професіонал усвідомлює, що в освітньому процесі центральною фігурою на сьогодні
стає не він, а студент; головною є його діяльність; пріоритетним стає самостійне набуття й, особливо,
застосування в практичній діяльності отриманих знань, формування власного професійного досвіду.
Учені дійшли висновку, що специфіка педагогічної творчості викладача вузу полягає в тому, що
об’єктом і одночасно суб’єктом професійної діяльності є особистість того, хто навчається,
майбутнього професіонала..., коли в процесі спільної діяльності відбувається "творення" і "створення"
особистості фахівця. Усе це сприяє саморозвиткові і самовдосконаленню особистості майбутнього
фахівця, що і є метою освітнього процесу вузу і може бути представлене у вигляді спеціально
розробленої технології.
Ми зупинили свій вибір на модульній побудові педагогічної технології, аргументуючи власну
позицію тим, що модуль, по-перше, означає певну закінченість дій і одночасно є сходинкою до
наступної дії; по-друге, оволодіння логікою побудови кожного модуля технології взагалі і практикоорієнтованої діяльності, зокрема, набуває особливого значення в плані майбутньої продуктивної
взаємодії майбутнього педагога і діяльності, у якій від повноцінного виконання кожного модуля буде
залежатиме успіх досягнення поставленої мети.
Разом з тим, специфіка розробленої педагогічної технології полягає в тому, що в нашому
дослідженні діяльність (підготовка майбутніх педагогів до продуктивної взаємодії із суб'єктами
освітнього процесу) здійснюється в діяльності (практико-орієнтованій проектній діяльності) і не
випадково кожен її компонент обов'язково відображається в реалізованому модулі. Тому етапність
реалізації компонентів авторської педагогічної технології буде віддзеркалена в логіці виконання
модулів практико-орієнтованої проектної діяльності студентів педвузу – конструювання,
технологічному і рефлексивно-оцінному через ситуації взаємодії.
Модуль конструювання включає цілепокладання, діагностику, принципи, функції і зміст
продуктивної взаємодії студентів.
Процеси конструювання базуються на таких принципах: діалогічності, наступності, координації,
інтеграції, проб лематизації, персоніфікації, культурної ідентичності.
З огляду на специфіку продуктивної взаємодії майбутнього вчителя, що полягає в іншомовному
спілкуванні, нами були визначені чотири функції конструктивного модуля:
§
пізнавальна (вміння повідомити, віднайти необхідну інформацію для здійснюваного
практико-значущого проекту та для самої продуктивної взаємодії, що відбувається за принципом
діалогу мов);
§
регулятивно-спонукальна (прагнення висловити
прохання,
пораду,
розподілити
повноваження між учасниками проектної діяльності враховуючи рівень його професіоналізму та
компетенцій, обсяг наявних знань і вмінь);
§
ціннісно-орієнтаційна (усвідомлення спілкування, взаємодії з позиції їх професійної й
особистісної значущості для студента, як майбутнього фахівця);
§
функція мовно-етикетна чи етикету міжособистісної взаємодії (оволодіння всім можливим
спектром тактик і ситуацій професійного й особистісного спілкування і міжкультурної взаємодії).
Модуль конструювання припускає визначення мети і конкретних завдань продуктивної
міжкультурної взаємодії студентів, що утворюють певну ієрархію рівнів, зокрема таких: соціального
замовлення суспільства; конкретного типу освітніх установ; цілі, які реалізуються на навчальних
заняттях, педагогічній практиці й у процесі самоосвіти.
Погодимося з дослідниками проблем вищої освіти Д. Чернилевським, О. Філатовим, котрі
вважають, що цілі професійного навчання визначаються всіма структурними компонентами наукових
знань і професійних умінь, необхідних для фахівців заданої кваліфікації і профілю.
Стратегічною метою пропонованої технології, обумовленої об'єктивно, є навчання майбутнього
вчителя продуктивній міжкультурній взаємодії.
Технологічний модуль педагогічної технології – це той безпосередній "інструментарій", за
допомогою якого запускається в дію її механізм. У пропонованій технології "ядром" технологічного
модуля є ситуації взаємодії, у безпосередньому протіканні яких відпрацьовуються вміння, навички,
способи продуктивної взаємодії у всіх її сферах з використанням спеціально підібраних форм і
методів, що веде до формування базової компетентності і її структурних компонентів – компетенцій.
На основі аналізу особливостей проектної діяльності, логіки групової роботи над практикоорієнтованим проектом, ситуації були згруповані в такий спосіб: інформаційно-пошукові, ситуації
партнерської міжкультурної взаємодії і ситуації командної міжкультурної взаємодії. Дуже
важливим є те, що кожна із ситуацій створює коло проблем, що викликають гостру необхідність
формування тієї чи іншої компетенції.
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Конструктивний і технологічний модулі в пропонованій технології доповнюються рефлексивнооцінним. Даний модуль передбачає навчання студентів навичкам групової рефлексії й індивідуальноособистісної міжкультурної взаємодії, оцінку і самооцінку результатів здійсненої взаємодії,
визначення продуктивності здійсненої взаємодії, діагностику рівня сформованості компетентності
майбутнього вчителя в продуктивній взаємодії і рефлексію особистісно-діяльнісних індивідуальних і
групових змін. Необхідно відрефлексувати внутрішні зміни, що відбулися в знаннях, уміннях,
навичках, характері спілкування, ставленні до себе й інших, до спільної діяльності, до здійсненого
діалогу культур, мов; проаналізувати "наповненість" змісту портфоліо професійних і
загальнолюдських цінностей; виявити сформованість окремих ключових компетенцій та базової
компетентності майбутнього вчителя в продуктивній взаємодії й ін. При цьому використовується
рефлексія двох видів – "рефлексія першого роду (авторефлексія) і рефлексія міжособистісного,
міжсуб’єктного спілкування (суб’єкт-суб’єктна рефлексія) – рефлексія другого роду".
Таким чином, технологія професійної підготовки майбутніх педагогів до міжкультурної взаємодії
постає як модель організації навчального процесу, система функціонування всіх особистісних,
інструментальних і методологічних засобів навчання, сфера професійних знань про методи і засоби
навчання та теорію їх використання на практиці.
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Якса Н.В. Технология профессиональной подготовки будущих педагогов к межкультурному
взаимодействию субъектов образовательного пространства в условиях Крымского региона.
В статье проанализирована сущность понятия "педагогическая технология", представлена
технология профессиональной подготовки будущих педагогов к межкультурному взаимодействию,
которая внедрена в практико-ориентированной проектной деятельности при помои следующих
модулей: конструирования, технологического, рефлексивно-оценочного.
Yaksa N.V. The Technology of Future Teachers' Professional Preparation to Intercultural Interaction of
the Educational Process Subjects in the Conditions of the Crimea Region.
In the article the essence of the notion "pedagogic technology" is analysed, the technology of the future
teachers professional preparation to intercultural interaction is presented. The mentioned technology is
introduced into the practically-oriented project activity with the help of the following modules: constructive,
technological, reflexive-evaluative.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті проаналізовано основні етапи процесу формування конструктивно-планувальних умінь
студентів-філологів під час практичних і лабораторних занять та можливість використання в
цьому процесі інформаційних технологій . Розглянуто можливості програм "Kidspiration" та
"Inspiration" для планування уроків англійської мови, організації навчального матеріалу та розвитку
творчих здібностей учнів.
Нові підходи до вирішення проблеми викладання іноземних мов, безумовно, висувають нові
вимоги і до підготовки вчителя, його кваліфікаційної характеристики [1]. Важливою складовою
кваліфікаційної характеристики виступає методичний компонент, який включає вимоги до
теоретичної та практичної підготовки вчителя іноземної мови.
На сучасному етапі розвитку науки та інформаційних технологій методична підготовка
майбутнього вчителя-філолога обов’язково передбачає серйозну медіаосвітню підготовку – вміння
застосовувати комп’ютерні технології в професійній навчальній діяльності. Сьогодні вже зроблено
перші кроки до розробки спецкурсів з метою підготовки студентів до ефективного використання
прийомів комп’ютеризованого навчання в школі, створено лабораторії впровадження комп’ютерних
технологій у практику викладання іноземних мов у вищій школі.
Мета нашого дослідження полягає у вивченні процесу формування в студентів-філологів під час
практичних і лабораторних занять конструктивно-планувальних умінь застосування інформаційних
технологій, необхідних для ефективної та творчої роботи в галузі навчання іноземних мов.
Проблема використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов на різних етапах
(ЗОШ, ВНЗ) знаходиться в центрі уваги багатьох учених (Є.С. Полат, Р.К. Потапова, П.І. Сердюков,
Л.І. Скалій та ін.). Але, як правило, ресурси комп’ютерних програм та Інтернет досліджуються лише
для їх застосування в процесі формування комунікативної компетенції учнів або студентів, які
вивчають іноземні мови. Проте існують готові мультимедійні продукти, що їх доцільно було б
використати в системі методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови.
Сучасний освітній процес як в Україні, так і у світі в цілому характеризується досить широким
спектром форм навчання, які відрізняються місцем проведення, характером дій учнів та вчителя,
кількістю учасників, періодичністю тощо. Але основною організаційною формою навчальновиховного процесу в школі був і залишається урок.
Зрозуміло, що проведення якісного, ефективного уроку є головним завданням педагога, основною
складовою його діяльності. Який же урок можна вважати якісним та ефективним? Критерії та вимоги
до сучасного уроку іноземної мови численні: вони охоплюють загальнопедагогічні, дидактичні,
психологічні, методичні, виховні та організаційні аспекти.
Підготовка вчителя до уроку відбувається у два етапи. Перший етап – загальна підготовка до
викладання предмета – охоплює опрацювання науково-методичної літератури до відповідної теми.
Другий етап – це безпосередня підготовка до проведення конкретного уроку або серії уроків у межах
теми.
Якщо раніше на допомогу вчителю було розроблено і методичні рекомендації ("Книга для
вчителя"), і укладено серію планів-конспектів уроків з англійської мови для кожного класу,
враховуючи наявність підручників різних авторських колективів, то сучасний учитель іноземної мови
має оволодіти технологією проектування навчального процесу в цілому та уроку як його складової,
що "дасть можливість перейти від довільних, хаотичних дій до послідовної, науково обґрунтованої,
системної, логічно вмотивованої діяльності" [2: 106].
Під педагогічним проектуванням уроку розуміють розробку системи взаємодій учителя та учнів,
яка дозволяє досягти певної чітко сформульованої мети навчально-виховного процесу. Проектна
діяльність передбачає відбір для уроку такої інформації, яка є необхідною для вивчення даної теми,
раціональною саме для цього заняття, саме для цих учнів. За даними В.С. Безрукової [3], педагогічне
проектування займає майже 25% часу професійної діяльності вчителя. Педагогічне проектування
уроку включає три послідовні етапи [2: 106]:
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моделювання

ˆ
створення проекту уроку

ˆ
конструювання
На етапі моделювання вчитель створює умовну модель, концепцію уроку, визначаючи:
· місце уроку в межах навчального курсу або теми;
· тип і загальну форму проведення уроку;
· обладнання.
Другий етап – фіксування структури педагогічного процесу відповідно до визначеної мети. Для
уроків іноземної мови практична мета підпорядковує собі виховну, розвивальну та освітню. Сьогодні,
визнавши головним суб’єктом навчального процесу самого учня, і мету навчання також необхідно
ставити у відповідності з його інтересами, потребами й мотивами.
Останній етап – конструювання – полягає у створенні так званого "конструктору" уроку і може
мати вигляд плану, конспекту, схеми, сценарію тощо.
Корисним і зручним інструментом у проектуванні уроків англійської мови є програми
"PowerPoint", "Microworlds 2.0", "Microworlds EX", "Kidspiration", "Inspiration" та ін. Досвід
викладання дисципліни "Шкільний курс англійської мови" підтверджує доцільність використання
вище згаданих комп’ютерних оболонок на практичних і лабораторних заняттях з методики: студентифілологи вчаться планувати власні уроки та створювати мультимедійну підтримку для них.
Працюючи з комп’ютерними програмами важливо пам’ятати, що кожна програма розрахована на
певного користувача. Так, наприклад, "Kidspiration" призначена для роботи з дітьми дошкільного та
молодшого шкільного віку. Ресурси "Kidspiration" дозволяють на практиці здійснити візуальне
навчання англійської мови: графічні органайзери, текстовий та аудіоматеріал у яскравій і доступній
формі презентують ідеї та інформацію, розширюють словник учнів, стимулюють їх до вивчення
граматики, розвивають мовленнєві вміння, вміння читання та аудіювання, створюють умови для
творчої роботи.

Рис. 1. Фрагмент роботи з програмою "Kidspiration"
Програма "Kidspiration" має матеріали для вивчення практично всіх тем, передбачених програмою:
алфавіт в ігровій формі, лічба, колір і форми, назви рослин і тварин, житло тощо.
Учні отримують можливість ознайомитись із зображенням на моніторі, прослухати коментар
англійською мовою, тренувати власну вимову за диктором, змінити картинку, додавши інформацію
про себе, записати власну історію. "Kidspiration", окрім англійської мови, навчає учнів таких логічних
операцій, як аналізувати, групувати, класифікувати, порівнювати, встановлювати звязки між
об’єктами. З "Kidspiration" учні розвивають вміння писемного мовлення:
111

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Педагогічні науки

1. У режимі "Picture View" (рис. 1) проводиться "мозковий штурм" для генерації ідей щодо
обраної теми спілкування.
2. Учні додають деталі до оригіналу або створюють презентацію власних ідей за допомогою
графічних примітивів.
3. Програма "Kidspiration" автоматично переносить інформацію в режим "Writing View", і учні
отримують план письмової роботи, яка може виконуватися як у класі, так і вдома.
Програма "Kidspiration" має матеріали для вивчення практично всіх тем, передбачених програмою:
алфавіт в ігровій формі, лічба, колір і форми, назви рослин і тварин, житло тощо. З програмою
"Kidspiration" учитель англійської мови зможе навчити учнів аналізувати літературні твори різної
складності (казки, легенди, оповідання тощо): "Kidspiration" миттєво переключає учнів від тексту до
яскравих образів, що необхідно в даному віці, а розроблені вчителем діаграми або схеми допомагають
розвивати вміння аргументувати, висловлювати власне ставлення, розуміти основні елементи змісту
та вчинки персонажів. Водночас виконання навчальних завдань та різні форми роботи з інформацією
стимулюють учнів постійно вдосконалювати лексико-граматичні навички, комунікативні вміння.
Програма "Inspiration" – логічне продовження "Kidspiration". Її ресурси спрямовані на розвиток
навчальних стратегій учнів основної та старшої школи. "Inspiration" передбачає написання творчих
проектів, розвиток мислення, уяви учнів, умінь організованого письма і говоріння англійською
мовою, наприклад:
·
аналіз складних тем: за допомогою графічних органайзерів вчитель
створює модель, за якою учні навчаються аналізувати, класифікувати та оцінювати
інформацію (рис. 2);

Рис. 2. Фрагмент роботи з програмою "Inspiration"
·
формування навичок планування: вчитель готує варіант дослідницького
проекту або пропонує план експериментальної роботи – учні обговорюють пропозиції
та вносять необхідні корективи – клас розбивається на групи для виконання завдань –
кожна група складає план роботи, обговорює його виконання та способи презентації
результатів роботи (під час роботи над проектом учні вчаться використовувати ресурси
"Inspiration": від графіки до створення гіперпосилань).
Як учитель, так і учні можуть скористатися готовими шаблонами для збору інформації або
дослідження. Шаблони (близько 60) охоплюють наступні розділи: мова та література, суспільство,
наука, експериментальний дизайн.
Використання технічних можливостей програми "Inspiration" дозволяє підготувати детальний
план-конспект до будь-якого уроку англійської мови, що особливо важливо для студента-практиканта
і вчителя-початківця. Гіперпосилання такого плану-конспекту можуть включати як правила,
граматико-лексичні коментарі, методичні рекомендації, зразки виконання завдань, так і джерела
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додаткової інформації з теми, що вивчається. Нераціональна витрата часу на уроці найчастіше є
результатом того, що без попередньої підготовки вчитель неспроможний чітко сформулювати
запитання або завдання, просто і доступно пояснити матеріал. План-конспект уроку з програмою
"Inspiration" дає можливість описати навчальну діяльність повним текстом, створити наочність і
забезпечити "доступність, стислість, точність і ясність мовлення вчителя на уроці" [4]. Слід також
памятати, що обов’язковим моментом роботи над проектом уроку є його доопрацювання після
проведення заняття: внесення певних коректив, виправлення методичних помилок, усунення
проблемних ситуацій тощо.
Отже, проектування уроку є однією з найважливіших функцій учителя і повинно займати значну
частину в методичній підготовці майбутнього фахівця. Допомагаючи зробити роботу спланованою та
систематичною, проектування в цілому сприяє постійному самоаналізу вчителя, його творчому й
професійному зростанню, передумовою якого на сучасному етапі є раціональне застосування
комп’ютерних технологій. Разом із студентами-практикантами ми плануємо створити банк власних
розробок уроків англійської мови на базі програм "Kidspiration" та "Inspiration", що сприятиме
вдосконаленню професійної підготовки майбутніх вчителів-філологів і залученню їх до наукового та
творчого пошуку.
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Яровая Е.Б. Мультимедийные средства обучения в системе методической
подготовки учителей английского языка.
В статье проанализированы основные этапы процесса формирования конструктивнопланировочных умений студентов-филологов во время практических и лабораторных занятий и
возможность использования в этом процессе информационных технологий . Рассмотрены
возможности программ "Kidspiration" и "Inspiration" для планирования уроков английского языка,
организации учебного материала и развития творческих способностей учащихся.
Yarova O.В. Multimedia Means of Instruction in the System of English Language Teachers
Methodological Training.
The article analyses the basic stages of constructive-planning skills development of students-linguists in
practical classes and the possibility of using in this process informational technologies. The article deals
with the resources of "Kidspiration" and "Inspiration" that can be used in class planning, in enabling
students to express themselves visually and critical thinking skills development.
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САМОСТІЙНІСТЬ І АКТИВНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті автор підтримує реалізацію принципу "Освіта через усе життя" i необхідність створення
відповідної системи, що є одним із головних завдань структурних перетворень системи вищої освіти
України. Визначено основні завдання підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах
в умовах стрімкого оновлення технологій. Доведено важливість самостійності і активності, як
необхідної умови ефективності самостійної роботи майбутнього менеджера підприємницької
діяльності.
Одне з основних положень Болонської декларації стосується забезпечення освіти упродовж життя,
бо процеси, що відбуваються у світі, спрямовують систему освіти, з одного боку, на задоволення
потреб людини, а з другого, на врахування законів ринкової економіки: це розподіл ринку праці,
зростання конкуренції на світовому ринку, швидкі темпи розвитку ринку високих технологій та ін. Ці
процеси супроводжуються скороченням сфери некваліфікованої i малокваліфікованої праці,
глибокими структурними змінами у сфері зайнятості, які визначили постійну потребу в підвищенні
професійної кваліфікації та перепідготовці працівників, у зростанні їхньої професійної мобільності.
На жаль, система вищої освіти України сьогодні ще не в повній мірі задовольняє потреби ринкової
економіки. Тому дуже важливий загальноєвропейський принцип – "освіта через усе життя" – поки що,
в умовах нашої держави, не може бути виконаний на належному рівні. Реалізація принципу "освіта
через усе життя" i створення відповідної системи – нагальна потреба i одне з головних завдань
структурних перетворень системи вищої освіти України [2: 45].
Щоб освіта через усе життя стала реальністю, випускників вищих навчальних закладів треба
готувати до життя і діяльності в умовах перманентного поповнення своїх знань, умінь і навичок. Їх
треба навчити самостійно здобувати знання, працювати з потоками інформації, що дедалі наростають.
Тому здатність до самоосвіти, самовиховання, розвиток самостійності й активності майбутніх
спеціалістів стають важливими компонентами професійної підготовки у вищих навчальних закладах.
Одним із основних завдань у підготовці майбутніх економістів у вищому навчальному закладі є
підвищення загальноосвітнього, культурного та професійного рівня спеціалістів, що працюватимуть у
всіх галузях народного господарства, забезпечення їх конкурентоспроможності. За таких умов
актуальності набуває підготовка студентів вищих навчальних закладів до праці в умовах стрімкого
оновлення технологій, формування у них високого рівня професійної компетентності, інформованості
та мобільності [3: 260].
Сьогоднішній менеджер виробничого підприємства, організації чи установи потребує глибоких
професійних знань, умінь, зокрема уміння творчо оцінювати виробничу ситуацію Професія
менеджера має досить широкий спектр використання. Менеджер може працювати в різних
організаціях на різних рівнях та на різних посадах. У його обов’язки входить планування діяльності
групи людей, спостереження за їх роботою з метою забезпечення своєчасного та ефективного
виконання виробничого завдання. Людський фактор стає вирішальним у формуванні високого рівня
ефективності управління. Метою статті є аналіз самостійності і активності як інтегральних
характеристик майбутнього менеджера підприємницької діяльності.
Довгий час у вітчизняній психолого-педагогічній науці та практиці панував формуючий підхід до
особистості студента, а не розвиваючий. Не подоланий він і досі: студенти вивчають величезні обсяги
інформації замість того, щоб навчатися самостійно шукати необхідні знання, аналізувати їх,
використовувати в навчанні та професійній діяльності. Під час вивчення наук студенти фактично
позбавлені самостійності, вони просто виконують настанови викладачів. Настанов з кожним днем
стає все більше, бо накопичення фахових знань іде високими темпами. Деякі спеціалісти
прогнозують, що незабаром цих знань стане так багато, що ні викладачі, ні студенти не зможуть їх не
те що вивчити, а навіть розглянути. Отже, вихід один – переходити до моделі самостійного огляду
інформаційних масивів, вибору з них необхідних знань [4: 56].
Для переходу на таку модель треба формувати у студентів:
· прагнення і пізнавальну мотивацію до самостійного пошуку знань і їхнього
використання;
· уміння самостійно навчатися в умовах інтенсивного зростання потоків інформації;
· самостійність і активність майбутніх фахівців.
Ці уміння і навички ми відносимо до важливих професійних якостей майбутнього фахівця
економічного профілю. Сьогодні ще немає правильного розуміння значущості цих якостей у житті і
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діяльності менеджерів підприємницької діяльності, які працюватимуть у народному господарстві
близького майбутнього. У методичному посібнику для працівників служби зайнятості
"Професіограми і професіокарти основних професій" визначені головні психологічні якості фахівців
сфери підприємництва та бізнесу. Професіографічні карти дають можливість оцінити індивідуальнопсихологічні особливості, яких професія економіста вимагає від фахівця (див. таблиця 1). Але серед
них немає таких якостей як активність, самостійність, здатність до самоосвіти.
Таблиця 1.
Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей спеціаліста економічного профілю
Психологічні показники
Менеджер
1. Нейродинаміка
Перевага надається особам з середньою та сильною нервовою
системою. Рухливість, лабільність нервової системи. Добрий тонус.
2. Психомоторика
Швидкість реакції, хороша сенсорно-моторна координація.
3.Сенсорно-перцептивна Середня та висока швидкість сприйняття та оцінки ситуації.
сфера
4. Пам'ять
Хороша оперативна, короткочасна та довготривала пам'ять.
5. Увага
6. Мислення
7. Інтелект

Оптимальний рівень об'єму, розподілення, стійкості та переключення
уваги.
Словесно-логічне мислення, добра дикція, грамотність мови.
Середній та високий рівень загального інтелекту, перевагу мають
особи з високим рівнем вербальних здібностей.

8.Емоційно-вольова сфера Емоційна стійкість, схильність до ризику.
9. Риси характеру
Активність,
самоконтроль,
відповідальність,
наполегливість,
контактність,
рішучість,
терпимість,
коректність,
висока
комунікабельність, організаторські здібності.
Активність, самостійність, уміння і навички самоосвіти ми відносимо до фахових якостей, а саме
до професійної культури і майстерності майбутніх економістів.
Професійну майстерність визначають як високий рівень фахової діяльності менеджерів при
виконанні професійних обов’язків. Серед найголовніших складників професійної майстерності
виділяються такі:
· точність і безпомилковість дій;
· творче використання набутого досвіду в складних ситуаціях;
· уміння вирішувати нестандартні проблеми;
· урахування кон’юнктури ринку, виважене спілкування з колегами та підлеглими;
· уміння набувати і використовувати нові знання.
Компонентами майстерності є професійні знання, навички, вміння, способи мислення та
поведінки, комунікативні здібності та інші. Професіональна майстерність спеціаліста високої
кваліфікації проявляється в тому, що він уміє швидко пристосовуватися до нових умов і вимог
виробництва. Особистісні якості також посідають важливе місце в професійній майстерності
менеджера [5: 233].
До професійних знань та вмінь менеджера відносяться насамперед спеціальні знання з предмета
його фахової діяльності. Професійна майстерність менеджера передбачає вміння широко й
різноманітно застосовувати теоретичні, дослідні знання у своїй практичній діяльності, зацікавленість
новими досягненнями у галузі діяльності.
Комунікативні вміння і навички посідають важливе місце у професійній майстерності менеджера.
Вміння спілкуватися з людьми, переживати емпатію, вибудовувати свої стосунки з оточуючими на
засадах гуманізму, загальнолюдських цінностей ми вважаємо важливими якостями. Комунікативна
діяльність потребує розвитку емоцій та особистісних якостей майбутніх менеджерів. Захищеність від
тривалого емоційного напруження, стресів є наслідком правильно організованої професійної
діяльності.
Професійну культуру менеджера ми визначаємо як високорозвинене вміння виконувати
професійні обов’язки на рівні, що обумовлюється сучасним рівнем розвитку виробництва.
Професійна культура – складне утворення, що має ряд споріднених компонентів, серед яких:
·
обґрунтованість менеджерських рішень;
·
точність, доказовість дій;
·
оснащення робочого місця;
·
дотримання вимог наукової організації праці;
·
використання найновіших засобів праці;
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·
застосування новітніх технологій тощо.
Ефективність формування культури залежить від здібностей до професійної діяльності; духовної
культури; рівня розвитку емоційної сфери; професійних навичок, практичної діяльності. У процесі
формування майбутнього менеджера увагу слід звернути на наявність у студентів здібностей і
покликання; емоційну стабільність; здатність до професійного мислення і передбачення; спеціальну
підготовку; розвиток самосвідомості; формування здатності до розвитку особистісних якостей.
Важливими компонентами культури й майстерності менеджера є самостійність і активність.
Самостійність ми визначаємо як професійну якість особистості, що полягає у здатності приймати
незалежні, вмотивовані, виважені рішення, робити обґрунтовані кроки при вирішенні виробничих
проблем. Самостійність – це якість, що сьогодні найбільше цінується працедавцями в усьому світі.
Мати самостійного, творчо думаючого, активного, наполегливого, добре підготовленого, здатного до
самовдосконалення менеджера – мрія кожного працедавця. Такі менеджери дуже швидко стають топменеджерами.
У контексті нашого дослідження важливими є поняття "активність", "активізація навчальної
діяльності". У результаті аналізу різних підходів до визначення цього поняття ми прийшли до
висновку, що активність – це здатність особистості розвивати ефективну діяльність, а активізація
навчальної діяльності – це процес, що спрямований на мобілізацію педагогом інтелектуальних,
морально-вольових і фізичних зусиль студентів, розвитку здатності переборювати труднощі.
У психолого-педагогічній літературі переконливо показано, що правильно організована
самостійна робота студентів (учнів) сприяє значному підвищенню ефективності навчання
(П.Я. Голант, М.О. Данилов, Н.Г. Дайрі, Б.П. Єсипов, Р.Г. Лемберг, І.І. Малкін, Р.М. Мікельсон,
І.П. Огородніков, Т.С. Панфілов, М.Н. Скаткін та ін.). Різні аспекти цієї проблеми висвітлені в
роботах Л.П. Аристової, І.М. Варави, А.І. Герваша, І.В. Дорно, В.И. Каленика, В.Я. Кривошеєва,
Л.М. Пименова, М.В. Пархунова, К.Д. Соколова та ін. У них розглядаються питання, пов’язані з
виявленням ознак самостійної роботи, класифікації її видів, визначення ролі й місця самостійних
занять у загальній системі методів навчання, способи організації й проведення самостійної роботи.
Активність, як підкреслюється в усіх дослідженнях, – неодмінна умова ефективної СРС.
Частина педагогів (Л.П. Аристова, Т.С. Панфілова, Е.І. Перовський і ін.) відносять до самостійних
робіт тільки ті, що вимагають високої розумової активності і творчої діяльності учнів (студентів).
Так, Л.П. Аристова пише: "Під самостійною роботою учнів ми маємо на увазі таку їхню діяльність,
що вони виконують, проявляючи максимум активності, творчості, самостійного судження та
ініціативи" [1: 81].
У процесі навчання необхідно розрізняти активність внутрішню ("активне мислення", "самостійне
мислення" і "творче мислення") і зовнішню (моторну). Активізація навчальної діяльності учнів
пов’язана з активністю мислення, зовнішня (моторна) діяльність тут служить головним чином
засобом, що сприяє стимулюванню внутрішньої активності й забезпечує контроль за її протіканням.
Деякі автори розділяють активність на виконавчу й творчу. Це різні рівні мислення, з яких кожний
наступний є видовим стосовно до попереднього, родового. Творче мислення буде самостійним і
активним, але не кожне активне мислення є самостійне і не кожне самостійне мислення є творче.
Глибокий аналіз поняття "активність" дається Л.П. Аристовою. Активність пізнання вона
розглядає як прояв перетворювального відношення суб’єкта до навколишніх явищ і предметів. Без
наявності зазначеного відношення дії учня (студента), як уважає автор, не можуть бути віднесені до
активних. Диференціюючи поняття активності й самостійності, Л.П. Аристова пише: "Сутність – у
здатності суб’єкта діяти без сторонньої допомоги з боку" [1: 35].
Таким чином, активність у навчанні – це якість діяльності, в якій проявляється особистість учня
(студента) з його відношенням до змісту, характеру діяльності й прагненням мобілізувати свої
вольові зусилля на досягнення навчальних цілей.
У деяких дослідженнях деталізовані критерії інтелектуальної активності учнів (студентів):
§
запитання студентів до викладача;
§
здатність до аналізу помилок;
§
критичність, здатність до перенесення знань, оперування отриманими знаннями,
вміннями;
§
ступінь участі студента в пізнавальній навчальній діяльності групи;
§
характер занять у вільний час.
В.І. Лозова відзначає наступні показники пізнавальної активності: виявлення підвищеного
інтересу до предмета, бажання глибоко зрозуміти місце навчального матеріалу, захоплення новим
матеріалом, використання при відповідях додаткової інформації, вибір складного завдання, участь у
роботі гуртків, відсутність необхідності контролю, бажання виконати завдання незважаючи на
труднощі [4].
Зупинимось на можливостях нових інформаційних технологій розвивати самостійність та
активність студентів. У сучасних дослідженнях прослідковується позитивний вплив нових
інформаційних технологій на інтенсифікацію інтелектуальної діяльності та розвиток активності

116

Ю.М. Атаманчук. Самостійність і активність як інтегральні характеристики майбутнього менеджера
підприємницької діяльності

студентів у навчальному процесі. Дослідники НІТ виділяють основні складові частини нової
технології навчання: відеокомп’ютерні системи, технологію мультимедіа, технологію віддаленого
(дистанційного) навчання.
Відеокомп’ютерна система – сукупність відео й комп’ютерної техніки, прикладного й
інструментального програмного забезпечення. Вона дає можливість демонструвати в зоровому полі
послідовно або одночасно навчальний матеріал, що створюється за допомогою відео або іншої
візуальної техніки (діа-, графо- та відеопректор) і абстрактних моделей: тексту, графіки, анімації.
Використання відеокомп’ютерної системи дозволяє зберегти й переробити навчальну інформацію,
керувати самостійною діяльністю студентів.
Технологія мультимедіа – інформаційна технологія, що дозволяє працювати комп’ютеру з новими
типами даних: звуком, комп’ютерною графікою, анімацією, широким спектром відео- й аудіо ефектів.
На основі технології мультимедіа створюються електронні енциклопедії, електронні книги, бази
даних, навчальні програми, адаптовані до індивідуальних можливостей студентів.
Використання засобів мультимедіа дозволяє створити кероване навчальне середовище.
Мультимедійне середовище відрізняється від звичайного комп’ютерного середовища реалістичністю
та проблемністю. Активізація навчальної діяльності досягається за рахунок полісенсорної подачі
навчального матеріалу, динамічної наочності, підвищення мотивації, посилення зацікавленості в
навчальній діяльності, розмаїтості інформації й форм роботи.
Технологія віддаленого (дистанційного) навчання (ДО) передбачає навчання на відстані. Вона
заснована на застосуванні сучасної комп’ютерної, інформаційної й телекомунікаційної технології і
призначена для надання будь-яких навчальних послуг, доступу до віддалених навчальноінформаційних ресурсів і забезпечення можливості особливої комунікативної діяльності.
Виходячи з техніко-дидактичних можливостей НІТ виділимо основні напрямки їх застосування в
підготовці менеджерів підприємницької діяльності з метою забезпечення активності і самостійності
студентів. Головним завданням сучасної вищої школи стає не передача студентам всієї сукупності
знань, накопичених людством, а формування здатності здобувати необхідні знання самостійно.
Набування нових знань – це цілеспрямований пошук і обробка інформації. У традиційному навчанні
головним джерелом інформації є книга – підручник, додаткові навчальні посібники, довідники та
інша література. З появою НІТ з’явилося альтернативне джерело інформації й знань – розподілені
навчальні ресурси: електронні бібліотеки, банки даних; довідкова, відео- й комп’ютерні курси.
Доступ до цих ресурсів дає користувачеві можливість самостійно знаходити потрібну йому
інформацію, створювати свій власний банк навчальних матеріалів, переписуючи на свій комп’ютер
обрані джерела, створювати необхідні йому нові продукти.
Використання техніко-дидактичних можливостей комп’ютера для активізації навчальнопізнавальної діяльності дозволяють вирішувати наступні завдання:
а) керівництво самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
б) пояснення нового навчального матеріалу;
в) тестування знань, умінь і навичок;
в) підготовка й обробка економічної інформації;
г) збереження інформації;
д) доступ до віддалених ресурсів;
е) забезпечення безперервного зворотного зв’язку.
Використання зазначених можливостей створює передумови для діалогу студента з комп’ютером,
в якому відбувається раціональний розподіл функцій між студентом і комп’ютером на основі
взаємного доповнення й реалізації цих позитивних якостей, що має кожний з партнерів, на всіх етапах
виконання завдання.
Сьогодні НІТ пропонують різноманітні типи програмних засобів. Не всі вони однаково добре
підходять для формування вміння самостійно навчатися. Ми віддаємо перевагу простим і вже
апробованим засобам, які добре виконують керуючі функції, зокрема, функції інструктажу,
тренування, корекції, консультування, поповнення інформаційної бази, тестування.
Навчаючі програми характеризуються структурою "інструктаж-тренування-корекція-контроль". У
контрольно-коректувальних програмах структура змінюється – "контроль-корекція-контроль".
Найбільш ефективні в економічній підготовці програми типу drills, що призначені для організації
тренінгів у різноманітних проблемних ситуаціях.
Стратегія застосування НІТ в Уманській філії КІБІТ у тому, що комп’ютерні навчаючі програми
повинні відповідати умовам активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та вимогам
інтенсифікації навчання. Комп’ютерні програми, на нашу думку, повинні забезпечувати:
1) доступність машинного забезпечення;
2) ясність, чіткість, доступність інструкцій до використання програм;
3) легкість переміщення по програмі й виходу з неї на будь-якій стадії;
4) ясність відповідних реакцій;
5) можливість контролю й регуляції швидкості подачі інформації;
117

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Педагогічні науки

6) можливість ізольованого використання частин програми;
7) здійснення корекції самим студентом з опорою на консультуючу інформацію;
8) перед поясненням помилки студентові надається можливість виправити її самостійно;
9) урахування індивідуальних особливостей студентів;
10) урахування особливостей диференційованих груп;
11) активний режим спілкування з комп’ютером;
12) можливість реєстрації досягнень студентів;
13) можливість оперативного інформування про просування студента у навчанні;
14) надання педагогам можливості оперативно редагувати програми;
15) полісенсорне пред’явлення навчального матеріалу;
16) можливість передбачити в програмі розмаїтість вправ, задач, ситуацій, потенційно цікавих
для майбутніх фахівців;
17) можливість використання програми як для групової, так і для індивідуальної роботи;
18) доступність технічної документації для неспеціаліста;
19) орієнтованість програми на рівень підготовленості студентів;
20) відповідність програмованих матеріалів ОКХ менеджера підприємницької діяльності.
Запропоновані нами підходи до розуміння самостійності, активності у прийнятті менеджерських
рішень та практичній реалізації намічених планів можна розглядати як основу для перебудови
освітнього процесу, спрямованого на максимальне втягнення кожного викладача та студента в
продуктивний творчий процес, що скерований на формування професійної культури, професійної
майстерності, професійної компетентності. Базою для цього є відхід студентів від пасивної форми
навчальних занять до активної, від адаптованої репродуктивної діяльності – до оволодіння творчими
способами загальнонавчальної, навчально-професійної та саморегулюючої діяльності.
Результати нових психолого-педагогічних досліджень, наші власні дослідження методологічних
принципів та педагогічних умов дають підставу висунути наступні положення:
1. Організація власної обов’язкової розвиваючої навчальної діяльності у всіх студентів як
принципове доповнення до існуючої системи підготовки студентів. Ця власна пошуково-творча
діяльність студентів супроводжується:
- розвитком мотивації навчально-пізнавальної діяльності та підготовки до професійної
діяльності;
- педагогічно доцільною допомогою послідовним введенням студентів у ситуації творчих
завдань;
- "співтворчістю" педагогів та студентів, розвитком у процесі розв’язання проблемних завдань
загальних і професійних умінь;
- адекватною педагогічною оцінкою виконуваної діяльності студентів, складовими якої є: міра
та зміст допомоги; якість наявних знань, умінь та навичок; якість самостійної пошуково-творчої
діяльності; якість та строки виконання завдань, ставлення до них; ступінь оригінальності
запропонованого рішення; якість "захисту" студентом свого рішення; сформованість елементів
наукового та спеціального кругозору, світоглядних позицій та ін; розвиток відповідних
комунікативних позицій; якість стосунків з оточуючими; моральні прояви, поведінка і т.п.
Дидактичною основою такої діяльності є система міжпредметних комплексних завдань творчого
характеру, послідовно зростаючого рівня складності; завдання створюються на рівні навчального
закладу, вибираються самими студентами як за рівнем складності, так і за напрямком підготовки.
2. Викладачі забезпечують постійну адекватну допомогу у виборі, плануванні, виконанні та
оцінюванні цих завдань, здійснюючи:
- розвиток пізнавальних запитів студентів;
- послідовне формування все більш складних розумових дій, умінь узагальненого плану
(пошук нових знань, бібліографічні навички, залучення до методів вирішення творчих задач,
розвиток методів самоконтролю, вольових звичок, способів спілкування та взаємодії з оточуючими).
3. Створення цілісного педагогічного колективу, що забезпечує загальний клімат у навчальному
закладі. Для цього:
- педагоги виробляють єдиний підхід до розуміння цілей, задач, умов, методів діагностики та
управління розвитком студентів, їх професійним зростанням у процесі навчання, а також до рівня
оволодіння професійною майстерністю;
- розробляються єдині вимоги до оцінки знань, умінь, навичок, розумових дій, загальних і
спеціальних здібностей та якостей особистості, в яких репродуктивні знання та вміння становлять
важливу, але не єдину складову оцінки; обов’язково оцінюються воля, сумлінність,
відповідальність, творчі потенції студентів, їх здатність до узагальнення знань, переносу прийомів
і, в цілому, до саморозвитку, самооцінки, самоуправління.
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Ю.М. Атаманчук. Самостійність і активність як інтегральні характеристики майбутнього менеджера
підприємницької діяльності

- забезпечується постійний професійний ріст педагогічних кадрів на основі: єдиного підходу
до розуміння процесу формування професіоналізму; до використання адекватних методів
діагностики;
- планомірно впроваджуються і апробуються нові форми роботи;
- використовуються необхідні види додаткових занять, повторення, узагальнення, семінари, у
яких активно діють і педагог, і студенти.
4. Розгляду учіння студента як індивідуального продуктивного творчого процесу, що формує
способи та методи саморозвитку і самореалізації особистості. Це передбачає розробку цілісної
системи структурно-функціональних компонентів та методів їх оцінювання, які визначають
ефективність підготовки менеджера до майбутньої професійної діяльності. Якщо буде побудована
науково обґрунтована система компонентів, що в комплексі відображають теоретичну, практичну й
психологічну готовність випускників у вигляді базових і професійно-особистісних якостей для
випускників економічних навчальних закладів, то з’явиться можливість розробки адекватного цілям
навчально-виховного процесу
Урахування цих компонентів радикально зміщує акценти навчального процесу з освітнього на
розвивальний, з процесу, скерованого на виконання вказівок викладачів, на процес самостійної
роботи студентів з інформацією.
Отже, вміння самостійно та творчо працювати є одним з головних критеріїв, які характеризують
готовність спеціаліста до професійності діяльності в умовах неперервної освіти. Такі вміння не
можуть з’явитися у студента без відповідної системи організації навчального процесу та його
забезпечення (методичного, матеріально-технічного тощо), складу викладачів, характеру стосунків у
системі "викладач – студент", бажання та стимулів студента в навчанні та інше.
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Атаманчук Ю.М. Самостоятельность и активность, как интегральные характеристики
будущего менеджера предпринимательской деятельности.
В статье поддержана реализация принципов "Образование на протяжении всей жизни" и
необходимость построения соответственной системы, что является одной из главных задач
структурных преобразований системы высшего образования Украины. Определены основные
задания подготовки будущих экономистов в высших учебных заведениях в условиях стремительного
обновления технологий. Доказана возможность самостоятельности и активности как необходимых
условий эфективности самостоятельной работы будущего менеджера предпринимательской
деятельности.
Atamanchyk Yu. M. Independence and Activity, as Integrated Characteristics of the Future Manager of
Enterprise Activity.
In article the author supports a principle "education for all life" and also necessity of creation of respective
system, that is one of the main tasks of structural changes of higher educational system of Ukraine. The main
tasks of future economists' preparation in the higher educational establishments in the conditions of rapid
technology update are defined. The possibility of independence and activeness as the necessary conditions of
future manager independent work effectiveness is proved.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ
"БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
У статті розкрито етапи створення та результати впровадження комп’ютерної тестової
методики під час вивчення курсу "Бази даних та інформаційні системи" студентами спеціальності
"Інформатика" фізико-математичного факультету Житомирського державного університету.
Створення та використання комп’ютерних тестів відбувалося за умов упровадження в навчальний
процес кредитно-модульної системи.
За останні роки процес інформатизації суспільства стає закономірним чинником інформатизації
системи вищої освіти. Національною концепцією розвитку освіти в Україні у XXI столітті,
прийнятою на II з’їзді освітян 8-9 жовтня 2001 року у Києві, зазначено, що впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчальновиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовка молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві – є пріоритетом розвитку сучасної освіти. Ці підходи
знаходять сьогодні відбиття в цілеспрямованій державній політиці України щодо інформатизації
суспільства: Закони України "Про вищу освіту" та "Про Національну програму інформатизації",
"Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки", Указ Президента України
"Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні".
Інформатизація системи освіти як одна із ланок загального процесу розвитку суспільства, з одного
боку, має на меті підвищення ефективності навчання завдяки розширенню обсягів інформації та
вдосконалення методів її застосування, а з іншого – спрямована на те, щоб користувачі могли
застосовувати інформаційні технології в особистій професійній діяльності та навчально-виховному
процесі. Таким чином, удосконалення системи підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів (з
орієнтацією останніх на використання засобів інформаційних технологій в їхній подальшій
професійній діяльності) – є першочерговим завданням вищої школи. Одним із елементів такого
удосконалення є застосування комп’ютерних технологій навчання у вищому навчальному закладі, що
надає принципово нові можливості для систематизації, організації та подання навчального матеріалу
і, як наслідок, зумовлює ефективність та продуктивність педагогічної діяльності викладача.
Навчальний процес не може бути ефективним без стійкого зворотного зв’язку, який надає
викладачу інформацію про рівень засвоєння теоретичного матеріалу, про знання, уміння і навички
студентів. Саме так реалізується управлінська функція контролю – на основі отриманої інформації
викладач коригує подальшу роботу, з’ясувавши, чи досягнута мета навчання на певному етапі. Одним
із важливих завдань педагогічного діагностування та оцінювання знань студентів є підготовка
майбутніх спеціалістів до продуктивної роботи за обраним фахом.
Перевірка знань, умінь та навичок студентів обговорювалась у педагогічній і методичній
літературі неодноразово. Проблема оцінювання пов’язана насамперед із тим, що контроль має бути
об’єктивним і давати викладачеві інформацію про результати навчального процесу. Однак на
практиці часто оцінка позбавлена потрібної об’єктивності. Отже, існує потреба у пошуку об’єктивних
методів, методик і засобів контролю знань та вмінь студентів з інформатики. Одним із важливих
методів оцінювання (поряд із письмовим контролем, індивідуальними та лабораторними роботами,
заліками тощо) є тестування, зокрема за допомогою ПЕОМ.
Упровадженню та використанню комп’ютерних технологій у різних галузях педагогічної
підготовки були присвячені дослідження таких науковців, як А. Єршов, М. Жалдак, Ю. Машбиць,
В. Монахов, О. Пєхота, Б. Гершунський, І. Підласий, П. Ухань, Н. Морзе, І. Булах та ін. Аналіз цих
досліджень, дозволив зробити висновок про ефективність комп’ютерного тестування під час
оцінювання навчальних досягнень студентів. Тому актуальною залишається проблема створення
якісних комп’ютерних тестів з різних дисциплін, що вивчають у ВНЗ.
Метою пропонованої статті є висвітлення етапів створення та результатів запровадження
комп’ютерної тестової методики під час вивчення курсу "Бази даних та інформаційні системи"1
1

У подальшому нами буде застосовано наступні загальновживані скорочення: БД – бази
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О.Л. Зарицька. Використання комп'ютерних тестів для оцінювання навчальних досягнень студентів під час
вивчення курсу "Бази даних та інформаційні системи"

студентами спеціальності "Інформатика" фізико-математичного факультету Житомирського
державного університету імені Івана Франка.
Створення та використання комп’ютерних тестів відбувалося за умов упровадження в навчальний
процес кредитно-модульної системи. Як зазначає О. Спірін, така технологія висуває ряд характерних
дидактичних вимог до змісту навчального матеріалу дисципліни, зокрема його сегментації та
фрагментації в модулях та змістових модулях, а також умов для ефективного визначення рівня
опанування навчального матеріалу [1: 126]. Крім того, при створенні модульної структури курсу
враховувалися теоретично і експериментально обґрунтовані принципи відбору змісту: принцип
пріоритету розвиваючої функції навчання; принцип диференційованої реалізованості; принцип
інформаційної ємності і соціальної ефективності; принцип діагностико-прогностичної реалізованості,
дидактичні принципи навчання (науковості та доступності, наступності, систематичності,
системності, перспективності і наочності); модульний принцип добору змісту; принцип
концентризму; принцип гуманізації і гуманітаризації освіти [2:11].
Зазначимо також, що нами були враховані рекомендації молодим науковцям [3: 25-27, 172], що
суттєво поліпшило процес організації педагогічного дослідження, яке було проведене протягом 20052006, 2006-2007 та 2007-2008 н. рр. на базі фізико-математичного факультету Житомирського
державного університету (спеціальність "Інформатика").
Під час складання тестів по кожному модулю дисципліни ми керувалися узагальненими вимогами
до конструювання комп’ютерних тестів. Такими вимогами, кожна з яких була з’ясована і
обґрунтована нами раніше [4: 78], є: надійність; валідність; зіставність та об’єктивність; коректність
та простота; дискримінативність; предметна чистота; оптимальна кількість; стислість у часі.
Відповідно до навчального плану та робочої програми, що створювалася на основі зазначених
вище принципів та рекомендацій, курс "Бази даних та інформаційні системи" поділено на 4 модулі
(що складає 4,5 залікових кредити).
Модуль 1. Загальні поняття БД та ІС, що використовують БД. Фізична організація БД.
Модуль 2. Принципи концептуального проектування. Реляційна модель БД.
Модуль 3. Реляційна алгебра та реляційне числення.
Модуль 4. Реалізація БД у середовищі Access. Мова запитів SQL.
Впорядкування змісту теоретичного матеріалу, знання якого оцінювалося в подальшому за
допомогою тестів, та створення чіткої модульної структури курсу забезпечило вимогу предметної
чистоти тестів.
Весь теоретичний матеріал курсу був уключений до п’яти тематичних тестів (табл. 1).
Враховуючи велику кількість питань з теми "Основні поняття теорії БД та ІС, що використовують
БД", їх поділено на два рівнозначні блоки. Таким чином були враховані вимоги стислості в часі та
оптимальної кількість питань по кожній із тем. Для виконання кожного тесту (залежно від кількості
та складності запитань у ньому) передбачено певний час, який фіксується зображеним на екрані
таймером.
Таблиця 1.
Розподіл тестів за модулями
№
тесту
1.

2.
3.
4.
5.

Назва тесту
"Основні поняття теорії БД та ІС, що
використовують БД (тест 1)"
"Основні поняття теорії БД та ІС, що
використовують БД (тест 2)"
"Концептуальне проектування БД"
"Реляційна модель БД"
"Реляційна алгебра та реляційне числення"
"Мова запитів SQL"

даних; ІС – інформаційні системи.
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Модуль

Кількість
питань

модуль 1

13

модуль 1

12

модуль 2
модуль 2
модуль 3
модуль 4

12
19
13
20

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Педагогічні науки

Зіставність та об’єктивність тестів передбачає стандартизацію в оформленні завдань та числовій
обробці даних, яка повинна містити статистично обґрунтовані методи підрахунку. Відповідно до
Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі
підготовки фахівців [5] та Положення про кредитно-модульну систему організації навчального
процесу в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (наказ по університету № 87
від 11.08.2004) навчання за кредитно-модульною системою передбачає оцінювання знань студентів за
100-бальною шкалою (табл. 2). Таким чином, для визначення рівня сформованості знань студентів
застосовується не накопичувальний принцип оцінювання, а спосіб, заснований на обрахуванні
середнього арифметичного всіх балів, які отримані студентом впродовж семестру за тестові,
індивідуальні, контрольні та самостійні завдання, лабораторні та практичні роботи, реферати тощо.
Отже, за кожен із тестів, що пов’язаний із засвоєнням певного навчального матеріалу, студент
максимально отримує 100 балів. Окремі питання тесту оцінювалися по-різному, залежно від загальної
кількості питань у тесті та їхньої складності.
Таблиця 2.
Визначення академічної успішності
За шкалою тестів
91-100
75-89
61-74
35-60
1-34

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

За шкалою ECST
A
BC
DE
FX
X

Під час створення тестових завдань нами була дотримана вимога коректності та простоти:
твердження мали чіткі та зрозумілі формулювання й не були двозначними. Крім того, тестування по
кожній з тем проводилося після повного вивчення теоретичного матеріалу теми та проведення
відповідних практичних чи лабораторних робіт, тому студенти мали змогу вмотивовувати кожну з
власних відповідей.
Дискримінативність тесту забезпечує можливість диференціювати студентів за максимальним та
мінімальним отриманим результатом. Для забезпечення цієї вимоги тестові завдання не містили
елементарних питань чи тверджень, а також таких, що вимагають поглибленого вивчення предмету.
На етапі проектування для оцінювання дискримінативності тестового завдання нами були обраховані
коефіцієнти складності кожного з них: відношення кількості студентів, що не дали правильної
відповіді на питання, до загальної кількості студентів, що брали участь в експерименті [6]. Зрозуміло,
що такий коефіцієнт коливається у межах від 0 до 1. Нами були відхилені наступні групи питань:
1) на які правильні відповіді давали усі студенти (коефіцієнт складності – 0); 2) на які правильні
відповіді не дав жоден студент (коефіцієнт складності – 1).
Для врахування результатів студентів, що найкраще та найгірше виконали завдання тесту, нами
був застосований метод крайніх груп, за допомогою якого визначили індекс дискримінативності
кожного тестового завдання [6]. Для цього нами було обрано 25% студентів, що виконали тест
загалом з максимальною кількістю балів ("позитивна група"), та 25% студентів, що виконали його з
мінімальною кількістю балів ("негативна група"). Індекс дискримінативності обраховували за
формулою:
D=N+поз/Nпоз - N+нег/Nнег , де

N+поз
Nпоз
N+нег
Nнег

– кількість студентів "позитивної групи", що дала правильну відповідь;
– загальна кількість студентів "позитивної групи";
– кількість студентів "негативної групи", що дала правильну відповідь;
– загальна кількість студентів "негативної групи".

Індекс дискримінації змінюватиметься від +1 до -1. У першому випадку це означатиме, що із
завдання впоралися усі студенти "позитивної групи" та жоден з "негативної". У другому, що у
"позитивній групі" із завданням не впорався ніхто, а у "негативній" завдання осилили всі. Завдання
тесту з від’ємними та близькими до нуля значеннями індексу відкидалися, як непридатні. У тесті
залишалися тільки завдання із індексом дискримінації D>0,3 [6].
Змістова валідність тестів визначалася завданнями, що були відібрані відповідно до теоретичного
матеріалу, який вивчався та знання якого з’ясовується. Саме такий підхід пропонується А. Анастазі:
"Що стосується освітніх тестів, підготовці завдань до них передує повний систематичний перегляд
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відповідних підручників та навчальних програм, а також консультації із спеціалістами з предмету" [7:
135].
Надійність тестів означає відносну постійність, стійкість, узгодженість отриманого результату.
Зокрема, повторне застосування тестів, які відповідають цій вимозі, призводить до подібних оцінок.
Як зазначає А. Анастазі, "під надійністю розуміють стійкість, або узгодженість результатів тесту, що
отримані при повторному його застосуванні до тих самих опитуваних у різні моменти часу з
використанням різних наборів еквівалентних завдань або ж за умов зміни інших умов обстеження" [7:
104].
Тестування проводилося двічі по кожній темі з певним проміжком часу за умови, що студенти не
знали результатів попереднього оцінювання (ретестова надійність). Перший раз тестування
відбувалося у вигляді письмового опитування, другий – за допомогою створеної тестової системи на
ПЕОМ. Відповідно до зазначених вище вимог [7: 104] пропоновані завдання були рівноцінними.
Для аналізу статистичного зв’язку між двома показниками – результатами першої та другої спроби
тестування – було підраховано коефіцієнт кореляції Пірсона [8: 103-105]. Область значень
коефіцієнта кореляції може коливатися від -1 до 1, визначаючи таким чином тип зв’язку між даними:
1
–
строгий прямий зв’язок;
0,5 –
слабкий прямий зв’язок;
0
–
відсутність зв’язку;
-0,5 –
слабкий обернений зв’язок;
-1 –
строгий обернений зв’язок [8: 110].
Розрахунки проводилися засобами електронних таблиць Excel із використанням статистичних
функцій. За результатами експерименту ми отримали наступні значення коефіцієнта кореляції
Пірсона (таблиця 3):
Таблиця 3.
Значення коефіцієнта кореляції Пірсона для кожного з тестів
№
тесту
1.

2.
3.
4.
5.

Назва тесту
"Основні поняття теорії БД та ІС, що
використовують БД (тест 1)"
"Основні поняття теорії БД та ІС, що
використовують БД (тест 2)"
"Концептуальне проектування БД"
"Реляційна модель БД"
"Реляційна алгебра та реляційне числення"
"Мова запитів SQL"

Коефіцієнт
кореляції
0,82
0,84
0,85
0,90
0,82
0,88

Отже, отримані дані свідчать про прямий зв’язок між обома спробами тестування по кожній із тем,
що у свою чергу підтверджує надійність створеної тестової системи.
Таким чином, розроблена та впроваджувана в навчальний процес система тестування з дисципліни
"Бази даних та інформаційні системи" відповідає вимогам, що висуваються до конструювання
комп’ютерних тестів. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що пропонована система
може бути запроваджена для діагностування знань студентів, зокрема й у системі дистанційної освіти.
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Зарицкая О.Л. Использование компьютерных тестов для оценивания учебных достижений
студентов в процессе изучения курса "Базы данных и информационные системы".
В статье расскрыты этапы создания и результаты внедрения компьютерной тестовой методики
в процессе изучения курса "Базы данных и информационные системы" студентами специальности
"Информатика" физико-математического факультета Житомирского государственного
университета. Создание и использование компьютерных тестов происходило в условиях внедрения в
учебный процесс кредитно-модульной системы.
Zarytska O.L. Using Computer Tests for the Students’ Study Results Evaluation while Learning the
Course "Databases and Information Systems".
The article discloses the creation stages and the introduction results of the computer test methodology during
"Databases and Information Systems" course learning by Computer Science students at the PhysicsMathematics department of Zhytomyr State University.The creation and use of the computer tests took place
in the conditions of credit-module system introduction.
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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ КУЛЬТУРИ
МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН
У статті окреслено напрямки педагогічної діяльності з розвитку в старших підлітків навичок
етичної взаємодії. Представлено форми виховної роботи, запровадження яких засвідчило позитивну
динаміку розвитку в школярів культури міжособистісних взаємин: факультативний курс "Культура
взаємин", етично-дискусійна студія, курс ділових ігор; розкрито методику їх проведення.
Доба інтенсифікації спілкування, зростання кількості різноманітних особистісних і ділових
контактів потребує підвищення рівня сформованості культури взаємин у школярів. Усілякі
непорозуміння, суперечки у взаєминах породжують у шкільної молоді негативний настрій, погане
самопочуття, впливають на продуктивність праці, на якість розв’язання спільних завдань. Такі
труднощі у взаєминах виникають через те, що школярі недостатньо ознайомлені з нормами
людського співжиття, не завжди усвідомлюють взаємозв’язок власної поведінки з самопочуттям
інших людей, більшості з них бракує саморегулятивних умінь, навичок комунікативної взаємодії.
Попри те кожному школяреві важлива і необхідна підготовка до здійснення ефективних
соціальних контактів, оскільки і нині, й у майбутньому це є основою їх життєвого і професійного
успіху. Наявність відповідних знань, сформованість навичок комунікативної взаємодії в учнів
налагоджує позитивний психічний та емоційний стан у взаєминах у шкільному колективі, впливає на
якість спілкування їх із батьками, вчителями, іншими дорослими, визначає їхню готовність вступати в
різнорівневі контакти за межами шкільного середовища, позначається на успішності їх
життєдіяльності й забезпечує адаптацію в соціумі.
Досить сприятливим у цьому сенсі є старший підлітковий вік, для якого характерна здатність
критично ставитися до себе, помічати недоліки своєї поведінки, вміння осмислювати свої конформні
й негативні реакції на пропоновані ситуації, відстоювати право на самостійний вибір можливої
поведінки, прагнення оволодіти власними афективними реакціями і поведінкою в цілому.
Проблема формування у вихованців культури взаємодії з іншими є одвічною. У ХХ ст. до неї
долучився А.С. Макаренко. Розглядаючи питання формування учнівського колективу, педагог дійшов
висновку про обов’язковість дотримання у взаєминах вихованців певного стилю і тону, відмітними
ознаками яких є: 1) мажор – постійна енергійність, радісний настрій, відсутність істеричності,
конфліктності, похмурості, невдоволення на обличчі; 2) відчуття власної гідності, яке має
проявлятися в привітності, ввічливості, в умінні приховувати поганий настрій; 3) уміння відчувати
тих, хто знаходиться довкола, і здатність діяти на основі цих відчуттів; 4) звичка гальмування:
контроль емоцій, здатність поступитися товаришеві, припинити суперечку, стриманість у словах,
рухах, діях [1: 210-217].
Наукові пошуки сучасних дослідників, скеровані на віднайдення ефективних форм, методів
виховання в підлітків культури міжособистісного спілкування (І. Мачуська, І. Мезеря, В. Штифурак),
формування моральних учинків, поведінки (І. Кравченко, Н. Хамська), моральних відносин
(І. Романишин), виховання гуманістичних якостей (К. Журба, К. Дорошенко, О. Пархоменко,
О. Столяренко), підкреслюють важливість проблеми формування культури взаємодії школярів, яка
потребує комплексного підходу щодо її вирішення.
Метою статті є представлення напрямків педагогічної діяльності з розвитку в старших підлітків
культури міжособистісних взаємин та розкриття методики проведення деяких форм роботи, завдяки
яким здійснюється інтегрований виховний вплив на сферу свідомості й поведінки школярів.
Дані психолого-педагогічних досліджень (В. Бєлкіна, І. Гоян, І. Дубровіна, В. Лозовцева, А. Реан,
С. Сисун, В. Штифурак, Д. Фельдштейн) і результати аналізу практики виховної роботи в
загальноосвітній школі дозволяють стверджувати, що міжособистісним взаєминам старших підлітків
властива низка негативних тенденцій, що впливає на якість спілкування в підлітковому колективі.
Даючи оцінку взаєминам у підлітковому колективі, дослідники вказують на неоднорідність ставлень
підлітків один до одного, що визначає ступінь задоволення кожного вихованця від перебування в
колективі однолітків.
Спостереження за взаєминами в підліткових колективах, бесіди з учителями, учнями і проведене
опитування підтверджують гостроту названої проблеми. Відзначимо, що 87,0% старших підлітків
засвідчують наявність в їхніх колективах непорозумінь, конфліктних ситуацій. Зокрема, серед
неприємних поведінкових реакцій однокласників, яких школярі прагнуть уникати, – недовіра,
нерозуміння (20,6%); обман, зрада (26,4%); агресія в поведінці інших (14,8%), у тому числі із
© Мирончук Н.М., 2008
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застосуванням фізичної сили (5,8%); пліткування (2,9%); неприємні образливі висловлювання,
насмішки, прізвиська (11,8%).
Попри те, аналіз виховної практики загальноосвітніх шкіл щодо процесу формування культури
міжособистісних взаємин у старших підлітків засвідчує недосконалість його організації: відсутність
цілеспрямованої роботи щодо виховання культури взаємин старших підлітків; епізодичний характер
проведення різних організаційно-виховних форм із даної тематики; подання інформації про культуру
взаємин у формі моралізаторства, повчань; залучення школярів до діяльності в репродуктивному
статусі; невключеність частини школярів до спільної колективної діяльності; орієнтація позаурочної
роботи на предметну діяльність, а не на взаємодію вихованців, їх співпрацю.
Зважаючи на вище вказане, при розробці програми формувального експерименту ми скеровували
виховні дії в напрямку розвитку особистості старшого підлітка, визнання його повноцінним
суб’єктом, а не пасивним об’єктом виховання, створення умов для активізації внутрішніх сил
школяра, залучення його до цього процесу в ролі активного свідомого суб’єкта-творця власної
етичної поведінки у взаєминах із іншими, побудови процесу взаємодії на основі співпраці, співучасті,
діалогу, а також об’єднання виховних впливів педагогів і батьків.
Програма формувального експерименту включала чотири напрямки педагогічної діяльності:
1) цілеспрямована організація позаурочної діяльності з метою розширення моральних знань і
накопичення досвіду етичної поведінки старших підлітків; 2) організація методичної роботи з
учителями задля підвищення їхньої компетентності щодо виховання культури міжособистісних
взаємин старших підлітків; 3) робота з батьками стосовно розвитку їх педагогічної культури та з
метою гуманізації взаємин із дітьми в сім’ї; 4) підготовка майбутніх учителів до організації
педагогічного процесу з формування культури міжособистісних взаємин у підлітковому колективі.
Серед форм роботи, які сприяли розширенню етичних знань старших підлітків і формуванню в
них відповідних умінь і навичок, особливого значення ми надавали реалізації спеціального практично
зорієнтованого факультативного курсу "Культура взаємин" [2], завданнями якого передбачалося
ознайомлення старших підлітків із основами культури взаємин; формування їхніх переконань,
соціально-цінних мотивів; поглиблення їхньої здатності до самоаналізу й аналізу особистості іншої
людини; оволодіння навичками саморегуляції емоцій і самоконтролю своєї поведінки; виховання
особистісних якостей; розвиток навичок ефективного спілкування.
Загальними організаційними основами проведення занять факультативу було визначено:
забезпечення високої мотивації навчання учнів; нестандартність проведення занять; проблемність
викладу змісту курсу; поєднання змісту занять із життям; особистісно орієнтований підхід; створення
для кожного школяра атмосфери психологічного комфорту й розкутості, ситуації успіху; включення
всіх підлітків у творчий процес заняття, спонукання їх до самостійних пошуків нестандартних
способів розв’язання проблем взаємин; збільшення кількості контактів тих школярів, міжособистісні
взаємини яких не є позитивними.
Моральна самозміна суб’єкта відбувається за умови його внутрішньої активності. З цією метою до
змісту занять факультативного курсу було запроваджено вправу "Нариси мого життя". Старшим
підліткам пропонувалося протягом кожного тижня здійснювати аналіз своїх взаємин із батьками,
учителями, однокласниками і визначені успіхи чи невдачі у ситуаціях міжособистісної взаємодії
коротко й анонімно фіксувати на невеликих аркушах паперу, які згодом потрапляли до спеціально
створених для цього "Скриньки невдач" чи "Скриньки успіхів". Ці ситуації аналізувалися й
обговорювалися на заняттях факультативу, що створювало можливість одночасного вивчення і
розв’язання проблем, які виникають у взаєминах старших підлітків, а також вироблення стратегії
уникнення в подальшому неприємної ситуації.
Обговорення проходило орієнтовно за такою схемою: 1) визначення підлітками проблеми
(проблема нерозуміння батьків і дітей; проблема зрадництва, проблема недотримання слова,
проблема ставлення однокласників до дружби з дівчиною (хлопцем) тощо); 2) характеристика дій
суб’єктів взаємин, 3) пошук шляхів уникнення проблемної ситуації.
У процесі розгляду ситуацій дії педагога скеровувалися на активізацію емоційно-почуттєвої сфери
школярів із метою викликати в них переживання. Для цього старшим підліткам пропонувалося
поставити себе на місце іншої людини, відчути її становище, знайти аргументи на користь того, хто
припустився етичної помилки. Реалізації цього завдання слугувала низка питань: "Що мене образило?
Які дії? Які слова?", "Як я реагував?", "Чому це сталося?", "Що стояло за тією чи іншою моєю дією?",
"Що я відчував?", "Що відчувала інша людина?", "Чи можна було уникнути неприємної ситуації? За
яких умов?" Розв’язання таких ситуацій сприяло також активізації рефлексивних дій підлітків,
навчало їх здатності бачити ситуацію і свою поведінку в ній іззовні.
Під час аналізу ситуацій увага підлітків акцентувалася на тому, за яких умов подія відбувалася,
якою була поведінка обох суб’єктів взаємин, які якості, на їх думку, допомогли успішно розв’язати
дану ситуацію. Описані старшими підлітками ситуації давали інформацію про проблеми, які їх
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тривожать, й допомагали скеровувати в певному напрямку тематику занять. Мета цих завдань
полягала також і в тому, аби привчити школярів до постійного контролю й етичної оцінки власних
дій, регулювання своєї поведінки у взаєминах із оточуючими.
Збагаченню когнітивної сфери старших підлітків і розвитку в них аналітичних умінь
підпорядковувався й такий вид роботи, як вправи-розмірковування. Зміст цієї роботи передбачав
аналіз підлітками запропонованого етичного поняття і співвіднесення його із особистою життєвою
ситуацією. Наведемо кілька прикладів таких завдань: 1. Коли йдеться про взаєморозуміння, я бачу...
Мені дуже хотілося б... 2. Коли говорять про співчуття, у мене виникають... 3. Гнів – це... Щодо мене,
то... Ці вправи допомагали кращому осмисленню учнями етичних понять, самоаналізу власної
поведінки, пошуку шляхів розв’язання моральних проблем.
Специфіка старшого підліткового віку вимагає створення умов для особистісного самовираження
школярів. Тому в експериментальній роботі особлива увага надавалася методам дискусійного
характеру, щоб створити умови для виявлення і формування старшими підлітками власної етичної
позиції, переконань, спонукати до захисту своїх думок, дати можливість задовольнити потребу в
дискутуванні. Розв’язанню даного завдання сприяла створена нами етично-дискусійна студія "Я так
думаю...".
Функціональне навантаження цієї форми позаурочної роботи полягало в організації дискусій,
диспутів, діалогів, завданнями яких були: формування знань із питань соціального життя, в якому
переплітаються людські взаємини; розвиток умінь здійснювати аналіз особистих проблем, пошук
шляхів їх розв’язання; пізнання і глибоке розуміння своїх однолітків, пробудження бажання і
формування здатності до співпраці з ними. Серед тем, які обговорювалися з підлітками: "Чому люди
обманюють одне одного?", "Хлопець і дівчина: конфлікт чи взаєморозуміння", "Що таке людська
порядність?", "Сучасне розуміння галантності", "Шляхетність людини. У чому вона проявляється?"
"Конфлікт – це народження істини чи загострення взаємин?" тощо.
Методика проведення занять була наступною: до теми заняття розроблялися запитання часткового
характеру, які стосувалися змісту обговорюваної проблеми і передбачали звернення до життєвих
прикладів. Учителем формулювалося запитання, а учням пропонувалося відповісти на нього,
висловивши власний погляд. Приклади питань до теми "Чому люди обманюють одне одного?"; Чи
потрібен обман у взаєминах людей? Коли з позицій моралі обман є виправданим? До теми "Хлопець і
дівчина: конфлікт чи взаєморозуміння" було поставлено наступні запитання: Що викликає симпатії в
поведінці юнака чи дівчини? Чому виникають непорозуміння? Запитання такого характеру дозволяли
з’ясувати, які цінності сповідують школярі, як оцінюють конкретні людські дії, вчинки, стилі
поведінки тощо.
Основними методичними умовами проведення занять було визначено: вміння вчителя викликати
активність школярів шляхом постановки проблемних питань; зацікавленість кожною думкою; право
підлітка на висловлювання, на відстоювання власної позиції; відсутність повчань і категоричних
висновків із боку вчителя; відповідність змісту розглядуваних етичних питань життєвим реаліям.
У рамках виховання культури міжособистісних взаємин старших підлітків великого значення
надавалося ігровій діяльності. Зокрема було проведено курс ділових ігор етичного спрямування, які за
змістом передбачали відтворення реальності через ігрові моделі життєвих ситуацій, а також
виявлення емоційно-морального ставлення старшого підлітка до подій і до самого себе.
Використовуючи ігри в роботі зі старшими підлітками, ми ставили за мету надання учасникам гри
інформації, яка стосується людських взаємин, аналіз і осмислення поставлених завдань, залучення до
пошуку оптимальних стратегій розв’язання проблемної ситуації, навчання способам взаємодії. Так зі
старшими підлітками було проведено: учнівську нараду "Взаємини в класі: за і проти", семінар
"Поведінка у взаєминах із іншими – дзеркало людської культури", симпозіум "Імідж сучасної
людини", розмову за "круглим столом" "Ти-Я-Ми: компроміс" тощо.
Проведені ігри надавали можливість діагностувати стан підлітків, навчати їх творчій взаємодії,
вчити розробляти і будувати концепції взаємин, адаптуватися до різних обставин, уживатися в
рольові позиції; аналізувати і знаходити вихід із проблемних ситуацій; набувати навичок
комунікативної взаємодії з групою і в групі, а це, у свою чергу, розвиває почуття спільності, єдності,
відповідальності, формує навички культури взаємин.
Аналіз розділу "Робота з батьками" виховних планів класних керівників 8-9 класів вказав на
відсутність спеціальної роботи в школі з розвитку культури взаємин батьків і підлітків, що зумовило
необхідність створення дієвої методики, спрямованої на підвищення рівня педагогічних знань і
виховних умінь батьків. Вирішенню цього завдання сприяли такі форми роботи з батьками, як
педагогічний практикум "Батьки і дитина: гармонізація взаємин", індивідуальні консультації,
батьківські збори, лекції, круглі столи, конкурси між підлітками і батьками, спільні справи, родинні
вогники.
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Дослідницька робота з учителями передбачала впровадження в систему роботи загальноосвітніх
закладів методичного семінару-практикуму "Оптимізація міжособистісних взаємин у підлітковому
колективі", дискусійного клубу "Класний керівник", здійснення індивідуального консультування,
проведення бесід за круглим столом, знайомство з методиками вивчення взаємин у підліткових
колективах. Технологія педагогічної підготовки студентів до розвитку в старших підлітків культури
взаємин передбачала впровадження в практику роботи вищого навчального закладу спецкурсу
"Підготовка майбутніх учителів до формування культури міжособистісних взаємин старших
підлітків", програму і зміст занять якого представлено в працях [3-4].
Таким чином, обґрунтована методика комплексного виховного впливу на школярів сприяла
активізації в них усіх структурних компонентів культури міжособистісних взаємин. Основні аспекти
теоретико-методичної підготовки вчителів і батьків як чинника ефективної виховної взаємодії зі
старшими підлітками більш детально буде викладено в наступних працях.
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Мирончук Н.Н. Технологии формирования у старших подростков культуры
межличностных взаимоотношений.
В статье очерчены направления педагогической деятельности по развитию у старших подростков
навыков этического взаимодействия. Представлены формы воспитательной работы, внедрение
которых засвидетельствовало позитивную динамику развития в школьников культуры
межличностных взаимоотношений: факультатив "Культура взаимоотношений", этикодискуссионная студия, курс деловых игр; раскрыто методику их проведения.
Myronchuk N.M. The Technologies of Teenagers' Interpersonal Relations Culture Formation.
This article describes the directions of pedagogical activity on teenagers' ethical skills formation. The forms
of educational work with the pupils, the introduction of which evidenced in progressive development of
relations' culture in pupils are presented. These are: the additional course "Relations' Culture", ethicsdiscussion studio, business-games course. The methods of these forms realization are demonstrated.
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РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ЖИТОМИРЩИНІ В ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ:
ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ
У статті проаналізовано шкільну мережу, сформовану на Житомирщині в другій половині ХХ – на
початку ХХІ століття, її кількісні та якісні параметри, основні тенденції і перспективи розвитку.
На основі статистичних даних зроблено висновки щодо нераціональності діючої регіональної мережі
загальноосвітніх навчальних закладів та необхідності її оптимізації з урахуванням потреб та
особливостей області.

Середня наповнюваність шкіл

Кількість
класів

Середня
наповнюваність класів

Кількість
учителів

Кількість учнів на 1
вчителя

Кількість середніх
шкіл

Кількість учнів у них

1951-1952 н.р. 1440
1952-1953 н.р. 1427
1953-1954 н.р. 1432
1954-1955 н.р. 1432
1955-1956 н.р. 1417
1956-1957 н.р. 1437
1957-1958 н.р. 1480
1958-1959 н.р. 1489
1959-1960 н.р. 1499
1960-1961 н.р. 1543
1961-1962 н.р. 1549
1962-1963 н.р. 1547
1963-1964 н.р. 1546
1964-1965 н.р. 1485
1965-1966 н.р. 1531
1966-1967 н.р. 1537
1967-1968 н.р. 1534
1968-1969 н.р. 1522
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Кількість
учнів у них

Навчальні
роки

Кількість
шкіл

Необхідність розроблення перспективних планів розвитку освіти Житомирщини потребує
осмислення досягнутого, зокрема аналізу ефективності функціонування регіональної шкільної
мережі, сформованої в попередні десятиліття.
Однак детальних досліджень з даного питання не проводилося. Більше того, навіть статистичні
дані щодо розвитку мережі шкіл у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття не узагальнювалися.
Метою представленої статті є аналіз кількісних та якісних параметрів, основних тенденцій і
перспектив розвитку шкільної мережі, сформованої на Житомирщині в зазначений період.
На початок 2007-2008 н.р. в області сформувалася мережа з 862 загальноосвітніх навчальних
закладів (надалі – ЗНЗ), до складу якої входять 771 загальноосвітня школа, 16 загальноосвітніх шкілінтернатів, 21 гімназія, 6 ліцеїв, 3 колегіуми, 45 навчально-виховних комплексів "дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад", якими охоплено 154,8 тис. учнів, і де
працює 18,8 тис. учителів [1].
Зміни в мережі загальноосвітніх навчальних закладів області протягом другої половини ХХ –
початку ХХІ століття [1; 2] відображено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Кількість шкіл, класів, учнів і вчителів у ЗНЗ області в 1951-2008 рр.

326697
301185
285758
268765
253932
245723
245762
244574
248337
260431
275715
290477
300690
304073
308771
302595
304002
303957

227
211
200
188
179
171
166
164
166
169
178
188
194
205
202
197
198
200

10403
11743
11705
11536
11035
11028
11218
11202
11330
12051
12480
12800
13087
13199
13283
13006
13094
13083

31,34
25,59
24,36
23,24
22,95
22,22
21,85
21,77
21,85
21,54
22,02
22,61
22,87
22,92
23,12
23,14
23,08
23,08

14179
14240
14327
14454
14273
15000
15416
15772
15992
16448
17019
17638
18310
18983
19076
18571
18834
18872

23,04
21,15
19,95
18,59
17,79
16,38
15,94
15,51
15,53
15,83
16,20
16,47
16,42
16,02
16,19
16,29
16,14
16,11

161
185
207
226
240
272
289
296
299
304
317
316
317
321
332
361
362
363

103271
111172
120507
124868
125421
128062
130211
128916
128336
128040
139167
151735
157318
163331
168804
168692
172790
173505
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1969-1970 н.р. 1508 301161 200 12595 23,75 18848 15,98 364 176551
1970-1971 н.р. 1476 296995 201 12405 23,77 18925 15,69 357 175287
1971-1972 н.р. 1434 291001 203 12255 23,57 18684 15,57 358 173163
1972-1973 н.р. 1407 286551 204 12115 23,48 18425 15,55 356 173818
1973-1974 н.р. 1361 282171 207 11957 23,43 18197 15,51 357 175487
1974-1975 н.р. 1294 275838 213 11686 23,42 18428 14,97 364 178358
1975-1976 н.р. 1232 268874 218 11413 23,37 18206 14,77 364 177691
1976-1977 н.р. 1184 261023 220 11123 23,28 17713 14,74 364 176903
1977-1978 н.р. 1147 253816 221 10894 23,11 17434 14,56 366 174642
1978-1979 н.р. 1110 246793 222 10655 22,97 17254 14,30 366 174071
1979-1980 н.р. 1096 241643 220 10548 22,72 17115 14,12 367 172842
1980-1981 н.р. 1077 237708 221 10409 22,64 16968 14,01 364 172231
1981-1982 н.р. 1063 232915 219 10247 22,53 16573 14,05 366 171298
1982-1983 н.р. 1046 229685 220 10152 22,43 16603 13,83 365 170565
1983-1984 н.р. 1033 227021 220 10100 22,28 16427 13,82 365 170035
1984-1985 н.р. 1015 223844 221 10037 22,09 16770 13,35 365 169927
1985-1986 н.р. 1000 222690 223 10131 21,76 16959 13,13 368 170402
1986-1987 н.р.
986
225782 229 10507 21,27 17594 12,83 363 173512
1987-1988 н.р.
981
223584 228 10672 20,75 18208 12,28 369 173912
1988-1989 н.р.
971
222128 229 10823 20,32 18448 12,04 376 175933
1989-1990 н.р.
962
220406 229 11000 19,85 18457 11,94 388 177534
1990-1991 н.р.
960
213962 223 11142 19,01 18231 11,74 400 173647
1991-1992 н.р.
957
210425 220 11280 18,49 18323 11,48 411 172475
1992-1993 н.р.
956
210283 220 11442 18,37 18728 11,23 419 173210
1993-1994 н.р.
956
209224 219 11616 17,87 19195 10,90 417 172354
1994-1995 н.р.
959
208430 217 11630 17,79 18963 10,99 422 172200
1995-1996 н.р.
957
208755 218 11581 17,89 19655 10,62 427 172408
1996-1997 н.р.
947
208949 221 11308 18,34 18902 11,05 424 173651
1997-1998 н.р.
945
209591 222 11132 18,69 19101 10,97 425 174088
1998-1999 н.р.
939
208175 222 10999 18,81 19341 10,76 430 174340
1999-2000 н.р.
940
206629 220 10975 18,71 19563 10,56 435 174585
2000-2001 н.р.
938
204947 218 10961 18,59 19759 10,37 438 172793
2001-2002 н.р.
935
200377 214 10841 18,34 19481 10,29 440 168773
2002-2003 н.р.
933
193985 208 10210 18,84 19355 10,02 442 163624
2003-2004 н.р.
927
185968 201 9990 18,46 19068 9,75 444 157188
2004-2005 н.р.
918
178417 194 9775 18,09 18870 9,46 444 150848
2005-2006 н.р.
891
170387 191 9451 17,87 18922 9,00 445 144594
2006-2007 н.р.
879
162611 185 9217 17,47 18911 8,60 445 138238
2007-2008 н.р.
862
154827 180 8975 17,05 18792 8,24 448 132111
Проаналізуємо дані, наведені в таблиці.
Як видно, максимальна кількість шкіл – 1549 – діяла на території області у 1961-1962 н.р. Надалі
число шкіл зменшувалося практично щороку, досягнувши мінімальної кількості в 2007-2008 н.р. –
862. За цей період кількість ЗНЗ скоротилася в області на 687, або в 1,8 разів.
Зокрема, за минулих десять років кількість загальноосвітніх навчальних закладів зменшилась на
83, причому за останніх 5 років – на 71.
Зменшується у школах області і кількість класів. Максимальною вона була в 1965-1966 н.р. –
13283, мінімальною – у 2007-2008 н.р. – 8975. За цей час вона скоротилася на 4308 (32%). Зокрема, за
останні 10 років кількість класів в області скоротилася на 2157, причому, за останні 6 років – на 1866
класів.
Постійно знижується в школах Житомирщини кількість учнів. З максимальної в 1951-1952 н.р. –
326,7 тис. школярів – до 2007-2008 н.р. вона зменшилося на 171,9 тис., або майже у 2,2 рази, і складає
на даний час 154,8 тис. дітей.
Зокрема, за минулих десять років число учнів загальноосвітніх шкіл області зменшилась майже на
54,8 тис. чол., причому за останніх 5 років – на 39,2 тис. чол.
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З роками постійно знижується середня наповнюваність шкіл регіону, яка була максимальною у
1986-1990 рр. – 229 учнів, а в 2007-2008 н.р. складає 180 учнів. 69 (8%) загальноосвітніх навчальних
закладів нараховують до 15 учнів, 220 (26%) – до 50 учнів. Середня наповнюваність сільських шкіл
складає 93 учні, що майже в 6 разів менше, ніж у місті (527). Ще гіршою є ситуація щодо шкіл І
ступеня, середня наповнюваність яких у селі складає близько 12 дітей.
Середня наповненість класів в області зменшилася з максимальної – 31,34 школяра в 19511952 н.р. до мінімальної – 17,05 дитини в 2007-2008 н.р., або майже в 1,8 разів. Зокрема, за останні 5
років середня наповненість класів скоротилася на 1,79 учня. Ще гіршою є ситуація в сільських
школах області, де середня наповненість класів складає близько 12 школярів.
Майже в 2,6 разів зменшилася протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття і кількість
учнів, що припадає на 1 вчителя – від 21,15 у 1951-1952 н.р. до 8,24 у 2007-2008 н.р., причому за
останні 10 років цей показник знизився на 2,55.
Як видно з приведеного аналізу, проблеми шкільної мережі регіону в останні роки загострилися і
досягли свого максимуму в 2007-2008 н.р. На жаль, найближчим часом такі тенденції збережуться.
Значна частина сільських шкіл заповнена лише на половину і навіть менше від проектної
потужності. Наприклад, у Меньківській ЗОШ І-ІІ ст. Радомишльського району, розрахованій на 260
учнівських місць, навчається 26 дітей, у Дідковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. Коростенського району з
потужністю в 200 учнівських місць – 36 школярів тощо. У результаті вартість навчання одного учня в
малокомплектних школах у півтора-два рази перевищує фінансовий норматив, що відтягує кошти з
інших шкіл і приводить до зниження фінансового забезпечення освіти регіону в цілому. Це є однією з
причин того, що в переважній більшості шкіл в останні десятиліття практично не поновлювалася
навчально-матеріальна база.
Окрім того, малокомплектні сільські школи не можуть забезпечити всіх учителів необхідним
навчальним навантаженням (особливо це стосується фізики, біології, географії, хімії, історії тощо), у
зв’язку з чим частина педагогів викладають по декілька предметів, що негативно відображається на
якості їх роботи і рівні знань школярів.
Діюча шкільна мережа за наявної матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, низької
наповнюваності шкіл і класів учнями, відсутності в значній частині ЗНЗ паралельних класів не сприяє
впровадженню профільного навчання, введенню в загальноосвітніх закладах нових навчальних
предметів, зокрема, інформатики, іноземної мови з 2 класу тощо.
До того ж, у малокомплектних школах відсутній повноцінний дитячий колектив, умови для
здійснення ефективної виховної, гурткової роботи, діяльності наукових товариств, клубів, об’єднань
за інтересами тощо.
Зрозуміло, це негативно впливає на якість навчання і виховання школярів у таких школах.
Міжнародні дослідження якості природничо-математичної освіти учнів 4 і 8 класів "TIMSS" у
2007 р. показали, що учні малокомплектних сільських шкіл області мають в основному початковий та
середній рівень навчальних досягнень, тоді як міських – достатній і високий.
Це підтверджують і результати обласних предметних олімпіад. У сільських школах Житомирщини
навчається 64,1 тис. учнів (41,4%), у міських – 90,7 тис. чол. (58,6%). Однак у 2007 р. на обласних
олімпіадах з 542 призових місць сільські школярі зайняли 89, або 15%. Протягом останніх років серед
переможців олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики, економіки, англійської мови майже не
було сільських школярів.
Показовими є результати конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук. За три останні роки серед 30 призерів ІІІ етапу конкурсу лише 1 є учнем
сільського навчального закладу (гімназії), а серед 88 переможців ІІ етапу цього конкурсу у 2007 році
лише 10 – учні сільських шкіл.
Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на даний час на Житомирщині
сформована неоптимальна мережа загальноосвітніх навчальних закладів, яка не враховує соціальноекономічні, демографічні та інші особливості регіону і не може забезпечити учням регіону рівний
доступ до якісної освіти. Це суперечить сучасній парадигмі освіти, освітнім пріоритетам держави.
Однією з причин цього є те, що в другій половині ХХ століття в освітній політиці СРСР панували
командно-адміністративні методи управління. Регіональні освітні мережі формувалися на основі
директивних документів центральних органів влади без урахування місцевих потреб і особливостей,
що, безумовно, мало негативні наслідки для розвитку освіти регіонів.
Адже у світі вже давно відмітили низьку ефективність великих централізованих бюрократій, які не
враховують регіональних факторів, особливо в умовах швидких змін. Досвід показує, що з рухом до
індивідуальної свободи, особистої відповідальності як нових цінностей для громадян, вектор
управлінського впливу переміщується в регіони, де закладається грунт для ефективного вирішення
державних і локальних проблем, зокрема і в галузі освіти.
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Зрозуміло, розвинуті демократичні країни суттєво відрізняються ступенем централізації та
децентралізації своїх освітніх систем. У багатьох із них ці процеси розвивалися за принципом
маятника, мають циклічний характер. Але загальною, провідною тенденцією для них є
децентралізація. Наприклад, штати у США і землі у ФРН, графства в Англії і кантони у Швеції тощо
мають значну автономію в освітній галузі – аж до існування особливого законодавства [3].
В Європейському звіті про якість шкільної освіти (2002) децентралізація освіти визначена як одна
з п’яти ключових проблем майбутнього. За словами одного з провідних консультантів Світового
банку Е. Фіске, сьогодні "децентралізація освіти є справді глобальним феноменом". Хоча,
децентралізація, зрозуміло, не є панацеєю від проблем, а головною передумовою їх вирішення,
вдосконалення системи освіти.
Ще одним аргументом на користь децентралізації, врахування регіональних особливостей і
перенесення відповідальності щодо прийняття управлінських рішень в регіони і навіть в педагогічні
колективи є ідеї синергетики щодо еволюції і самоорганізації відкритих складних нелінійних систем,
до яких, безумовно, відносяться і освітні системи. Без опори на регіони і педагогічні колективи
досягти на сучасному етапі високої ефективності діяльності освітньої галузі неможливо [4].
Тому абсолютно очевидним є той факт, що створення ефективної регіональної системи освіти
повинно неодмінно базуватися на досконалому вивченні та врахуванні потреб і особливостей регіону,
його природно-географічних, соціально-економічних, історико-побутових, культурологічних,
демографічних, організаційно-педагогічних факторів.
Це, зокрема, стосується і формування мережі закладів освіти. Тому оптимізація мережі
загальноосвітніх навчальних закладів регіону шляхом утворення, реорганізації, ліквідації
загальноосвітніх навчальних закладів та їх мережної взаємодії з іншими закладами освіти на основі
врахування регіональних факторів з метою створення при даному обсязі ресурсів максимально
сприятливих умов для навчання і виховання школярів є на нинішньому етапі вкрай необхідною.
Крім того, висока якість освіти, необхідна в сучасних умовах, практично не може бути забезпечена
за рахунок потенціалу окремого закладу. Створення інтегрованого освітнього ресурсу через
організацію мережного партнерства надає незрівнянно ширші можливості для освіти учнів і молоді.
Тому оптимізація освітньої мережі і в цьому розумінні є необхідною. Тим більше, що досвід окремих
районів області, інших регіонів України з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів
підтверджує ефективність діяльності влади та освітян у даному напрямі.
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Pastovensky O.V. The Development of the School System Created in Zhytomyr Region in the Second half
of the 20th - the beginning of the 21st century: Achievements and Problems.
The article analyses the school system created in Zhytomyr region in the second half of the 20th - the
beginning of the 21st century, its quantitative and qualitative markers as well as the main tendencies and
development perspectives of further development. The statistic data led to the conclusion concerning the nonrational functioning of the educational establishments and the necessity of their optimization taking into
consideration the region needs and peculiarities.
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ РЕФОРМУВАННЯ В ОСВІТІ НА РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
У статті обґрунтовується низька ефективність реформ в освіті на основі аналізу деяких аспектів
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах та висувається проблема формування
ціннісних орієнтацій навчальної діяльності учнів, зокрема старшокласників, в умовах модернізації
освіти як важливої умови здобуття учнями якісної освіти, здатної забезпечити повну
самореалізацію особистості та її готовність учитися впродовж життя.
Усе тече, все міняється – стверджує філософська мудрість. Та незмінним лишається нестримний
потяг до знань. Ще Сократ свого часу відмітив, що немає нічого більш важливого, ніж освіта своя і
своїх ближніх. Відтоді проминуло багато століть, але проблеми освіти не лише не втратили
актуальності, а й стали пріоритетними для розвитку людства, оскільки за останні століття відбулися
глобальні зміни в усьому суспільному житті. Особливо стрімко за останні десятиліття розвиваються
дві найважливіші тенденції: перехід від індустріального до науково-інформаційного світу; тенденція
глобалізації, яка означає, що конкурентність, суперництво країн, націй, держав набуває глобального,
загальнопланетарного характеру. І залежно від конкурентноспроможності в майбутньому держави
поділяться на три групи: ті, які будуть продукувати інноваційні технології; ті, які зможуть хоча б
ефективно використовувати ці глобально розповсюджувані технології; ті, які не зможуть бути ні
першими, ні другими, і вони опиняться на узбіччі людського прогресу [1: 17].
Утвердженню науково-інформаційних технологій у виробництві та різноманітній людській
життєдіяльності сприяє саме освіта, яка у ХХІ столітті постала перед низкою історичних викликів:
необхідністю забезпечення багатофункціональності людини в умовах швидкозмінної інформації;
потребою забезпечення оптимального балансу між локальним та глобальним, тобто, формуючи
патріота своєї держави, необхідно одночасно сформувати громадянина людства, здатного взяти на
себе частку відповідальності за його існування; необхідністю формування на загальносуспільному та
індивідуальному рівнях розуміння людини як найвищої цінності, права на свою самобутність як
основу високого ступеня розвитку демократизму; необхідністю вироблення в людини здатності до
свідомого і ефективного функціонування в умовах глобалізованого інформаційного суспільного
простору; формуванням конструктивізму людини як основи життєвої позиції з утвердженням
культури толерантності [2: 343-344].
Мета статті: проаналізувати причини гальмування процесу модернізації загальної середньої
освіти в Україні та обґрунтувати доцільність глибокого вивчення проблеми ціннісних орієнтацій
навчальної діяльності учнів.
До проблем реформовведень в освіті спрямовували і спрямовують свої погляди В. Кремень,
Є. Мендреш, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, М. Гузик, І. Підласий, Т. Гузик.
У час глобальних змін та переструктурування світу змінюється сутність і нашої держави, вона стає
більш відкритою, їй, як ніколи, потрібні індивідуальності, особистості. У зв’язку з цим перед
державою постало три надзавдання:
1) створення цілісної національної системи науки та освіти, що відповідала б потребам нації;
2) адаптація її до нових ринкових умов з урахуванням специфіки обох галузей;
3) інтеграція у світовий науковий та освітянський простір [3: 131].
Національна доктрина розвитку освіти визначила освіту як основу розвитку особистості,
суспільства, нації та держави, запоруку майбутнього України. Вона є визначальним чинником
політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта
відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Освіта є
стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів,
зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.
Основним пріоритетом політики нашої держави визначена європейська інтеграція,
підтвердженням чого є приєднання України до Болонського процесу. Європейський вибір
розглядається як важливий реформостимулючий фактор у всіх галузях народного господарства, в
тому числі і освіти. Мета реформування – створення національної системи освіти на нових
законодавчих і методологічних засадах, досягнення принципово нового рівня якості освіти. Якщо
виходити з інтересів і пріоритетів самої особистості, то якісна освіта – це освіта, що відчутно
присутня в людині і називається освіченістю; це освіта, до якої хочеться звертатися і надалі, після
якої існує живе бажання продовжити навчатися, а не переступити через неї, як через тяжку
повинність або закінчений формальний етап, необхідний для одержання професії. Але практика
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свідчить, що деякі реформи впроваджуються повільно, а деякі просто не сприяють поліпшенню стану
підготовки випускників шкіл до реального життя у світі, наданню їм якісної освіти. Пояснення цьому
можна знайти, проаналізувавши деякі аспекти навчально-виховного процесу загальноосвітньої
школи.
1. Зміст шкільної освіти. Освіта й досі відчуває на собі наслідки колишньої заідеологізованості у
викладенні змісту навчального матеріалу. Так само, як непросто в суспільстві в цілому здійснюється
перехід до демократичних соціальних інститутів, непросто і повільно відбувається перетворення
світоглядних і ціннісних орієнтацій у суспільній свідомості. За даними опитування керівників
загальнонавчальних закладів, проведеного Міністерством освіти і науки України, даючи відповідь на
запитання "Наскільки зміст шкільної освіти забезпечує формування в учнів життєвонеобхідних
компетентностей?" більшість респондентів (а їх було всього 1582) дали оцінку "посередньо" [4: 13].
Це означає, що зміст сучасної загальної середньої освіти з точки зору його впливу на формування в
учнів соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, саморозвиткових і самоосвітніх
компетентностей посередньо сприяє усвідомленню школярами ціннісних орієнтацій навчальної
діяльності.
2. Процес падіння престижу знань. Як свідчать соціологічні дослідження, тільки 16%
старшокласників прагнуть до знань. Старшокласники не вбачають у навчальній діяльності ту, яка
зорієнтована на забезпечення їхньої самодостатності, і ще більше самодостатності всієї нації. Але, як
відомо, вакууму в природі не буває. Замість прагнення до самовдосконалення, розвитку в
старшокласників виникають негативні тенденції, що спричиняють сплеск злочинності, нелюдську її
жорстокість, моральну деградацію. Анонімне анкетування учнів Київщини показало, що 70%
підлітків уживає алкоголь, 3% - наркотичні засоби, у 17% проявляється байдужість, жорстокість у
11%, 10% не вважають себе добрими і чуйними [3: 17], хоча всі переконані в тому, що навчитися всім
моральним чеснотам, перемозі над собою можна тільки через діяльність. Для підлітків такою
діяльністю є навчальна. Тому проблема формування ціннісних орієнтацій саме навчальної діяльності
старшокласників є актуальною і потребує аналізу.
3. Перевага в школі старої авторитарної педагогіки. Як свідчить статистика, середній вік
педагогічних кадрів становить 40-45 років, тобто це ті вчителі, які були учнями та студентами і які
перші свої педагогічні кроки робили ще за часів Радянського Союзу, це вихованці і працівники тієї
освітньої системи, що відповідала тоталітарній державі, педагогіка якої була інструментом
утвердження верховенства державного апарату щодо становлення і розвитку особистості. Панування
безликого "ми", що характеризувалося державною політикою, рано чи пізно, але повинно було
призвести до падіння рівня і якості особистісного "я". Не може бути "розсипу талантів" там, де вся
система освіти зорієнтована на вироблення слухняного і керованого індивіда [5: 50]. Такому вчителю
складно прийняти нову парадигму освіти, спрямовану на розвиток і становлення творчої особистості.
Школі важко переорієнтуватися з "усередненої" особистості на особистість творчу. Звідси і
несформованість ціннісних орієнтацій навчальної діяльності учнів. У вчителя не повинно виникати
бажання всіх дітей "стригти під одну гребінку", треба, щоб він прагнув побачити в кожному учневі
особистість, слабкі і сильні сторони характеру, міг сприяти формуванню ціннісних орієнтацій
навчальної діяльності як надзвичайно дієвому засобу повернення учнів до напруженої навчальної
праці.
4. Свідомість учителя. Необхідно змінити свідомість самого вчителя, бо неефективність
нововведень полягає в неприйнятті їх реальними вчителями, більшість з яких за добре налаштованою
роками традицією успішно видає старе дійсне за нове бажане. Цьому є приклад введення 12-бальної
шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, яка звелася до формального об’єднання старої 5-ти
бальної системи з новою. Відсутність негативних балів в оцінюванні знань учнів призвела до різкого
збільшення тих, хто взагалі відчужився від навчання в школі (якщо до введення 12-бальної системи
кількість реально невстигаючих учнів шкіл України складала 9-10%, то тепер вона виросла до 2530%, а в старших класах більшості сільських шкіл вона сягає 65-70%), тому що не були початково
сформовані ціннісні орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх закладів.
5. Цілісність особистості учня. Низька ефективність змін обумовлена ще й тим, що педагогічною
технологією навчання залишається заучування і відтворення параграфів шкільних підручників, тобто
навчання базується перш за все на пам’яті. Але особистість учня – це не сукупність волі, уваги,
пам’яті, інтелекту. Вона цілісна, і цю цілісність визначають у ній її потреби, мотиви, установки,
цінності, пріоритети, переконання. Саме тому потрібно сформувати такі ціннісні пріоритети
навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх закладів, за яких учень сам за "своїм
хотінням" буде віддаватися процесу навчання і добровільно візьме на себе труднощі учіння, почне
охоче присвоювати знання і самостійно організовувати свою навчальну діяльність.
6. Професійна підготовка вчителя. Неефективність реформ зумовлена також неадекватною
сучасним вимогам професійною підготовкою самого вчителя, переважна більшість яких вважає своїм
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завданням надати учневі якомога більше фактичних знань з галузі їхнього предмету викладання, і, в
більшості випадків, унаслідок виконання об’ємних домашніх завдань, що призводить до
перевантаження учнів та за умов несформованих ціннісних орієнтацій подальшого їх відчуження від
навчальної діяльності. Учені і практики одностайні в тому, що знаннєво-просвітительська парадигма
освіти вже не ефективна. Мета освіти на сучасному етапі не в тому, щоб учень запам’ятав певну суму
знань і відтворив її на іспитах, а в тому, щоб він усвідомив, яку цінність особисто для нього дані
знання представляють, які компетентності йому забезпечує навчальна діяльність. А в силу того, що
вимогою часу поставлено питання про формування компетентностей учнів, то загальноосвітні
заклади мають впроваджувати компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу на
основі впровадження інноваційних технологій навчання, насамперед особистісно орієнтованого,
диференційованого, розвивального навчання. Але до впровадження педагогічних інновацій, щоб вони
не стали формальними, учень має бути готовим до такої навчальної діяльності, значущість якої він
усвідомлює через її ціннісні орієнтації, котрі спрямовані на самореалізацію особистості учня зараз і в
майбутньому. Запровадження компетентнісного підходу в європейську освіту стартувало ще в 1996
році в доповіді Міжнародної комісії ЮНЕСКО з освіти для ХХІ століття "Освіта. Прихований скарб".
Тоді було сформульовано чотири принципи, на яких має базуватись освіта: навчитися жити разом,
навчитися отримувати знання, навчитися працювати, навчитися жити, які, по суті, є глобальними
компетентностями [6: 37]. У доповіді "Ключові компетентності для Європи" на симпозіумі,
присвяченому проблемам середньої освіти, поняття компетентності визначалося ближче до "знаю,
як", ніж "знаю, що". Для учня набагато цінніше "знаю, як", бо це його успіх, це його свобода
особистості, це його можливість самовираження, ствердження себе повноправним громадянином
держави.
На підставі міжнародних і національних досліджень учені Академії педагогічних наук України
виокремили сім наскрізних для всіх рівнів шкільної освіти ключових компетентностей, а саме:
навчальна, культурна, здоров’язберігаюча, інформаційно-комунікативна, соціальна, громадська,
підприємницька. Такий перелік компетентностей є вмотивованим, адже він співвідноситься з тими
завданнями, які стоять перед вітчизняною системою освіти [6: 38]. Отже, ціннісними орієнтаціями
навчальної діяльності мають стати компетентності, які дають можливість на основі знань вирішувати
проблеми, що виникають у різних ситуаціях. Зрозуміло, що простою сумою знань і вмінь
"сформувати компетентну" людину не можна. Потрібно у зміст освіти й організацію навчальної
діяльності інтегрувати способи і досвід людської діяльності, власний досвід.
Опитування українських школярів, проведене в рамках міжнародного дослідження TIMSS у 2006
році, показало наскільки відірваною від життя є навчальна діяльність учнів. То ж про які ціннісні
орієнтації їх навчальної діяльності можна говорити? Результати відповіді на запитання "Як часто на
уроках фізики, хімії, математики, біології, географії вивчене ви пов’язуєте з життям?" подані нижче у
діаграмі (рис. 1).
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Рис. 1. Зв’язок вивченого на уроках з життям (за результатами опитування учнів)
Як показує діаграма, половина опитуваних учнів вважає, що на вказаних уроках вони ніколи або
майже ніколи не пов’язують вивчене з життям.
7. Спрощене розуміння вчителями поняття "навчальної діяльності". Мало хто в ній вбачає
активне ставлення дитини до дійсності, не говорячи про знання рис, притаманних діяльності. Тому і
акценти в організації навчальної діяльності учнів спрямовані на слухняне сприйняття ними потоку
навчальної інформації. Готовність працювати неможливо виховати чисто декларативними засобами:
дитина має діяти і відчувати радість від усвідомлення корисності її діяльності для інших, відчувати
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радість творення. Отже, щоб школа в процесі освітньої трансформації змогла виконати поставлені
завдання, треба, щоб вона з вербальної перетворилася на школу праці й самодіяльної творчості учнів.
Бо саме навчальна діяльність відкриває широкі шляхи адекватного оволодіння процесами життя,
орієнтує на загальнолюдські цінності. І в цьому проявляються її ціннісні орієнтації.
8. Педагогічна безграмотність більшості батьків, частина яких живе за подвійними
стандартами. Життя дитини, яка поки що не встигла нічого зробити в суспільстві й досягнути, а лише
потребує постійної уваги та турботи, є величезною цінністю і для батьків, і для суспільства. Але є
батьки, котрі надмірно опікають своїх дітей, а є й такі, котрі байдуже до них ставляться. І зовсім мало
тих, які співпрацюють по-справжньому з педагогічними колективами, які розуміють, що тільки
навчальна діяльність може забезпечити їхнім дітям можливість самореалізації, тобто усвідомлюють
ціннісні орієнтації навчальної діяльності дітей і сприяють їх формуванню.
Усе це знайшло своє підтвердження в результатах діагностування ціннісних орієнтацій учнів шкіл,
проведеному у 200 загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України на основі програми
"Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів" (автор – кандидат
психологічних наук В.О. Киричук), за яким було встановлено низький рівень сформованості
ціннісних пріоритетів навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх закладів. Проте саме
ціннісні пріоритети навчальної діяльності покликані забезпечити необхідну якість освіти та
подальший саморозвиток і самоосвіту особистості, необхідних для професійної діяльності в умовах
швидких невпинних перетворень технологічного світу.
Саме тому і необхідні глибокі зрушення в самій сутності педагогічного процесу, його
переорієнтації на пріоритетний розвиток особистості, яка усвідомлено ставиться до своєї навчальної
діяльності, котра несе в собі значущі як для неї, так і для людства в цілому, цінності. Нині суспільство
потребує особистість, здатну адаптуватися до будь-яких змін, творчо переосмислювати інформацію і
впливати на розвиток оточуючого світу. Цього можна досягнути, змінивши ставлення учнів до
навчальної діяльності як джерела суспільних цінностей, сформувавши в такий спосіб ціннісні
орієнтації.
Модернізація освіти має проводитися в парадигмі забезпечення її цілісності, системності,
наближеності до життя, соціальної практики. Тому на етапі модернізації освіти постає проблема
формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх шкіл,
оскільки учнів потрібно вміло підвести до усвідомлення того, що саме в процесі навчальної
діяльності вони одержують повну можливість пізнавати світ, пізнавати інших людей, розпізнавати
себе, свою поведінку, свої психологічні стани, а також емоційно-символічний світ людської культури,
суперечливу динаміку спілкування, набувати життєвонеобхідних компетентностей. Бо, навчившись
розпізнавати світ, людські стосунки, своє місце і роль у них як особистості – суб’єкта власної
життєдіяльності, учень навчиться ідентифікувати себе з собою, зважувати свої можливості залежно
від своїх здібностей, а це важливий шлях до реалізації творчих задумів, досягнення успіхів у житті.
Учень має вбачати ціннісні орієнтації своєї навчальної діяльності у таких аспектах: засвоєння
наукових знань, суспільного досвіду, культури, розвитку здібностей, набуття загальнонавчальних
умінь та навичок; формування інтелекту, почуттів і волі, становлення гармонійної особистості;
виховання толерантності, формування уміння співпрацювати в поєднанні із взаємоповагою до інших;
забезпечення можливості здійснити правильний професійний вибір, розвитку працьовитості як
принципу й способу самореалізації; формування любові до життя у найбільш широкому розумінні
слова; утвердження прагнення до здорового способу життя; формування самодостатньої особистості,
активного громадянина своєї держави і громадянина усього людства.
Таким чином, очевидним є актуальність дослідження проблеми ціннісних орієнтацій навчальної
діяльності учнів, зокрема старшокласників, у вітчизняній педагогічній теорії та практиці кінця ХХ –
початку ХХІ століття.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко,
А. Гуржій та ін. – К.: Навч. книга. – Кн. 1: Пріоритет інтелекту, 2004. – 638 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко,
А. Гуржій та ін. – К.: Навч. книга. – Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. –
2004. – 672 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко,
А. Гуржій та ін. – К.: Навч. книга. – Кн. 3: Модернізація освіти, 2004. – 943 с.
Модернізація освіти в Україні: результати всеукраїнського опитування Міністерства освіти і науки України.
– К., 2004. – 32 с.
Нєженцев Ю.І. "Державна культура" і педагогіка особистості // Радянська школа. – 1991. – № 1. – С. 46-51.

136

В.І. Слінчук. Вплив процесів реформування в освіті на розвиток ціннісних орієнтацій навчальної діяльності учнів
загальноосвітніх закладів

6.
7.
8.
9.

Якісна освіта – запорука самореалізації особистості / За заг. ред. С. Ніколаєнка, В. Тесленка. – К.:
Педагогічна преса, 2007. – 176 с.
Гузик Т. Реальні кроки до кардинальної реформи шкільної освіти // Відкритий урок. Плеяди. – 2007. – № 1.
– С. 53-56.
Деятельность: теории, методология, проблемы. – М.: Политиздат, 1990. – 368 с.
Мендреш Є. Якісна освіта: як ми її розуміємо // Відкритий урок. Плеяди. – 2007. – № 1. – С. 15-17.

Матеріал надійшов до редакції 04.02. 2008 р.
Слинчук В.И. Влияние процессов реформирования в образовании на развитие ценностных
ориентаций учебной деятельности учеников общеобразовательных учреждений.
В статье обоснованы проблемы реформирования в образовании на основании анализа некоторых
аспектов учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях и выдвинута
проблема формирования ценностных ориентаций учебной деятельности учеников, особенно
старшеклассников, в условиях модернизации образования как важного условия приобретения
учениками качественного образования, обеспечивающего полную самореализацию личности и её
готовность учиться на протяжении жизни.
Slinhuk V.I. The Influence of Education Reformation Processes on the Development of Valuable
Orientations of the Pupils’ Educational Activity in the Comprehensive Educational Establishments.
In the article the education reformation problems on the basis of some aspects of the educational process in
the comprehensive educational establishments analysis are grounded and the problem of valuable
orientation formation in pupils’ educational activity, specifically senior pupils, in the terms of educational
modernization as an important condition of receiving the high-quality education able to provide personal
complete self realization and willingness to study during the whole life is presented.
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СТАНОВЛЕННЯ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті розглядаються передумови створення Відкритого університету Великої Британії.
Аналізуються основні історичні аспекти його становлення. Окреслюються чинники, що сформували
концепцію його реалізації. Висвітлюються проблеми та етапи еволюції університету як піонера
дистанційної форми навчання.
Педагогічна наука у всі часи її становлення мала на меті гармонійний розвиток особистості,
підготовку нового покоління до життя. При цьому постійно вдосконалювалася система передачі
накопичених знань про навколишній світ, життя, виробництво; урізноманітнювалися форми, методи,
засоби навчання. Наприкінці ХХ на початку ХХІ століття проблема надання освітніх послуг отримала
нове тлумачення, що надало можливість окреслити стратегічні напрямки її розв’язання в глобальному
масштабі з допомогою концептуально нових підходів. Суспільний розвиток того часу був
неможливий без високотехнологічної освіти та інформатизації всіх сфер людської діяльності, а тому
інформатизація освіти охоплює всю освітню систему, до того ж у глобальному масштабі. Досвід
розвитку та становлення дистанційної освіти викликає підвищений інтерес та є метою нашої статті.
Вітчизняними науковцями досліджуються можливості та перспективи дистанційного навчання у
вищих навчальних закладах України та за кордоном (Р. Гуревич, В. Жульківська, Т. Гусак,
І. Клименко, К. Корсак та інші), науково-методичні умови його реалізації (В. Олійник, Н. Корсунська,
М. Танась, П. Таланчук, В. Шейко, О. Третяк). Дослідження проблеми дистанційного навчання в
зарубіжних країнах відбувається також у різних напрямках: вивчення сучасного стану та перспектив
розвитку (Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг), педагогічного та інформаційного
забезпечення (Н. Левинський, Дж. Мюллер, О. Огур, Дж. О’роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс).
Треба зазначити, що задля успішного вирішення проблеми дистанційної освіти важливими
умовами є увага держави та розробка новітніх педагогічних технологій. Поява та широке
розповсюдження нових інформаційних технологій, що базуються на сучасних технічних засобах,
суттєво вплинула на рівень навчання та виховання. Прикладом можуть бути реформи в США кінця
50-х років, коли конгрес прийняв "Закон про освіту задля потреб національної оборони", що містив
розділ "Нові методи навчання", в якому говорилося про нестачу кваліфікованих кадрів та постійне
збільшення навчальної інформації. Наслідком цього став швидкий зріст автоматизованих учбових
курсів, що спостерігався й у країнах Західної Європи, які надавали більше можливостей у виборі
послідовності вивчення предметів, гнучкому темпі навчання. Теоретико-педагогічною базою щодо їх
створення було програмоване навчання, основні положення якого були розроблені в 20-50-х роках
минулого сторіччя американськими вченими С. Прессі та Б. Скіннером.
Незважаючи на те, що дистанційне навчання пов’язують з ХХ сторіччям, багато дослідників
вважають, що перші спроби розробки дистанційної форми освіти були зроблені Я.А. Коменським 350
років тому, коли він ввів у широку освітню практику ілюстровані підручники, а також створив базу
для використання системного підходу в освіті, написав "Велику дидактику". У кінці XIX століття
завдяки появі регулярного поштового зв’язку з’явився прародитель дистанційної освіти –
"кореспондентське" навчання. Тепер студент міг посилати вчителеві свої письмові роботи,
отримувати поштою коментарі викладача і нову порцію підручників. Такий спосіб навчання дуже
сподобався тим, хто жив далеко від великих міст і не міг навчатися у звичайних закладах, – для
багатьох людей тоді це було єдиною можливістю здобути вищу освіту.
Система освіти у Великій Британії на початку ХХ сторіччя була підпорядкована урядовим
комітетам, а тому будь-які нововведення та зміни мали бути узгоджені з відповідними структурами.
Британські університети, на відміну від їм подібних у США, Австралії, Новій Зеландії не мали
вечірньої форми навчання, яка надавала можливість отримати академічну освіту таким студентам.
Університети надавали переваги випускникам шкіл у зв’язку з обмеженою кількістю місць, та
оскільки останні будуть приносити користь суспільству в набагато коротший термін. Термін "освіта
дорослих" визначав діяльність спеціальних агенцій (Робітнича освітня асоціація, додаткові відділення
при університетах, курси при місцевих освітніх установах), орієнтованих на професійне навчання, а
не на підвищення академічної освіти. Отже, проблема освіти дорослого населення залишалася не
реалізованою в тому сенсі, яке потребувало суспільство, а для працюючих дорослих практично не
було жодної альтернативи в отриманні вищої освіти.
Перші спроби запропонувати дорослому населенню освітні послуги були зроблені в 20-х роках
минулого сторіччя неформальним шляхом освітньої трансляції. У 1924 році Комітет освіти дорослих
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та Британський інститут освіти дорослих разом з BBC почали спільну програму по підготовці серії
навчальних ефірних програм. Це сприяло тому, що у своєму меморандумі (1926 р.) BBC надав саме
освітньому транслюванню пріоритет та висунув ідею "Ефірного університету" ("Wireless university").
У 1927 році на BBC була створена власна програма навчальних передач для дорослих. Однією з
рекомендацій Комітету було створити виділену радіостанцію безпосередньо в навчальних цілях, але
ця ідея була реалізована лише 50 років потому.
Безліч експериментів та досліджень з вивчення потенціалу медіа проводились на базі багатьох
навчальних закладів Великої Британії. Одним із прихильників використання телебачення в системі
вищої освіти був Р. Уільмс, який протягом двох років (1962-63), будучи головою кафедри
Електроніки та Зв’язку Інституту Електроніки, виступав за поєднання навчального радіомовлення з
заочною освітою в уже існуючих університетах. Це був революційний на той час проект створення
мультимедійної інтегрованої програми [2].
У 1962 році М. Янг написав доповідь, в якій окреслив тенденції до зростання попиту на вищу
освіту серед дорослого населення в наступному десятиріччі. Серед його пропозицій було створення
Відкритого університету (Open University). Він також наголосив на зростаючому застосуванні засобів
медіа в навчальних цілях у Сполучених Штатах Америки та навів як приклад систему заочної форми
навчання в Радянському Союзі, де вона виникла в результаті спроби поліпшення якості навчання на
відстані, в основі якого був експеримент по зв’язку кореспондентського й очного навчання.
У ході контактів між країнами колишньої антигітлерівської коаліції, британських учених
зацікавив радянський досвід організації заочної освіти. У Британії було ухвалено рішення про
формування подібної системи освіти. Уряд Великобританії виділив під цей проект значні кошти. Були
розроблені учбові плани, програми, навчально-методична допомога й освітні технології. Слід
зазначити, що система заочної освіти в Радянському Союзі не мала жодних аналогів ні в США, ні в
Британії та справила достатньо сильне враження на Харольда Уілсона під час його візиту в цю країну
на початку 1960-х років. Отже, розвиток та поширення освітніх радіо та телепрограм були
передвісниками та сприяли розвитку Відкритого університету в період з 1963 по 1969 роки.
Зростаюче занепокоєння у світі (протягом 1950-х та на початку 1960-х років) щодо "елітності" в
системі освіти та наслідків даного явища для формування характеру суспільства, підняли проблему
нерівних можливостей в отриманні подальшої освіти для різних соціально-економічних груп
населення. Вона була розвинута та обґрунтована в книзі Брайана Джексона та Деніса Мерсдена
"Освіта та робітничий клас" ("Education and the Working Class"), яка була опублікована в 1962 році. У
березні 1963 року лейбористами була створена робоча група, яку очолив лорд Тейлор, завданням якої
було вивчення думки членів провладної партії щодо можливостей отримання вищої освіти для різних
прошарків дорослого населення. Результатом роботи групи, була представлена доповідь з
пропозицією започаткувати експеримент у наданні освіти дорослому населенню шляхом створення
"Ефірного університету" ("University of the Air") на BBC радіо та телебаченні, а четвертий
телевізійний канал використовувати виключно в освітніх цілях.
До 1963 року нова модель надання вищої освіти була сформована. У своїй доповіді в
передвиборчій кампанії від лейбористської партії Харольд Уілсон представив програму заочних
курсів, розраховану на дорослих, які закінчили школу в 16-17 років та бажають отримати нові знання
й кваліфікацію навчаючись у домашніх умовах, що, по суті, містила план створення "Ефірного
університету". Його проект мав мало спільного з існуючим сьогодні Відкритим університетом, але це
був приклад надання освіти дорослому населенню за допомогою телебачення і радіо, що мають
"доставляти" викладачів додому учням. Потім з’явилася думка використовувати для цього звичайну
пошту. В кінці 90х років ХХ століття з’явилася можливість доставляти учбові матеріали дешевшим і
оперативним способом – електронною поштою.
Відкритий університет Великої Британії (British Open University), заснований у 1969 році, був
названий так, щоб показати його доступність за рахунок невисокої ціни і відсутності необхідності
часто відвідувати аудиторні заняття. Він став піонером дистанційної освіти, прототипом відкритих
університетів та центром поширення сучасних технологій даної форми навчання, який до цього часу є
одним зі світових лідерів у цій галузі. Офіційним засновником Відкритого університету вважалася
сама королева, а канцлером (ректором) призначили спікера палати общин. Було зроблено все, щоб
університет став одночасно і масовим (у ньому щорічно вчиться 200 тисяч чоловік), і престижним.
Він мав велику розгалужену мережу підрозділів та консультаційних пунктів, що стали центрами
поширення інновацій в освіті. Його називають передвісником технологічної ери, яка почалася ще в
1960-х роках. Відкритий університет Великої Британії був першим у світі, де була успішно
реалізована ідея дистанційного навчання, в основі якого лежать інформаційні та комунікаційні
технології, що надають змогу отримувати високоякісну освіту людям без відвідування
університетських кампусів. Початковою метою відкритого університету була допомога дорослим
працюючим людям отримати диплом Лондонського університету. Потім починання було доповнено
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ідеєю "ефірного" університету, який має використовувати теле- та радіомовлення в заочному
навчанні. Врешті сформувався проект самостійного незалежного університету, який нині працює
нарівні з класичними. Британський відкритий університет приділяє особливу увагу таким проблемам
як управління освітнім процесом, диференціації форм, методів та засобів навчання, що, у свою чергу,
дає змогу студентам вибирати найактивніший з них.
Нова парадигма освіти була сформована та отримала всебічну підтримку й гарантії з боку держави
і суспільства. З поширенням у світі нових інформаційних технологій і технічних засобів доставки
навчального матеріалу, насамперед з появою ІNTERNET, у навчальних закладах різних типів
склалися передумови появи й розвитку нового напрямку в освіті – дистанційного навчання, яке
засновано на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. Це було пов’язано зі створенням
мережі відкритих університетів (Open Universities), що базувалися на наступних принципах: свобода
вибору місця, часу та форм навчання.
Британський Відкритий університет від початку своєї діяльності приділяє особливу увагу таким
проблемам: управління освітнім процесом; створення умов для ефективних контактів (викладач –
студент, студент – студент); диференціація форм, методів і засобів навчання, що дає можливість
студентам вибирати свій шлях навчання. Це один з перших мегауніверситетів, який вимагає від
студентів не попередньої кваліфікації, а тільки реєстрації та іспиту. Щорічно в ньому навчаються
близько 200000 студентів. Його основна мета – надати людям можливість отримувати дипломи за
допомогою домашнього навчання. Спочатку в університет приймалися лише абітурієнти з
Великобританії, проте зараз у ньому навчаються студенти з інших країн Європи і навіть з інших
континентів (незважаючи на те, що концепція Відкритого університету була імплементована в
багатьох країнах світу). При навчанні використовуються різні засоби, зокрема підручники, теле- і
радіопрограми, аудио- і відеокасети, а також комп’ютерне програмне забезпечення. Особистий
контакт і підтримка здійснюються за допомогою тьюторів на місцях, за допомогою мережі з 400
регіональних центрів навчання у Великобританії і за кордоном, а також літніх шкіл ("summer
schools"), які проводяться щорічно. Численні консультаційні пункти Відкритого університету стали
центрами поширення технологій навчання, тут діють методи on-line, модульовані курси та очні
обговорення проблем з тьютором. Застосована система оцінок, очних зустрічей, підтримки тьютором
є прикладом гнучкості й адаптованості навчання.
Отже, у Великій Британії освіта суспільства розглядається в тісному зв’язку зі становленням прав
громадян, демократії, взаєморозуміння. Вже існуючі державні інституції дають змогу будь-якій
людині повноцінно реалізовувати свої права та обов’язки через закони та інші правові норми. Вихідні
концептуальні положення щодо змісту й організації дистанційного навчання ґрунтуються на
основних положеннях підвищення освітнього рівня населення й підготовки фахівців високої
кваліфікації шляхом впровадження нових форм навчання, які відповідають тенденціям розвитку
цивілізації та інформатизації суспільства.
Дистанційна освіта в Європі отримала інтенсивний розвиток на початку 70-х років та в основному
фінансувалася державою. Мережа відкритих університетів у Європі мала три основні підрозділи:
розрахункова палата, навчальний центр, кваліфікаційна система. Концепція Відкритого університету
утворилася на основі головних післявоєнних тенденцій в освіті: надання освіти дорослому
населенню; зростаюча кількість навчальних радіопередач; політична об’єктивність поширення
ігалітаринізму в освіті. Висока результативність забезпечувалася академічністю курсів, врахуванням
потреб ринку, посиленням відповідальності студента за якість знань, оскільки контроль за їх
отриманням у процесі навчання лежить саме на ньому.
Розвинута в Європі мережа Open Universities дозволяє студентам для вивчення обирати будь-які
навчальні предмети у визначених університетах і при бажанні отримати сертифікат про вищу освіту,
якщо вивчено та здано необхідна їх кількість. Студент має змогу вибрати університет для вивчення
окремо взятої дисципліни виходячи з бажаних форм та часу навчання. Можливості вибору змісту
дисципліни в європейських Open Universities пояснюються менш жорсткою їх регламентацією для
отримання ступеня бакалавра чи магістра. Отже, основна задача європейської мережі Open
Universities – це узгодження та взаємна акредитація навчальних дисциплін, при цьому, кожному
університету залишається свобода вибору форм навчання та змісту матеріалу.
Іншими центрами дистанційної освіти в Європі є французький національний центр дистанційного
навчання (CEND), який було засновано в 1969 році; Національний університет дистанційної освіти
(UNED) в Іспанії (58 учбових центрів в країні, 9 за кордоном) і Балтійський університет (BU) з штабквартирою в Стокгольмі, об'єднуючий 10 країн Балтійського регіону. Технічні засоби, що
використовуються в організації роботи CEND, включають супутникове телебачення, відео- та
аудіокасети, електронну пошту, Internet, а також традиційні літературні джерела. У Росії датою
офіційного розвитку дистанційної освіти можна вважати 30 травня 1997 року, коли вийшов наказ
Міносвіти Росії, що дозволив проводити експерименти у сфері дистанційної освіти.
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У 1989 р. в США створена система публічного телемовлення (PBS TV), яка є консорціумом 1500
коледжів і телекомпанії. PBS TV включає декілька учбових програм, які передаються по чотирьох
освітніх каналах. Особливе місце серед них займає програма навчання дорослих (PBS Adalt Learning
Service), яка пропонує курси в різних областях науки, бізнесу, управління. Одним з найбільш
авторитетних у галузі дистанційної освіти є Пенсільванський університет (Penn State University),
досвід якого використовувався ЮНЕСКО при створенні концепції віртуального університету.
Дистанційні освітні бізнес-програми складають 25% усіх дистанційних освітніх програм в Америці.
Такі компанії як General Motors, J.C. Penny, Ford, Wal-Mart, Federal Express здійснюють підвищення
кваліфікації персоналу через приватні корпоративні освітні мережі. Внутрішню супутникову освітню
мережу використовує для цих цілей корпорація IBM.
У наш час у кожній європейській країні існує група навчальних закладів, які реалізовують
технології дистанційного навчання. Організаційні структури дистанційної освіти в Європі достатньо
різноманітні та охоплюють відділення дистанційного навчання в класичних університетах;
національні відкриті університети, консорціум університетів, що об’єднує і координує діяльність
кількох навчальних закладів (NTU); віртуальні університети. Сьогодні дистанційне навчання
розглядається як нова педагогічна технологія або комплекс, що використовує у взаємодії та
взаємодоповненні всі відомі технології, трансформує їх згідно нових умов навчання і вимагає певного
переосмислення шляхів їх історичного розвитку.
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Статкевич А.Г. Становление Открытого университета Великобритании
(исторический аспект).
В статье рассматриваются предпосылки создания Открытого университета Великобритании.
Анализируются основные исторические аспекты его становления. Определены факторы
формирования концепции его реализации. Раскрываются проблемы и этапы эволюции университета
как пионера дистанционной формы обучения.
Statkevych A.Н. Formation of the Open University of Great Britain (historical aspect).
The article deals with the main conditions of the foundation of the Open University of Great Britain. The
main historical aspects of its formation are analysed. The main factors that formed the concept of its
realization are stressed. The problems and stages of the evolution of the university as a pioneer of distance
learning are presented.
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УДК 377.1:370.1
М.Б. Агапова,

методист
(Житомирське вище професійне училище-інтернат)
СПАДЩИНА А.С. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розкривається роль інтересів учнів у педагогічній системі видатного вітчизняного
педагога-практика А.С. Макаренка. Розглядаються умови, що забезпечують ефективне формування
професійних інтересів майбутніх робітників на сучасному етапі розвитку країни, зокрема, правильна
організація конкретної професійної діяльності учнів у колективі, дотримання принципу поєднання
навчання та виховання з виробничою працею, принципу системності.
Становлення нових економічних відносин в Україні обумовило необхідність реформування
професійної підготовки виробничих кадрів. Одним із шляхів розв’язання визначеної проблеми є
об’єктивна оцінка вітчизняного досвіду щодо визначеної проблеми, творче використання якого буде
сприяти зростанню престижу робочої професії на сучасному етапі розвитку країни.
До числа прогресивних діячів, які зробили істотний внесок у розвиток світової педагогічної науки,
належить видатний вітчизняний педагог-практик Антон Семенович Макаренко, досвід та ідеї якого є
стимулом розвитку багатьох напрямів вітчизняної та зарубіжної педагогіки [1: 3].
Метою статті є визначення ролі інтересів учнів у педагогічній системі А.С. Макаренка;
виокремлення зі спадщини вітчизняного педагога теоретичних принципів та умов у контексті
розвитку сучасного суспільства, творче використання яких забезпечить ефективне формування
професійних інтересів майбутніх робітників на сучасному етапі розвитку країни.
В умовах соціально-економічного розвитку України особлива актуалізація спадщини
А.С. Макаренка, в основі якої – поєднання виховання з трудовою основою життя, обумовлена
пошуками шляхів розв’язання проблеми підготовки майбутніх кваліфікованих робітників та їх
адаптації до змінних умов світової економіки, одним з яких є формування професійних інтересів
учнів професійно-технічних навчальних закладів.
А.С. Макаренко наголошував на важливості мотивів професійної діяльності, спрямованих як на
близьке, так і на віддалене майбутнє [1: 111]. На цьому положенні ґрунтувалася система
перспективних ліній педагога. Зазначений принцип є важливим для нашого дослідження, оскільки від
сили і структури мотивації (системи мотивів) істотно залежить як сформованість професійних
інтересів учнів, так і їх успішність.
Інтереси забезпечують одну з найважливіших умов засвоєння та закріплення знань і практичних
умінь – викликають стійку і тривалу увагу, ініціативність, працездатність тощо. У свою чергу, нові
знання і вміння, які набуваються на основі стійких інтересів учнів, значно впливають на подальше
розширення і поглиблення професійних інтересів.
А.С. Макаренко підкреслював важливість формування інтересів учнів до професійної діяльності:
"те, що не виражено в дитячому інтересі, вочевидь, не буде паралельно його життю, його труду"
[2: 377].
Важливе завдання при формуванні професійних інтересів полягає в тому, щоб пробудити в учнів
прагнення до оволодіння технічними знаннями і виробничими вміннями, викликати активність і
допитливість. Це досягається за допомогою дотримання принципу системності при використанні
технологій навчання. Цій умові А.С. Макаренко надавав вирішального значення. Він переконливо
доводив, що педагогічний досвід слід переносити в нові умови не частинами, а лише цілісно [3: 6].
Спостерігаючи й аналізуючи вчинки пiдлiткiв, А.С. Макаренко виявив у них протиріччя між
усвідомленим інтересом до того, як слiд проявляти себе у професійній діяльності, й звичною
поведінкою. Тому й у своїх теоретичних працях, i в практиці виховання педагог у центр уваги ставив
формування свiдомостi, розуміння громадської необхiдностi тієї або іншої дії.
Основний технологічний елемент виховання в системі видатного педагога – колектив, який є
інструментом для досягнення цілі – виховання всебічно розвиненої, творчої особистості зі стійкими
професійними інтересами, здатної адаптуватися до змінних соціально-економічних умов.
Макаренківська методика виховання допомагає визначити правильний підхід до розвитку
особистості, розкриття її можливостей і нахилів, розвитку професійних та пізнавальних інтересів в
умовах колективу.
Особливу увагу А.С. Макаренко приділяв навчанню учнів творчій праці, яка можлива лише за
умов ставлення до роботи з любов’ю, розуміння її необхідності та корисності. Виховання потреби у
творчій діяльності – одне з найбільш актуальних завдань підготовки майбутніх робітників, що
передбачає формування їх професійних інтересів.
© Агапова М.Б., 2008
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Судячи з педагогічного досвіду А.С. Макаренка, провідною ознакою творчого ставлення
особистості до професійної діяльності є пошук і внесення особистістю раціональної новизни у
суспільно корисну діяльність. З метою розвитку в учнів творчо-пошукового інтересу до професійної
діяльності поряд із заходами просвітницького характеру доцільно використовувати і стимулюючі дії
на особистість.
Одним із стимулів і засобів розвитку професійного інтересу є радість, викликана позитивними
результатами праці. Для учнів важливим є те, щоб зусилля кожного з них були своєчасно помічені й
справедливо оцінені. Підкреслюючи значимість для підлітка такого способу розвитку професійних
інтересів, А.С. Макаренко зазначав: "Визнання його роботи гарною роботою має бути найкращою
нагородою за його труд. Такою ж нагородою буде для нього ваше схвалення його винахідливості…,
його способів роботи" [2: 377].
Розвитку професійних інтересів учнів сприяє використання методу винаходів, що безпосередньо
впливає на продуктивність праці. Це доводить висновок, зроблений видатним педагогом:
"…продуктивність праці підвищується…з допомогою нового підходу до роботи, нової логіки, нового
розміщення елементів праці. Отже, продуктивність праці підвищується з допомогою методу
винаходів, відкриттів, знахідок" [3: 139-140].
У педагогічному досвіді педагога розкрито ефективне використання методів педагогічного
впливу: методу вимоги, методу дитячої радості, методу завтрашньої радості, або "системи
перспективних ліній", методу суспільної думки, методики безпосереднього впливу педагога, методів
покарання та заохочення [1: 115]. Усі ці методи організовують та спрямовують життя учнівського
колективу, сприяють розвитку професійних інтересів.
Особливості підліткового віку вимагають використання ігрових методів для пробудження і
підтримки в учнів інтересу до творчого пошуку в професійній діяльності. Це сприяє розвитку
ініціативності та самостійності учня, що є складовими компонентами професійних інтересів.
Важливою умовою формування професійних інтересів є правильна організація конкретної
професійної діяльності учня в колективі. На думку педагога, суттєвим є не лише оволодіння технікою
професійної діяльності, але перш за все ставлення до неї. Від усвідомлення необхідності здійснення
професійної діяльності учні підходили до усвідомлення її суспільного значення, що пов’язано з
усвідомленням чітких цілей і перспектив праці. Якщо перед колективом, як стверджував
А.С. Макаренко, немає яскравої, захоплюючої мети, не можна знайти спосіб його організації. Щоб
учні брали активну участь у діяльності, житті училища, і в її процесі виховувався весь колектив,
перед ним мають стояти пов’язані з цією цілеспрямованою діяльністю перспективи.
Суть професійної перспективи полягає в постійному просуванні учня в процесі навчання від
перспективи більш близької до більш віддаленої, від вузької (особистої чи тієї, що відображає
інтереси невеликого колективу) до більш широкої (суспільної). Інтерес до професії зростає, коли
педагогу вдається розкрити перспективні шляхи, які пролягають через оволодіння професією, в
результаті чого учні починають сприймати навчання в училищі як кроки на шляху до бажаної мети.
Тому перед учнями завжди мають стояти захоплюючі, але реальні перспективи.
Для закріплення стійких професійних інтересів учнів потрібно неперервно домагатися (як у
процесі виробничого навчання, так і при викладанні спеціальних і загальнотехнічних дисциплін)
застосування знань у практичній діяльності. Важко розраховувати на стійкість і зростання
професійних інтересів учнів, якщо не навчити їх застосовувати знання в процесі виробництва, бачити
їх практичну реалізацію. Наголошуючи, що навчальні завдання мають ґрунтуватися на цінностях, які
може створити праця, А.С. Макаренко зазначав: "Я не уявляю… трудового виховання… поза
умовами виробництва. …я переконаний, що праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є
позитивним елементом виховання, тому що праця, так звана навчальна, і та повинна виходити з
уявлення про цінності, які праця може створити" [3: 240].
Принцип поєднання навчання та виховання з виробничою працею – один з основних у
педагогічній системі А.С. Макаренка, що створює необхідні умови для використання її при підготовці
робітників у профтехучилищах, де виробнича праця пронизує і навчальну, і виробничу діяльність.
Розв’язуючи проблему поєднання навчання з виробничою працею, педагог орієнтувався на
прогресивні технології, приділяючи найбільшу увагу методиці міжпредметних зв’язків. У процесі
оволодіння знаннями, на думку видатного педагога, в учнів формується нове ставлення до
професійної діяльності.
Розглядаючи зазначене в контексті нашого дослідження, зауважимо, що врахування рівня й
особливостей змістового компоненту структури професійних інтересів учнів, який охоплює комплекс
знань, є одним із важливих чинників формування професійних інтересів учнів. З одного боку,
невдалий навчальний досвід, зумовлений недостатнім рівнем знань, може підсилювати небажання
вчитися, з іншого – прояв пізнавального інтересу в процесі фахової підготовки, намагання отримати
більше відомостей з обраної професії є показниками професійного інтересу.
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Інтерес до професії виховується в процесі навчально-виробничої роботи. Природно, що виробниче
і теоретичне навчання повинні бути організовані таким чином, щоб викладачі та майстри могли
викликати в учнів максимальний інтерес, прагнення оволодіти технічними знаннями і професійними
вміннями. Адже професійний інтерес може успішно формуватися на основі розвитку пізнавального
інтересу, чому повинні сприяти форми і методи професійного навчання. При цьому пізнавальні й
професійні інтереси перебувають у нерозривному взаємозв’язку. Вони виступають як прагнення
особистості займатися саме тією навчально-виробничою діяльністю, яка приносить задоволення.
Таким чином, виховання інтересу до робітничої професії потребує продуманого плану дій на уроках
виробничого і теоретичного навчання, що неможливо реалізувати без спільної роботи майстра
виробничого навчання та викладачів спецдисциплін.
З основного положення А.С. Макаренка про виховання як активну цілеспрямовану дію щодо
особистості, випливає виняткова роль викладача як головного організатора колективу і діяльності
його членів, як головної фігури в педагогічному процесі.
На сучасному етапі оновлення освітньої системи професійно-технічної школи соціальний запит
щодо професійної компетентності майстра виробничого навчання та викладача спецдисциплін
визначається системою вимог до особистісних і діяльнісних проявів професіоналізму педагогів:
висока якість професійного здоров’я, прагнення до професійно-педагогічного саморозвитку,
продуктивне використання творчого потенціалу в розв’язанні значущих проблем професійнотехнічної освіти, професійно-педагогічна компетентність.
Успiх навчально-виховного процесу в цілому істотно залежить вiд дiлових якостей викладачiв i
майстрiв, вiд рiвня розумiння ними необхiдностi систематичного, дiлового контакту інженернопедагогічних працівників. Взаємодію майстра виробничого навчання і викладача спецдисципліни в
роботі з учнями профтехучилищ можна визначити як спільну діяльність, побудовану на основі
педагогічно доцільних взаємовідносин, взаєморозуміння і взаємодоповнення, які спрямовані на
досягнення спільного кінцевого результату. Кінцевий результат взаємодії – рівень підготовленості
випускників до виконання ролі висококваліфікованого робітника, здатного професійно і творчо
розв’язувати виробничі завдання, нести відповідальність за якість рішень і перебудовувати власну
діяльність під впливом нових вимог науково-технічного прогресу.
Таким чином, педагогічний досвід А.С. Макаренка свідчить про ефективність організації
творчого, трудового, цілеспрямованого життя і діяльності учнів, що є головним завданням
педагогічного впливу і забезпечує необхідні умови щодо формування професійних інтересів
майбутніх робітників.
Педагогічні "відкриття", висновки вітчизняного педагога органічно пов’язані із загальним
досвідом і теоретико-методологічними висновками виховання особистості. Однак до використання
педагогічної системи А.С. Макаренка в навчально-виховному процесі слід підходити історично,
враховуючи особливості тих конкретних умов, в яких здійснювалася педагогічна діяльність
видатного педагога. Тому ідеї А.С. Макаренка можуть бути успішно реалізовані в усіх освітніх
навчальних закладах лише з урахуванням їх специфіки. Такий підхід дозволяє виокремити зі
спадщини видатного вітчизняного педагога теоретичні принципи в контексті розвитку сучасного
суспільства, усвідомити зміст цих принципів і творчо їх застосовувати.
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Агапова М.Б. Наследие А.С. Макаренко в контексте формирования профессиональных интересов
учащихся профессионально-технических учебных заведений.
В статье раскрывается роль интересов учащихся в педагогической системе выдающегося
отечественного педагога-практика А.С. Макаренко. Рассматриваются условия, которые
обеспечивают эффективное формирование профессиональных интересов будущих рабочих на
современном этапе развития страны, в частности, правильная организация конкретной
профессиональной деятельности учащихся в коллективе, соблюдение принципа совмещения обучения
и воспитания с производственным трудом, принципа системности.
Ahapova M.B. A.S. Makarenko’s Heritage in the Context of Professionally-Technical Educational
Establishments Pupils Professional Interests Formation.
In the article the role of pupils’ interests in the pedagogic system of the outstanding native teacher
practitioner A.S. Makarenko is disclosed. The necessary conditions that provide the future workers’
professional interests formation on the modern stage of country development are considered; namely the
correct organization of certain pupils’ professional activity in the collective; following the principle of
teaching and education combining with productive work, the system principle.
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ТОЛЕРАНТНОСТІ
У статті розглядається проблема формування толерантності в наш час та її взаємозв’язок з
інформаційною компетентністю. Здійснюється філософський аналіз проблеми інформаційної
компетентності. Актуалізується питання про необхідність включення толерантності як
обов’язкового компонента в інформаційну компетентність студента.
Проблема формування толерантності в наш час стає особливо актуальною. Адже сучасний світ
характеризується загальним відчуженням людини від толерантності, моральних цінностей та
духовних надбань; відсутністю шанобливих, дружніх стосунків, взаєморозуміння. Витоки цих явищ
слід шукати в соціальних та індивідуальних умовах життя людини.
У складних життєвих умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення,
працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування та використання нового (нових ідей,
задумів, нових підходів, нових рішень). Це людина, "яка володіє певним переліком якостей, а саме
рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі
того, що бачать сучасники і бачили попередники" [1: 93].
Але, на жаль, у сучасній науково-методиній літературі мало висвітлені аспекти розвитку творчості
шляхом використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі, а також формування
толерантних взаємин між студентами та викладачами для організації ефективної взаємодії в
навчальній групі.
Метою статті є розгляд проблеми формування толерантності та її взаємозв’язку з інформаційною
компетентністю, а також спроба філософського аналізу проблеми інформаційної компетентності.
Толерантність означає повагу, сприйняття та розуміння різноманіття культур нашого світу, форм
самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють
знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті та переконання тощо.
Світові тенденції розвитку суспільства показують, що в багатьох країнах світу комп’ютеризація
всіх сфер життя cпонукає до зміни традиційного устрою суспільства на нову суспільно-економічну
формацію, яку вчені назвали інформаційним суспільством.
Інформаційне суспільство базується не тільки на товарно-грошових відносинах, фундаментальне
значення в такому суспільстві набуває інформація. Лідирувати в такому суспільстві можуть тільки ті
люди, що мають своєчасну, повну та достовірну інформацію, а це означає, що не тільки
професійного зростання, а й впевненої діяльності у будь-якій сфері людського життя нині вже не
можна уявити без постійного використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Інформаційне суспільство – дуже динамічна формація, яка спонукає всі верстви населення
впродовж активного трудового життя постійно навчатися, підвищувати кваліфікацію, щоб бути
конкурентноспроможними на ринку праці. Українське суспільство, і зокрема, найпрогресивніший
його авангард – студенти – яскравий тому приклад. Зокрема, якщо раніше тих знань, які фахівець
здобував під час навчання у вищому навчальному закладі, вистачало на багато років трудової
діяльності, то нині для аргументованого викладу студенту сучасного стану будь-якої науки (будь то
хімія, фізика, інформатика, біологія, географія) викладачу доводиться постійно підвищувати свою
кваліфікацію, а впровадження в навчальний процес комп’ютерної техніки спонукає всіх опановувати
комп’ютерну техніку хоча б на рівні користувача-початківця.
Останні два десятиріччя відзначають широке застосування комп’ютерної техніки та
інформаційних технологій у різних сферах життя і діяльності особистості. Тому коли йдеться про
компетентність спеціаліста, до складу знань, умінь, навичок та здатностей їх застосовувати повинні
входити і здатності, що стосуються роботи з інформаційними та комп’ютерними технологіями та
сучасним програмним забезпеченням.
Проаналізувавши існуючі підходи до визначення поняття "інформаційна компетентність", ми
визначаємо інформаційну компетентність як інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її
здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх
її формах та представленнях – як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній формі;
здатності щодо роботи з комп’ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями, та здатності
щодо застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті. Таким чином, інформаційна
компетентність є сукупністю трьох компонент: інформаційна компонента (здатність ефективної
роботи з інформацією у всіх формах її представлення); комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна
компонента (що визначає уміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та
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програмним забезпеченням); компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні
засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання
різноманітних задач).
У навчальному процесі одним із чинників толерантності є інформаційна компетентність
студентів.
З одного боку, інформаційна компетентність – це компетентність індивіда в роботі з інформацією,
а з іншого – це комп’ютерна компетентність, тобто уміння працювати з комп’ютером та
інформаційними технологіями [2: 82].
Інформаційна компетенція не зводиться до простої кваліфікації, що враховує актуальність
навчального часу, це щось більше. У цьому контексті на перший план виходить, насамперед, досвід
роботи із самою інформацією, а не з її засобами. У суспільстві знання набагато важливіше вміти
критично сприймати засоби інформації, вишукувати саму інформацію, диференційовано оцінювати,
робити вибір і самостійно обробляти її [3: 67].
На думку педагога А.В. Зав’ялової, інформаційна компетентність – це знання, уміння, навички і
здатність їх застосовувати в нових інформаційних технологіях [1: 124].
Психолог В.В. Недбай визначає інформаційну компетентність як здатність знаходити, оцінювати,
використовувати і повідомляти інформацію у всіх її видах і представленнях [4: 55].
Американські дослідники визначають інформаційну компетентність як поєднання комп’ютерної
грамотності, вмінь працювати з традиційними видами інформації в бібліотеці, технологічної
грамотності, етики, критичного сприйняття і навичок комунікації [2: 89].
Отже, визначаємо інформаційну компетентність як інтегративну професійну якість особистості,
яка, з одного боку, віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку
інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах (традиційній, друкованій та електронній,
тощо); а з іншого – як здатності її до роботи з комп’ютерною технікою та телекомунікаційними
технологіями і застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті.
Проаналізувавши змістовне наповнення кожної із складових частин інформаційної
компетентності, ми розробили структурно-компонентне наповнення кожної складової.
Розглядаючи інформаційну компетентність як компоненту професійної діяльності фахівця, що
стосується застосування сучасних інформаційних технологій, ми визначили інформаційну
компетентність як набір трьох компонент – інформаційної, комп’ютерної та процесуальнодіяльністної компоненти.
Вивчаючи компетенції, які в сукупності складають інформаційну компетентність майбутнього
фахівця, можна визначити деякий їх набір, що повинен входити до складу інформаційної
компетентності майбутнього фахівця і не залежати від змісту та характеру виконуваної ним
професійної діяльності. Тобто інформаційна компетентність майбутнього фахівця будь-якого
профілю незалежно від змісту виконуваної ним професійної діяльності повинна визначати здатності
та знання фахівця стосовно роботи з інформацією та комп’ютерними технологіями.
Упровадження нових інформаційних та комп’ютерних технологій змінює характер навчальної
діяльності: змінюються методи організації праці, взаємодії обчислювальної техніки з людьми та
виробничим устаткуванням, виникають пов’язані з цим соціальні, економічні та культурні проблеми.
Навчальна діяльність стає багатомірною. Майбутня професійна діяльність розвивається в оточенні,
що підсилює людські зв’язки, робить необхідним дотримання таких критеріїв, як керування, точність,
якість, і викликає критичне поводження і творчу активність. Важливим фактором стає необхідність
навчити студента справлятися із ситуаціями, що змінюються [1: 29].
У сучасній навчальній діяльності необхідно вчитися діяти в умовах впровадження нових
інформаційних та комп’ютерних технологій і опановувати нові області їх застосування,
поглиблювати і розширювати навчання для одержання нових знань.
Інформатизація освітньої діяльності надала інноваційний поштовх для підвищення ефективності
навчання. Зокрема, у якості одного з основних критеріїв ефективності навчального процесу виступає
можливість засвоєння найбільшого обсягу знань та навичок протягом найкоротшого терміну.
До переліку інформаційних технологій, які можливо використати в навчальному процесі, як
правило відносять гіперпосилання, мультимедіа, телебачення, комп’ютерне тестування, дистанційне
навчання в реальному режимі часу за допомогою комп’ютерних мереж.
Технологія гіперпосилань у даний час є досить розповсюдженою. У навчальному процесі вона
використовується для зручної організації виводу текстової інформації на монітор комп’ютера. Проте,
організація даних в електронному вигляді за допомогою гіперпосилань переважно здійснюється
лінійно-орієнтованим способом, що значно не відрізняє процес її засвоєння від використання
звичайної "паперової" літератури.
Поєднання текстової інформації з графічною, аудіо- і відео інформацією в процесі її відтворення
отримало назву "мультимедіа". Мультимедіа як технологія ефективно застосовується при створенні
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енциклопедичних видань, комп’ютерних ігор, різних довідково-інформаційних систем, а також при
створенні різноманітної презентаційної продукції.
Основне, що вигідно відрізняє мультимедіа технологію від будь-якої іншої технології подачі
інформації, – можливість комплексно впливати на сприйняття людини: складні таблиці, діаграми і
текстові матеріали можуть замінятися за бажанням глядача графічними зображеннями, відео
фрагментами зі всіма перевагами аудіовізуального ряду, набором слайдів з пояснюючим дикторським
текстовим або звуковим супроводом.
Комп’ютерне тестування також широко використовуються в освітній діяльності, проте їх
впровадження більш пов’язано з полегшенням організаційної роботи.
Телебачення використовується багатьма навчальними закладами світу як засіб інформації. Розміри
телепродукції збільшуються та стають більш технологічними.
Основна концепція електронного світу – це усі ресурси, які потрібні для роботи (інформація,
тренаж) до інтерфейсу користувача. Це надає можливість розв’язувати проблеми, що з’являються в
процесі роботи в незалежній манері.
Комп’ютерні мережі стають ключовим засобом доставки навчальних матеріалів. Серцем як мережі
Інтернет, так і інтранет є протокол TCP/IP – і це головне. Роль, яку відіграє Інтернет у навчальному
процесі: джерело інформації; засіб спілкування та утворення віртуальних спільнот; середовище
дистанційного навчання.
Для визначення змісту навчальних дисциплін необхідно провести аналіз особливостей майбутньої
діяльності в умовах інформатизації суспільства в цілому та впливу інформаційних та комп’ютерних
технологій на зміст майбутньої професійної діяльності студента. Відповідно до визначеного змісту
навчання виникає ряд інших задач щодо організації навчального процесу, розв’язання яких є
обов’язковим для досягнення поставлених цілей.
Це можуть бути: забезпечення вільного доступу до комп’ютерної техніки та комунікаційних
ресурсів усіх учасників навчального процесу (студентів та викладачів); використання засобів
комп’ютерних та інформаційних технологій у зміст дисциплін, не пов’язаних із їх вивченням;
використання комп’ютерної техніки в контролі знань студентів; використання новітніх
інформаційних технологій навчання, які дозволяють опрацьовувати різного роду інформацію, не
лише текстову, але й звукову та графічну; використання комп’ютерної техніки як засобу отримання
знань шляхом використання телекомунікації та застосування електронних підручників.
Результат ефективного комп’ютерного навчання є сформована інформаційна компетентність, яка
не зводиться до розрізнених знань і вмінь працювати з комп’ютерною технікою, а є інтегральною
властивістю цілісної особистості студента, що передбачає її комп’ютерну спрямованість, мотивацію
до засвоєння нових знань і вмінь, здатність до розв’язання інтелектуальних завдань за допомогою
комп’ютерної техніки, володіння прийомами комп’ютерного мислення.
Зміст підготовки студентів повинен будуватись як комплексна цільова програма, орієнтована на
кінцеві результати, а не як проста сума незалежних один від одного автономних дисциплін. Зміст
кожної окремої дисципліни повинен розглядатись як органічна частина цілісного змісту всебічної
підготовки спеціаліста певної навчальної дисципліни в досягненні кінцевих цілей підготовки
студента.
Можна визначити наступні стадії вивчення сучасних інформаційних технологій, що
характеризуються у вигляді наступних етапів:
знайомство – освоєння студентами загальних уявлень про сучасну інформаційну технологію й
інформаційну цивілізацію, отримання окремих навичок роботи з комп’ютером;
використання – застосування інформаційних технологій для розв’язання окремих задач у рамках
традиційних моделей викладання;
інтеграція – загальна зміна технології викладання за рахунок інтеграції інформаційних технологій
в освітній процес;
перетворення – зміна змісту освіти, структури навчальних предметів, системи атестації відповідно
до сучасної системи освітніх пріоритетів на базі інформаційних технологій [3: 48].
На етапі знайомства здійснюється освоєння загальних можливостей нових інформаційних
технологій, на етапі використання здійснюються спроби їх застосування щодо розв’язання окремих
задач у рамках традиційних способів здійснення професійної діяльності, на етапі інтеграції
відбуваються спроби зміни технологій здійснення професійної діяльності за рахунок широкого
використання нових інформаційних технологій, на етапі перетворення з’являються нові технології,
пов’язані лише з новими інформаційними технологіями, таким чином відбувається зміна змісту і
структури професійної діяльності завдяки впровадженню нових інформаційних технологій.
Застосування нових інформаційних технологій у навчанні відповідно до цих етапів призведе до
зміни змісту освіти завдяки впровадженню в загальний зміст навчання певних розділів існуючих
навчальних дисциплін, які дозволяють студентам оволодіти необхідними знаннями, уміннями та
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навичками і здатностями їх застосування щодо нових інформаційних технологій у професійній
діяльності.
Якщо система навчання, в конкретному вузі забезпечує підготовку конкурентоспроможних
випускників, то цей вуз, вступивши до Болонського процесу, може принципово нічого не міняти –
перебудовуватися прийдеться тим, хто програє в боротьбі за робочі місця, хто виявиться не
компетентним у питаннях навчання та виховання. Кожна країна потребує компетентних спеціалістів,
які будуть перебудовувати, піднімати свою Вітчизну політично і економічно.
У 60-х роках минулого століття вже було закладено поняття "компетентність", яке трактується як
інтелектуально і особистісно обумовлений досвід соціально-професійної життєдіяльності людини.
Одним з понять компетентності є характеристика людини, яка завершила освіту визначеного
ступеня, що виражається в готовності (здатності) на основі отриманої освіти до успішної
(продуктивної, ефективної) діяльності з урахуванням її соціальної значущості і соціальних ризиків,
що можуть бути з нею пов’язані.
Для того, щоб студент після закінчення вищого навчального закладу мав визначений рівень
інформаційної культури, потрібна неперервна комп’ютерна освіта, оскільки науково-технічний
прогрес не стоїть на місці. Цю функцію виконують поряд з базовим курсом інформатики і курси на
вибір (студента чи вузу) та спеціальні дисципліни.
Надзвичайно важливою частиною будь-якого курсу природничо-математичних дисциплін є
лабораторний практикум. Лабораторні роботи дають можливість перевірити на практиці правильність
теоретичних уявлень про фізичні та хімічні явища, що вивчаються в лекційному курсі. Крім того, на
лабораторних роботах відпрацьовуються уміння й навички, необхідні для постановки експерименту.
Однак існує велика кількість процесів, механізми роботи яких відомі, але безпосереднє їх
спостереження неможливе в реальному часі і в масштабі один до одного. Зокрема, більшість процесів
ядерної фізики, квантової механіки, фізики напівпровідників відбуваються на мікроскопічному
атомарному або молекулярному рівні. Тривають вони надзвичайно короткий час. З іншого боку,
явища, що вивчаються астрономією, відбуваються на макрорівні. Їх тривалість може сягати мільярди
років. Усе це сильно звужує демонстраційну і експериментальну базу курсів фізики. Необхідно
відмітити також, що існує широке коло фізичних експериментів, постановка яких вимагає великих
матеріальних і фінансових витрат.
При навчанні хімії, найбільш природним є використання комп’ютера, виходячи з особливостей
хімії як науки. Наприклад, для моделювання хімічних процесів і явищ, лабораторного використання
комп’ютера в режимі інтерфейсу, комп’ютерної підтримки процесу викладу навчального матеріалу і
контролю його засвоєння. Моделювання хімічних явищ і процесів на комп’ютері необхідно,
насамперед, для вивчення явищ і експериментів, що практично неможливо показати в навчальній
лабораторії, але вони можуть бути показані за допомогою комп’ютера.
Використання комп’ютерних моделей дозволяє розкрити істотні зв’язки досліджуваного об’єкта,
глибше виявити його закономірності, що, в кінцевому рахунку, веде до кращого засвоєння матеріалу.
Студент може досліджувати явище, змінюючи параметри, порівнювати отримані результати,
аналізувати їх, робити висновки. Наприклад, задаючи різні значення концентрації реагуючих речовин
(у програмі, що моделює залежність швидкості хімічної реакції від різних факторів), студент може
простежити за зміною обсягу газу, що виділяється, і т.д.
На практичних заняттях з інформатики та комп’ютерної техніки викладачам особливу увагу слід
приділити формуванню толерантних взаємин студентів, необхідно передусім створити вільну ігрову
атмосферу, спрямовану на забезпечення комфортності спілкування, впевненості у своїх силах і
відповідному потенціалі інших членів групи.
Формування інформаційної компетентності здійснюється через організацію навчального процесу,
зміст освіти та умови, які сприяють формуванню певних психологічних якостей особистості. Цей
процес є неперервним і здійснюється протягом всієї навчальної діяльності студента. Але саме під час
навчання формуються основні компетенції, що входять до складу інформаційної компетентності
майбутнього спеціаліста. Це компетенції інформаційної, комп’ютерної та процесуально-діяльністної
складової. А протягом подальшої роботи після завершення навчання ці компетенції поповнюються
додатковими знаннями та вміннями, але їх структура не змінюється. Таким чином, ще в навчальному
закладі формуються всі компетенції, що входять до складу інформаційної компетентності
майбутнього спеціаліста [2: 45].
Толерантна людина – це людина, яка вміє пристосовуватись до будь-яких ситуацій, які виникають
у сучасному житті. Ми ще раз можемо переконатися у взаємозв’язку понять толерантності і
інформаційної компетентності, тому що виникнення інформаційних систем у сучасному суспільстві
вимагає терпимого ставлення до багатьох явищ життя. Позитивним вбачається результат сучасного
ставлення до освіти, згідно з дослідженнями ринку праці в Україні існує досить тісний зв’язок між
рівнем освіти та матеріальним становищем. Вища освіта стає основним чинником
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конкурентоспроможності на ринку праці та високих заробітків. Одночасно це дає змогу значно
розширити коло інформаційних компетентних особистостей, тому що саме через освіту здобувається
більшість знань [4: 84].
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Карлинская Я.В. Информационная компетентность студентов как фактор толерантности.
В статье рассматривается проблема формирования толерантности в наше время и её взаимосвязь
с информационной компетентностью. Осуществлен философский анализ проблемы информационной
компетентности. Актуализируется вопрос о необходимости включения толерантности, как
обязательного компонента, в информационную компетентность студента.
Karlinska Ya.V. Informative Сompetence of Students as a Factor of Tolerance.
In the article the problem of tolerance formation in our time and its intercommunication with an informative
competence is considered. The philosophical analysis of informative competence problem is carried out. A
question about the necessity of including tolerance as an obligatory component in the informative
competence of a student is actualized.
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ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ
В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У статті на основі аналізу історико-педагогічних джерел розглянуто деякі аспекти розвитку
відомих форм організації навчання. Відзначено внесок вітчизняних педагогів у розвиток даної
проблеми на різних етапах її становлення. Розкриваються позитивні риси та недоліки
взаємонавчання. Визначені можливості його подальшого вдосконалення та активного впровадження
в сучасній школі.
Реформування загальної середньої освіти, як засвідчено основними концептуальними
положеннями Закону України "Про освіту", концепції "Про розвиток загальної середньої освіти",
"Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті", передбачає її гуманізацію,
переорієнтацію з інформативної на продуктивну форму навчання, розробку та впровадження
інноваційних навчально-виховних технологій. Модернізація системи освіти України вимагає пошуку
ефективних шляхів, форм та методів формування всебічно розвиненої особистості, здатної не лише
застосовувати здобуті знання в професійній діяльності, але й постійно поповнювати їх. Світова
практика розвитку педагогічної науки свідчить про те, що ефективне вирішення поставлених завдань
залежить від урахування історичного досвіду. На необхідність застосування історичного підходу до
вивчення педагогічних явищ вказує цілий ряд науковців (М.О. Данілов, М.М. Скаткін, А.М. Алексюк,
С.У. Гончаренко І.П. Підласий). Кожен етап розвитку суспільства накладає свій відбиток і на
організацію навчання, що дозволяє накопичувати значний емпіричний матеріал у цій галузі. У
світовій практиці відомі найрізноманітніші форми організації навчання. Виникнення, розвиток,
удосконалення і поступове відмирання окремих із них пов’язане з вимогами та потребами
суспільства, що розвивається. Відтак, постає проблема систематизації різноманітних форм організації
навчання, виділення найбільш ефективних, що відповідають духу певної історичної епохи.
Різні аспекти проблеми пошуку ефективних форм навчання знайшли своє відображення в історії
зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки (Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці,
А.В. Дістервег, Дж. Дьюї, К.Д. Ушинський, Т.Г. Лубенець, Б.П. Єсіпов та інші), значний внесок у
розробку загальних принципів організації групової та колективної роботи дали дослідження
В.К. Дяченко, В.В. Котова, Г.О. Цукерман, О.Г. Ярошенко. Особливої актуальності набувають і
розробляються в багатьох напрямах на сучасному етапі розвитку педагогічної науки шляхи та
способи технологічної побудови процесу взаємонавчання, що зумовлює потребу вивчення та
узагальнення теоретичного та практичного досвіду в історії вітчизняної педагогіки. Аналіз
виникнення форм взаємонавчання в історії вітчизняної педагогіки з найдавніших часів до наших днів,
виявлення історичних закономірностей їх становлення та розповсюдження, особливостей та
можливостей їх використання й подальшого удосконалення є метою цієї статті.
Один із перших описів групової форми навчальної роботи у вітчизняній педагогіці зустрічається в
статутах братських шкіл України й Білорусії (ХVI-ХVII століття). Організація навчання в цих
закладах освіти була строго регламентована. Наприклад, за статутом Луцької школи (1624), що
дійшов до наших часів, діти приходили до школи й закінчували заняття у визначений час, пропуски й
запізнення не допускалися. У випадку відсутності учня в школі вчитель повинен "негайно ж послати
за ним і довідатися причину, з якої він не прийшов" (стаття 7). Ранком кожен учень показував
учителеві виконану вдома письмову роботу й відповідав усно, потім проводилися групові заняття.
Після обіду вчитель задавав уроки додому. Виконавши домашнє завдання, учні зобов’язані були
показати їх (або відповісти усно) батькам. "У суботу повинні повторити все, чому вчилися впродовж
тижня" (стаття 13). Відповідно до статуту, кожен клас ділився на три групи: початківців, тих, хто
встигає і високо встигаючих. Учитель, працюючи одночасно з трьома групами, відшукував для
кожної групи своє завдання та особливу форму організації колективної навчальної роботи: у статті
9-й статуту говориться що, "діти в школі повинні бути розділені на троє: одні будуть учитися
розпізнавати букви й складати; інші – учитися читати й вивчати напам’ять різні уроки; треті –
привчатися пояснювати прочитане, міркувати й розмірковувати" [1]. Таким чином, у школах України
й Білорусії відбувалася також й диференціація групової форми організації навчальної діяльності.
Групова форма навчання набула широкого застосування в міських школах, які виникали в різних
країнах у різний час залежно від рівня їх розвитку. Нова форма організації навчальної роботи давала
можливість охопити навчанням більшу кількість дітей та була перехідною від індивідуальної форми
навчання до класно-урочної.
© Карплюк С.О., 2008
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Подальший розвиток класичного навчання у вітчизняній педагогіці здійснив К.Д. Ушинський,
який вважав необхідною умовою успішної організації навчальних занять у школі поєднання
фронтальних та індивідуальних форм, однією із найважливіших вимог – діяльність і активність
дитини. Класифікуючи методи навчання, він зіставляв результативність використання вчителем
монологічних та діалогічних методів на уроці, віддаючи перевагу діалогові, зокрема, у формі
фронтальної бесіди, при побудові запитань радив чітко продумувати їх зміст й логіку, ясно й
зрозуміло формулювати. Важливою метою пізнавальної діяльності вчений вважав розвиток
самостійного мислення, тому у своїх працях надавав великого значення розробці різних видів форм та
методів самостійної роботи, рекомендував зосередити увагу на поступовому привчанні дитини до
розумової праці на заняттях, оскільки людина, що має звичку до розумової праці, сумує без такої
праці, шукає її та, звичайно, знаходить на кожному кроці. У визначенні рівня розвитку самостійності
учня особливої ваги, на його думку, набувають міра і форма допомоги вчителя учневі, а головною
умовою розвитку таких якостей є правильний розподіл функцій між дорослим і дитиною. У статтях
"Три елементи школи" (1867 р.), "Недільні школи" (1861 р.), "Про початкове викладання російської
мови" (1864 р.) видатний педагог наголошував, що творчість учнів народжується методикою вчителя
[2]. Педагогічна та наукова діяльність К.Д. Ушинського сприяла подальшим пошукам ефективних
форм організації навчання прогресивними педагогами.
У результаті інновацій та трансформацій систем навчання, виникає форма взаємного навчання, яка
була започаткована в Індії, але обґрунтована на початку XIX століття в Англії вчителем Ланкастером
і священиком Беллем (белл-ланкастерська). Ця форма навчання відрізнялася від інших чіткістю
організації, прагненням зразкового порядку й у багато разів підвищила кількість учнів у початкових
класах. Взаємонавчання мало перевагу також у тому, що вимагало менше вчителів, зменшувало
потребу в застосуванні книг, обходилося лише наочним приладдям, яке можна було легко виготовити
на місці. У Росії форму взаємного навчання спочатку вирішили застосувати в школах військовосирітських відділень, а потім з 1822 року у парафіяльних училищах. Уряд використовував її як засіб
поширення релігії й священного писання серед населення, але демократично налаштовані освітяни
керувалися іншими прагненнями: вони створювали школи взаємного навчання для поширення
грамотності серед простого народу. Перша школа взаємного навчання у Франції була відкрита при
російському окупаційному корпусі під командуванням графа Воронцова. Офіцери полків почали
навчати в ній російських солдатів грамоті, яку вони опанували в короткі строки. Повернувшись у
Росію, окупаційний російський корпус привіз із собою вже готову методику взаємного навчання, яку
починаючи з 1816 року використовували у всіх військово-сирітських відділеннях при полках. Поряд
із цими школами взаємного навчання при військових організаціях у містах Казані, Тулі, Москві
дворянські товариства й купецькі організації починають відкривати училища взаємного навчання.
Таким чином, у цей період навчальні заклади для простих верств населення створювалися вже не
урядом, а широкими колами громадськості. Це сприяло оновленню не тільки методики викладання,
але й змісту навчання в таких закладах освіти. У 1821 році виникла школа взаємного навчання в
Києві, де навчалося одночасно 1800 учнів, й у Кишиневі (600 учнів) [2].
Серед прогресивних педагогів другої половини XIX століття, що зробили значний внесок у
розвиток педагогічної думки в Україні, широко відомі М.П. Драгоманов, Х.Д. Алчевська, П.О. Куліш.
Вони протиставляли офіційній школі, з її суто зовнішнім наглядом за поведінкою, нову, яка має
розвивати дитячий розум, пробуджувати прагнення до самоосвіти; вважали, що організаційні форми
навчання мають відповідати законам психічного розвитку дітей, враховувати їх індивідуальні
особливості, активізувати їх пізнавальну діяльність
У вітчизняній педагогічній науці ХХ сторіччя можна виділити проблему розвиваючого навчання
психолога-гуманіста Л.С. Виготського, який відійшов від традиційних уявлень щодо розвитку
особистості і його співставлення з навчанням. Такій підхід потребував пошуків нової організації
пізнавальної діяльності, в якій дитина була б суб’єктом різноманітних видів і форм людської
діяльності. У подальшому ці ідеї були обґрунтовані, розроблені й експериментально реалізовані в
розвивальних технологіях навчання в 50-ті роки Л.В. Занковим, у 60-ті роки Д.Б. Ельконіним і
В.В. Давидовим. Відомий дидакт П.П. Блонський, прихильник "активних методів", які, на його
погляд, забезпечують високу якість знань та розвиток особистості, вважав, що необхідно шукати таки
організаційні форми, що зроблять навчання цікавим, захоплюючим, задовольняючим інтелектуальні
запити школярів. Одним з найбільш ефективних він вважав "дослідницький метод", який сприяє
активному критичному сприйняттю думок, виховує бажання і звичку до перевірки загальноприйнятих
положень, озброює учнів умінням орієнтуватися в навколишній дійсності, сприяє формуванню їх
творчих здібностей і потреби до творчості.
Будівництво нової радянської школи, яке розпочалося у 20-ті роки, зумовило необхідність
створення нової системи освіти і навчання. Перед вітчизняною педагогічною наукою постала
проблема пошуку шляхів створення нової школи, яка б відповідала природі дитини, закономірностям
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її розвитку. Були створені авторські вітчизняні концепції комплексного навчання (технології),
розроблені такими вченими, як Г. Іваниця, О. Музиченко, І. Соколянський, Я. Чепіга. Також у цей час
була використана модифікація Дальтон-плану під назвою бригадно-лабораторної системи як спроба
подолати його надмірну індивідуалістичність, пов’язати його з колективною працею учнів. Слово
"бригадний" підкреслювало колективність у роботі, а "лабораторний" – сумісність у виконанні
навчальних завдань. Ця форма організації занять стала популярною і поступово перетворилася в
універсальну форму організації навчального процесу в середній та вищій школі. Основною
навчальною одиницею була бригада (підгрупа), якою керував бригадир з числа учнів чи студентів.
Сутність навчальної роботи полягала в тому, що завдання з вивчення курсу або теми брала група
учнів (бригада), яка працювала самостійно в лабораторіях, отримувала консультації вчителя та
колективно звітувалась. Діяльність у бригадах (школи) та підгрупах (ВНЗ) організовувалася за
різними варіантами. Наприклад, усі підгрупи (бригади) отримували різні завдання, а потім результати
роботи порівнювалися; або всі отримували однакове, а одне – було різним для кожної підгрупи.
Отримані результати порівнювалися в колективному обговоренні, яке відбувалося активно та
емоційно, оскільки кожна підгрупа мала новий для себе матеріал. Незважаючи на те, що нові форми
навчання знайшли підтримку в освітян, вони запроваджувалися без належної експериментальної
перевірки, тому їх застосування швидко виявило значні недоліки: зниження ролі вчителя, відсутність
мотивації, неекономне витрачання часу. Рівень підготовки учнів знижувався, їх відповідальність за
результати навчання падала перш за все тому, що їм було не під силу виконувати завдання без
пояснення вчителя. Усе це і призвело до того, що існування в СРСР цієї системи організації
навчальної діяльності в 1932 році завершилося і впродовж багатьох років ніякі активні форми
навчання не використовувалися і не розроблялися [3].
Але прогресивними вітчизняними педагогами продовжуються пошуки нових підходів до
організації навчання. Одним з прикладів може бути Корнинський метод, розроблений у 1928 році
О.Г. Рівіним, 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) [4]. О.Г. Рівіна ще у 1911 році зацікавився питанням, чому у сфері фізичної
праці настає час механізації та автоматизації виробництва, а навчальна розумова праця виконується
як і раніше: вчитель навчає одразу всіх, цілу групу школярів, усіх однаково. Він назвав таке
загальноприйняте навчання "стадним" та поставив перед собою завдання полегшити працю вчителя й
водночас зробити її результативнішою. На його думку, учні мають витрачати часу й зусиль у процесі
навчання менше, а знати і вміти більше, тобто оволодіння науками має відбуватися швидше і
водночас якісніше. Для вирішення даного завдання він розробив метод співробітництва учнів, який
був своєрідною модифікацією всім відомої белл-ланкастерської системи і полягав у роботі в парах,
які не були постійними, а навпаки, їх склад постійно змінювався. Таку організацію навчальної роботи
В.К. Дьяченко та академік М.М. Скаткін уже в 70-ті роки назвали роботою учнів у парах змінного
складу (ПЗС). Першим історичним досвідом роботи О.Г. Рівіна була його вчительська діяльність у
містечку Корнин під Києвом у 1918 році. У 1922-1931 роках у різних педагогічних журналах
з’являються статті про застосування методу ПЗС в зв’язку з вирішенням проблем ліквідації
неписьменності та організацією масової робітничої освіти.
Вагомим внеском у розробку організаційних форм навчання в 60-ті роки була практична
діяльність і педагогічні праці В.О. Сухомлинського. Визначаючи головне завдання школи – надати
учням глибокі, міцні знання з основ наук, він підкреслював необхідність поєднання теоретичних
знань з практичними уміннями в такому напрямі, щоб повною мірою розкривалися індивідуальні
задатки, здібності та нахили. Видатний педагог у статті "Розумова праця і зв’язок школи з життям"
пише, що навчання – це важка розумова праця, і щоб ця праця була успішною, вона має бути цікавою,
бажаною для учнів. Причому цікавим може бути не тільки предмет, а й спосіб пізнання, одним із
найефективніших шляхів якого є дослідницький підхід до предмета вивчення. Він підкреслює, що
організація навчального процесу як колективної діяльності учнів не виключає, а навпаки, передбачає
здійснення індивідуального підходу, що має забезпечити в майбутньому умови для залучення
кожного учня до плідної діяльності колективу [5].
Зародження новаторських ідей у педагогічній науці 70-х років, згодом, у середині 80-х, склало
підґрунтя педагогіки співробітництва, основу для розбудови нової освітньої парадигми незалежної
України у 90-х роках. 70-ті роки характеризуються окремими змінами в системі освіти: появою нових
типів освітньо-виховних закладів, зміною структури шкільної мережі, частковою модернізацією
змісту і методів навчання. Перехід на новий зміст навчання і введення нових форм організації
навчальних занять стимулювали і методичну творчість учителів. Поряд із традиційними формами
організації навчання широкого розповсюдження набули нестандартні (авторські), активно
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трансформувався та впроваджувався в шкільну практику досвід минулого. Значно сприяла розвитку
понять, що розглядаються, "педагогіка співробітництва", яка об’єднала у середині 80-х років групу
творчих педагогів (В.Ф. Шаталова, Є.Н. Ільїна, С.М. Лисенкову, І.П. Волкова, Ш.О. Амонашвілі та
ін.) і переросла згодом у новий напрям у педагогіці, який часописи називали "новою методикою",
"педагогічним кредо". Педагогічне співробітництво вимагало від педагогів ініціативи, творчості,
самостійного мислення, нових нестандартних рішень, якісно нового підходу до організації
навчального процесу [6].
Осмислення результатів вивчення історико-педагогічного досвіду, накопиченого у вітчизняній
педагогічній науці, дозволяє характеризувати організаційні форми навчання як важливий
структурний компонент діяльності школи, що визначає можливість здійснення суб’єкт-суб’єктної
взаємодії у процесі пізнання, дає можливість розвивати прогресивні ідеї задля покращення системи
сучасної освіти в Україні з урахуванням специфічно-регіональних та конкретно-історичних умов.
Розглядаючи проблему розвитку форм навчання в історії педагогічної думки, можна зробити
висновки, що вона є складним, багатогранним педагогічним явищем, до розв’язання якого існують
різні підходи, а їх вдосконалення та оптимальний вибір дозволить підвищити якість освітнього
процесу. Таким чином проблема пошуку ефективних форм навчання в сучасній школі потребує
подальшого теоретичного та практичного дослідження.
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Карплюк С.А. К проблеме организации взаимообучения в истории отечественной педагогики.
В статье на основе анализа историко-педагогических источников рассмотрены некоторые аспекты
развития известных форм организации обучения. Отмечен вклад отечественных педагогов в
развитие данной проблемы на разных этапах её становления. Раскрыты положительные и
отрицательные черты взаимообучения. Определены возможности его дальнейшего
усовершенствования и активного внедрения в современной школе..
Karplyuk S.O. To the Problem Interactive Studying of Organization in the History of Native Pedagogic.
In the article on the basis of the analysis of historical-pedagogic sources some aspects of the training
organization famous forms development are considered. The contribution of native teachers to the
development of the given problem on different stages of its formation is noted. Positive and negative lines of
interactive studying are revealed. Possibilities of its further improvement and active introduction in modern
school are defined.
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КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
У статті викладено деякі аспекти дослідження проблеми професійно-педагогічної підготовки
майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками, виділено
компоненти готовності майбутнього вчителя. Охарактеризовано прояви кожного компонента.
Побудовано структуру психологічної готовності майбутнього вчителя інформатики.
Сучасний етап розвитку педагогічної освіти України визначається тенденціями до інтеграції в
європейський освітній простір. Подальша демократизація системи освіти, її гуманізація, здійснення
особистісно зорієнтованого підходу до учня зумовлюють істотні зміни освітніх пріоритетів і
висувають принципово нові вимоги до професійно-педагогічної підготовки вчителя.
Саме в таких умовах удосконалення змісту професійно-педагогічної підготовки майбутнього
вчителя інформатики набуває більшу актуальність.
На наш погляд, особливу увагу необхідно звернути на методичну й спеціальну складові змісту
підготовки вчителя інформатики, які сприяють застосуванню новітніх інформаційних і
комунікаційних технологій (НІКТ) у своїй професійно-педагогічній діяльності.
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється значна увага певним аспектам
професійної підготовки майбутнього вчителя, зокрема змісту педагогічної освіти (А.М. Алексюк,
А.М. Бойко, С.У. Гончаренко, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, В.І. Луговий, І.П. Підласий, Г.В. Троцко),
вдосконаленню технологій навчання майбутнього вчителя (В.І. Бондар, О.Г. Мороз, Т.С. Яценко та
ін.), підготовці майбутніх учителів до формування творчої особистості учня (В.О. Моляко,
С.О. Сисоєва), професійній готовності до педагогічної праці (Л.В. Кондрашова [1], В.О. Моляко,
В.О. Сластьонін), формуванню професійної культури майбутнього вчителя та окремих її складників
(В.М. Гриньова, В.Й. Гриньов, Т.В. Іванова, Н.Б. Крилова, Н.В. Морзе, В.О. Семиченко,
Л.В. Столяревська).
В умовах входження України в інформаційну стадію розвитку в наукових дослідженнях
приділяється значна увага проблемі використання інформаційних технологій в освітньому просторі, а
саме: впровадженню комп’ютерних технологій в освітній процес навчальних закладів (Н.В. Апатова,
В.Ю. Биков, А.Ф. Верлань, М.І. Жалдак, М.Ю. Кадемія, О.М. Коваль, В.П. Науменко), використанню
освітніх можливостей мережі Інтернет (Л.В. Брескіна, Р.С. Гуревич, Н.В. Морзе).
Аналіз змісту професійної підготовки вчителя інформатики вказує на те, що в педвузах вона
носить яскраво виражений програмістський характер, незважаючи на посилюючу роль питомої ваги
матеріалу, присвяченого інформаційним технологіям, напрямкам використання комп’ютерних
телекомунікаційних технологій у навчанні та керуванні освітою.
В умовах науково-технічного прогресу впровадження новітніх інформаційних технологій у
навчання може розглядатись як засіб самореалізації особистості та водночас як фактор формування
необхідних для творчості особистісних якостей, способів діяльності, які виступають як індивідуальна
сукупність, що забезпечує успіх при розв’язанні задачі профорієнтації молоді. В умовах
загальноосвітнього закладу, враховуючи вікові особливості старшокласників, профорієнтаційна
діяльність із учнями старших класів заключається саме у формуванні професійного самовизначення
випускника школи.
Разом з тим, теоретичний аналіз наукових праць та вивчення практичного досвіду з проблеми
підготовки майбутнього вчителя свідчить, що на сьогоднішній день залишаються недостатньо
розробленими психолого-педагогічні умови й засоби підготовки майбутніх учителів до використання
новітніх інформаційних технологій у своїй професійно-педагогічній діяльності. Отже, комплексного
дослідження можливостей впливу використання новітніх інформаційних технологій в умовах
комп’ютерного навчання при підготовці учнів до професійного самовизначення до цього часу не було
вивчено.
Учню старших класів досить важко самостійно визначитись серед великого розмаїття професій на
сучасному етапі розвитку суспільства [2]. Тому йому повинен допомогти вчитель, використовуючи
можливості новітніх інформаційних технологій та свій власний стиль професійно-педагогічної
діяльності [3].
Майбутній учитель повинен бути підготовлений до такого аспекту своєї професійно-педагогічної
діяльності. Вже в стінах педагогічного вузу в студентів повинна бути сформована готовність до
застосування педагогічних технологій та новітніх інформаційних технологій для формування
© Парховнюк Г.О., 2008
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професійного самовизначення старшокласників. Саме результат такої праці буде показником
окремого етапу процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.
Метою нашої статті є виявлення структурних компонентів готовності майбутнього вчителя
інформатики до профорієнтаційної діяльності із старшокласниками, а саме – формування
професійного самовизначення.
Підготовка студентів до формування професійного самовизначення старшокласників, результатом
якої виступає готовність до даного виду професійно-педагогічної діяльності, здійснюється в процесі
загальної професійної підготовки та має спільні з нею компоненти [4; 5]. Згідно із провідними ідеями
особитістно-орієнтованої теорії (Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.) [6; 7; 8],
будемо розглядати структуру готовності майбутнього вчителя до формування професійного
самовизначення старшокласників як сукупність взаємозалежних структурних компонентів, що
наповнені якісними характеристиками й показниками.
У визначенні змісту, структурних компонентів готовності студента до вчительської діяльності в
психолого-педагогічній літературі немає єдиного підходу. На наш погляд, найбільш повними виділені
зміст і структурні компоненти такої готовності в роботах М.І. Дьяченка і Л.О. Кандибович [9].
Розглядаючи готовність як складне психологічне утворення, вони виділяють у структурі її змісту такі
компоненти: мотиваційний, емоційний, когнітивний, операційно-дійовий.
Мотиваційний компонент характеризується як:
- позитивне ставлення до профорієнтаційної діяльності, свідоме бажання займатись нею,
переконаність в її значенні;
- стійка ціннісна орієнтація педагога на розв’язання проблем профорієнтації;
- стійка потреба в оволодінні знаннями, вміннями, навичками, необхідними для успішного
здійснення профорієнтаційної діяльності;
- потреба успішно виконувати поточні завдання, наявність інтересу до способів їх вирішення;
- усвідомлена потреба у профорієнтаційній діяльності і внутрішнє сприйняття її вимог;
- прагнення домагатись успіхів, не зважаючи на можливі труднощі, пов’язані із специфікою
профорієнтаційної роботи із старшокласниками;
- стійкий, глибокий інтерес до профорієнтаційної діяльності, бажання реалізувати в ній свої
можливості.
Проявляється даний компонент у стійкій позитивній мотивації, ціннісних орієнтаціях, інтересах,
меті, переконаннях, потребах, установках, активній життєвій позиції особистості майбутнього
вчителя інформатики, цілеспрямованості і наполегливості, готовності до постійного
самовдосконалення.
Емоційний компонент характеризується як: вплив емоцій та почуттів на забезпечення успішного
перебігу та результативності профорієнтаційної діяльності вчителя інформатики;
- загальна налаштованість на зустріч із новою ситуацією в професійній діяльності, на фоні якої
розвиваються стани очікування, наміри, емоційні реакції;
- емоційна стійкість, врівноваженість, відсутність почуття страху, хвилювання, витримка в
подоланні труднощів, пов’язаних із специфікою профорієнтаційної роботи;
- сміливість і впевненість у своїх силах, легкість і комфортність, припіднятий настрій, що
пов’язані з можливістю проявити свої здібності, перевірити свої вміння в практичній діяльності;
- упевненість у собі, як у професіоналі, переконаність в успіху, натхнення;
- установка на активні, цілеспрямовані дії, самомобілізація, що виражається у формі стійких
емоційно-регуляційних реакціях;
- високий ступінь самоконтролю, саморегуляції емоційним станом і поведінкою в умовах
вирішення проблем профорієнтаційної діяльності;
- переживання позитивного "образу Я", емоційна стабільність, здатність відчувати задоволення
від профорієнтаційної роботи з учнями.
Проявляється цей компонент у психічних станах: тривожності, комфортності, інтересі, психічній
активації, напруженні, емоційному тонусі.
Отже, функція мотиваційного та емоційного компонентів психологічної готовності майбутнього
педагога до профорієнтаційної роботи в школі полягає у: "приведенні у рух" системи професійноважливих якостей спеціаліста, його підготовленості, переведенні її на актуальний рівень, змушенні
функціонувати; мобілізації всіх сил у відповідності із умовами праці та її завданнями; породженні
прагнення до професіоналізму, максимальній самореалізації в профорієнтаційній діяльності, як
важливому аспекті педагогічної діяльності. Єдність мотиваційного та емоційного компонентів
готовності утворює феномен психологічної налаштованості.
Психологічна налаштованість спеціаліста на діяльність формується, головним чином, на основі
знань, уявлень про неї, системи професійно-необхідних умінь.
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Виходячи з цього положення, ми виділили в структурі психологічної готовності майбутнього
педагога до профорієнтаційної роботи когнітивний та операційно-дійовий компоненти, що в єдності
утворюють феномен підготовленості.
Когнітивний компонент характеризується як:
- усвідомлення цілей, реалізація яких забезпечить розв’язання певного завдання;
- усвідомлення і оцінка умов, за яких відбуватиметься профорієнтаційна діяльність, знання
специфіки цієї роботи;
- актуалізація досвіду, пов’язаного з виконанням завдань та вимог подібного характеру;
- високий рівень інтелектуального розвитку, здібність до переробки нової інформації,
інтелектуально-логічні здібності, асоціативність сприймання, творче мислення, уява, інтуїція,
незалежність суджень;
- професійна компетентність;
- теоретико-методологічна підготовка майбутніх вчителів інформатики;
- система знань психологічних основ профорієнтаційної роботи в школі, а саме:
- психологічна характеристика професійної спрямованості та самовизначення, і виникнення,
розвиток та формування;
- компоненти, аспекти та категорії профорієнтації;
- суть, мета та завдання профорієнтаційної діяльності вчителя;
- принципи організації профорієнтаційної роботи у школі;
- умови ефективності;
- психологічна характеристика змісту роботи на окремих етапах профорієнтаційної діяльності;
- структура системи профорієнтаційної роботи у школі;
- психологічні вимоги та методика організації головних форм профорієнтаційної роботи із
старшокласниками;
- знання методів профдіагностики та визначеного комплексу профдіагностичних методик;
- планування та профорієнтаційна документація.
Проявляється цей компонент у рівні теоретико-методологічної підготовки спеціаліста.
Операційно-дійовий компонент характеризується як:
- актуалізація всієї сукупності знань педагога, співставлення їх із розв’язанням конкретних
проблем та завдань і трансформація у способи діяльності, переведення "на мову практичних дій";
- визначення на основі знань, досвіду та оцінки намічених умов діяльності найбільш
ефективних способів, методів та прийомів розв’язання завдань, що здійснюється через систему
вмінь, професійно-важливих якостей та здібностей.
Систему вмінь складають:
- організаційні вміння (організація колективу вихованців для проведення різноманітних
профорієнтаційних, заходів; налагодження конструктивної міжособистісної взаємодії між
педколективом та учнями; організація власної діяльності, вияв творчості; створення сприятливих
умов для активної діяльності, прояву здібностей як власних, так і вихованців; самостійність у
прийнятті рішень; налагодження ділової атмосфери, цілеспрямованих стосунків в учнівському
колективі; визначення головних напрямків діяльності та прогнозування їх ефективного здійснення);
- комунікативні вміння (встановлювати контакт з партнером, викликати довір’я, знаходити
підхід до дитини; керувати самим собою і процесом спілкування; розуміти думки і впливати на
поведінку, емпатійно розуміти потреби учня; адекватно сприймати психічний стан,
психотерапевтичність при спілкуванні; прогнозування та попередження конфліктних ситуацій;
подолання психологічних бар’єрів у спілкуванні; уважність, тактовність; вміння викликати
відвертість, підтримати спілкування, переконувати, адекватно реагувати на питання);
- інформаційно-орієнтаційні вміння (аналіз спеціальної науково-методичної літератури, з
метою поповнення обсягу знань з проблем профорієнтаційної роботи у школі; виявлення причин
помилок та труднощів і визначення більш ефективних шляхів та методів своєї діяльності у
визначеному напрямку, відповідно до умов її протікання та наявної ситуації; пошук необхідної
інформації, вивчення новітніх досягнень у визначеній сфері професійної діяльності і застосування їх
на практиці);
- конструктивні вміння (відбирати і структуризувати арсенал засобів професійної діяльності;
розпізнавати переваги та недоліки конкретних форм роботи і добирати найбільш адекватні та
ефективні; знаходити оптимальний вихід із нестандартних ситуацій; передбачати труднощі і
попереджувати їх; прогнозувати власні дії та дії учня, перебудовувати їх у випадку необхідності;
об’єктивно оцінювати діяльність власну та інших; вміло синтезувати навчальний матеріал та
профорієнтаційну освіту; планувати свою діяльність, опираючись при цьому на результати
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попередніх профдіагностичних досліджень і проектувати на цій основі систему психологічних
впливів на формування професійного самовизначення учня);
- дослідницькі вміння (здійснення експериментальних, діагностичних досліджень; вивчення
ефективності використовуваних впливів на формування професійної спрямованості учня зі сторони
учителів, батьків, соціального оточення; виявлення найбільш ефективних та адекватних умов для
розвитку професійно-необхідних здібностей учнів; аналіз психолого-педагогічних явищ та
виявлення в них профорієнтаційних моментів; вивчення та узагальнення досвіду колег з метою
використання у власній педагогічній практиці);
- діагностичні вміння (володіння методами та методиками профдіагностики, гнучке їх
використання в практичній діяльності; вміння адекватно добирати методики та засоби вивчення
особистості учня, його інтересів, нахилів та здібностей);
- корекційні вміння (володіння методами корекції факторів впливу на професійне
самовизначення учня; корекція професійного вибору учня неадекватного його здібностям та
можливостям; корекція профорієнтаційної діяльності, диференціація підходів, згідно вікових та
індивідуальних особливостей школярів; адаптація навчального матеріалу, згідно профорієнтаційних
завдань; стимулювання розвитку потенційних здібностей особистості, що, в силу певних обставин,
залишались поза увагою; модифікація класичних форм позакласної навчально-виховної роботи до
завдань профорієнтаційної роботи із школярами).
Проявляється даний компонент у рівні оволодіння технологічною культурою профорієнтаційної
діяльності та вмінні застосовувати знання в практичній діяльності.
Виділені нами структурні компоненти готовності майбутнього вчителя інформатики до
профорієнтаційної діяльності із старшокласниками знаходяться в тісному зв’язку і динамічній
взаємодії між собою, взаємодоповнюючи і взаємовпливаючи один на одний. У сукупності їх можна
розглядати як модель готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної діяльності,
оскільки вони із необхідною повнотою відображають даний феномен, характеризуючи його як цілісне
системне утворення (рис. 1).
Особистість майбутнього вчителя інформатики
Психологічна готовність до профорієнтаційної діяльності із старшокласниками

Психологічна налаштованість

Професійна підготовленість
КОМПОНЕ НТ И

Мотиваційний

Емоційний

Когнітивний

Операційно-дійовий

Рис. 1. Структура психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної діяльності
Таким чином, аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми профорієнтації та
практичний досвід роботи дозволяє нам розглядати готовність майбутнього вчителя інформатики до
профорієнтаційної діяльності із старшокласниками як особливий стан особистості, що інтегрує в собі
психологічну налаштованість та професійну підготовленість до здійснення даного виду діяльності,
структуру якого складають мотиваційний, емоційний, когнітивний та операційно-дійовий
компоненти.

158

Г.О. Парховнюк. Компоненти готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної діяльності
зі старшокласниками

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

Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студента до вчительської діяльності. – К.: Вища
школа, 1987. – 54 с.
Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М., 1984. – 160 с.
Осадчий В.В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет: Автореф. дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.04. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет ім.
М. Коцюбинського, 2005. – 21 с.
Мороз О.Г. Професійна адаптація молодого вчителя: Навч. посібник. – К.: КДПІ, 1980. – 93 c.
Хрущ-Ріпська О.В. Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої
професійної діяльності (на матеріалі музвиховання): Дис. ... канд. психол. наук. – К., 1999. – 183 с.
Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – М.: Педагогика, Т. 1. – 1982. – 487 с.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – 3-е изд. – М.: Педагогика, Т. 1. – 1989. –486 с.
Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. – Минск: БГУ,
1976. – 176 с.

Матеріал надійшов до редакції 02.02. 2008 р.
Парховнюк А.А. Компоненты готовности будущего учителя информатики к
профориентационной деятельности со старшеклассниками.
В статье рассмотрены некоторые аспекты исследования проблемы профессиональнопедагогической подготовки будущих учителей информатики к профориентационной деятельности
со старшеклассниками, выделены компоненты готовности будущего учителя. Дана характеристиа
проявлений каждого компонента. Создана структура готовности будущего учителя информатики к
профориентационной деятельности со старшеклассниками.
Parhovnuk A.O. Components of the Future Computer Science Teacher Readines to Professional
Orientation with Schoolboys of the Senior Classes.
The article considers some aspects of research the problem of professional - pedagogical training of the
future teachers of computer science to professional orientation with schoolboys of the senior classes. There
are selected some components of such training the future teacher. The author has given the characteristic to
each component. Structure of readiness of the future teacher of computer science to professional orientation
with schoolboys of the senior classes is constructed.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МЕДПРАЦІВНИКІВ
ГОТОВНОСТІ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті проаналізовано сутність поняття "готовність". Зазначено, що повинні досліджуватися
не лише проблеми особистості майбутнього медпрацівника в колективі, але і вся система значущих
детермінант: спілкування, міжособистісні взаємини, самосвідомість, емоційна та мотиваційна
сфера тощо.
Підвищення ефективності та якості медичного обслуговування населення є однією з актуальних
проблем сьогодення. Серед невідкладних завдань, які стоять перед освітніми медичними
інституціями, чільне місце посідає якісна професійна підготовка медичних працівників.
Ефективність лікувального процесу зумовлена гуманною професійною взаємодією медсестри і
пацієнта. Оскільки медсестра постає психологічно відповідальною особою за зміст і результати чіткої
взаємодії з хворим, то виникає необхідність здійснення психологічної підготовки медичних кадрів
середньої ланки до професійної діяльності.
У сучасних працях розкриваються засоби формування готовності в цілісній системі навчання
(В. Бондар, П. Гальперін, І. Лернер, П. Підкасистий, М. Скаткін.), аналізується структура орієнтованої
діяльності як засобу пристосування до ситуації (Н. Тализіна); обґрунтовуються сучасні підходи
формування готовності студентів до професійної діяльності (Л. Кадченко, В. Моляко, О. Мороз,
С. Сисоєва, Д. Узнадзе).
Зазначимо, що проблема підготовки медичних працівників стала предметом дослідження таких
наук як соціологія, психологія, педагогіка, театрально-сценічна педагогіка (зокрема, система
К. Станіславського). Вона також ґрунтується на дослідженнях рефлекторної діяльності російського
видатного фізіолога І. Сєченова й геніального автора теорії вищої нервової діяльності людини,
Нобелівського лауреата І. Павлова.
Поняття "готовність" не є новим у вітчизняній, зокрема й у психолого-педагогічній літературі.
Учені С. Максименко та О. Пелеха розглядають готовність як "цілеспрямоване вираження
особистості, що включає її переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості,
знання, навички, вміння, установки. Така готовність досягається в процесі моральної, психологічної,
професійної та фізичної підготовки, є результатом різнобічного розвитку особистості з урахуванням
вимог, зумовлених особливостями діяльності, професії. Готовність як інтегральне системне утворення
особистості характеризує її вибіркову активність при підготовці та включенні до діяльності" [1: 70].
Метою нашої статті є аналіз поняття "готовності".
Однією з проблем підготовки медичних працівників в Україні є професійна готовність лікаря до
практичної діяльності. Основною умовою формування медика як фахівця є набуття ним широкої гами
мультидисциплінарних знань. Разом з тим, у системі професійного навчання не завжди враховується
значення психологічного компоненту в процесі практичної діяльності лікаря. Останній часто не
враховується в системі навчання та виховання медичних працівників. Природно, це безпосередньо
пов’язано із загальним змістом медичної освіти, який скерований на засвоєння студентами
загальноосвітніх, природничих та гуманітарних дисциплін, пізнання ними анатомо-фізіологічних
особливостей людини, вивчення традиційних клінічних закономірностей розвитку та протікання її
хвороб. Також загальнопсихологічні стани пацієнтів при виникненні та перебігу хвороб ще не
досконало вивчаються студентами. Лікарі ж, зважаючи на свою постійну зайнятість, не завжди
надають належного значення індивідуально-психологічним чинникам у процесі діагностики,
лікування, релаксації та ресоціалізації особистості.
Словник В. Даля трактує готовність як "стан або властивість готового" [2: 388]. У словнику
С. Ожегова готовність окреслюється як "стан, при якому все зроблено, все підготовлено для будьчого" [3: 116]. Особистісна готовність досягається як комплекс морально-вольових та фізичних
якостей людини, які через вмотивовані потреби є необхідними їй для досягнення поставленої
соціально значущої мети [4: 198].
У сучасному розумінні науковців, готовність – це цілісне інтегральне утворення особистості, що
характеризує її емоційно-когнітивну та вольову вибіркову прогнозуючу мобілізованість і активність у
момент включення до діяльності певної спрямованості.
Зростання ролі середніх медичних працівників як активних виконавців лікувальних процедур у
медико-профілактичній діяльності стимулює пошук нових підходів до оцінки рівня розвитку їх
особистісних якостей, дослідження тих із них, які зумовлюють успішність професійної діяльності,
забезпечують сумісність з почуваннями хворих. Потребу у формуванні й розвитку професійно
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важливих якостей особистості медпрацівників підкреслюється різними авторами (І. Вітенко,
В. Ораховський та ін.). Тому й актуалізується потреба у вивченні професійної й психологічної
готовності майбутніх медичних фахівців до діяльності. Готовність виступає системною
характеристикою особистості, показником професійної підготовки та рівня її майстерності у
професійній діяльності.
Різні трактування готовності зумовлені специфікою структури діяльності, що вивчається
увкожному конкретному випадку та неспівпадінням теоретичних підходів дослідників до цієї
проблеми. Готовність, зокрема бакалавра медицини, зумовлена характером його діяльності. Він має
не лише добре розуміти патологічні процеси, що відбуваються в організмі людини, знати основи
фізіології й анатомії людини, застосування лікарських засобів, основи ведення ділової медичної
документації, вміти надавати невідкладну медичну допомогу, володіти всім комплексом прийомів
догляду за хворим, а також для досягнення професійного успіху має розвивати особистісні
властивості. У кожному конкретному випадку медсестра-бакалавр має застосовувати індивідуальний
підхід до пацієнта з урахуванням тих змін, які виникають в організмі та психіці при тому чи іншому
захворюванні. З позицій особистісно-орієнтованого підходу, готовність бакалавра медицини
розглядають у зв’язку з особистісними передумовами успішної діяльності. Готовність бакалавра
медицини до професійної діяльності є цілеспрямованим вираженням особистості і включає погляди,
відносини, переконання, мотиви, почуття, вольові й інтелектуальні якості, знання, навички, уміння,
установки, налаштованість на певну поведінку. Така готовність досягається у процесі підготовки до
майбутньої професійної діяльності, зокрема й шляхом оволодіння знаннями з психології. Ця
підготовка спрямована на формування і закріплення стійких якостей (умінь, знань, навичок),
потрібних у професійній діяльності та є цілеспрямованим процесом, що здійснюється шляхом
засвоєння змісту, форм і методів лікувальних дій.
Сутністю готовності є процес та результат спеціальної цілеспрямованої підготовки. Під такою
готовністю в даному процесі розуміють чітке особистісне утворення, яке включає мотиваційні,
інтелектуальні та емоційні складники, а також – комплекс знань, умінь і навичок та особистісних
якостей, які відповідають змісту, вимогам та умовам лікувальної діяльності.
У науковій літературі готовність до діяльності розглядається як на особистісному, так і на
функціональному рівнях, тобто насамперед враховується стан психічних функцій людини. Готовність
до діяльності є передусім сукупність моральних, матеріальних, фізіологічних та професійних якостей,
притаманних особистості, які передбачають можливість активної плідної діяльності [4: 359].
Погляди вчених на зміст поняття "професійна готовність" є підґрунтям, на тлі якого здійснюються
пошуки педагогічної детермінанти. Так, домінуючою метою професійної підготовки С. Сисоєва
визначає готовність майбутнього медпрацівника до професійного і особистісного розвитку [5: 5].
Тим самим, учені трактують поняття "професійна готовність" у контексті тих видів діяльності,
процеси яких вони досліджують. Спільними при цьому виступають багатоаспектний характер самого
терміну та його психологічна природа.
Незважаючи на різницю в конкретному тлумаченні готовності, більшість дослідників
дотримується думки, що це особливий психічний стан. У дослідженнях М. Левітова, В. Мясищева,
А. Ковальова, А. Пуні психічний стан трактується як цілісний прояв особистості, який займає
проміжне місце між психічними процесами і властивостями особистості. Важливим станом, який
розглядає М. Левітов, є готовність до діяльності. Він розрізняє довготривалу готовність і тимчасовий
стан готовності, які називає "передстартовим станом" Дослідник виділяє три види передстартового
стану: звичайну, підвищену та знижену готовність [6: 3]. Звичайна готовність часто буває в людини
перед роботою, до якої вона звикла і яка в даний час не потребує підвищених вимог. Стан підвищеної
готовності викликається новизною і творчим характером роботи, особливим стимулюванням, гарним
фізичним самопочуттям. Знижена готовність викликається слабкою і неконтрольованою мотивацією
особистості й виявляється у відвертанні уваги, помилкових діях.
Динаміка і конкретний прояв психічних станів зумовлюється, як відомо, типом вищої нервової
діяльності. Так, стан емоційного збудження, роздратування перед роботою можна очікувати від осіб,
які належать до збудливого типу, а стан пасивності можливий у людей, що належать до гальмівного
типу вищої нервової діяльності (йдеться насамперед про тих, які належать до флегматичних типів
нервової системи). Загалом, М. Левітов класифікує психічні стани за аналогією з розподілом
психічних процесів. Він розрізняє стани залежно від того, які психічні функції переважають:
пізнавальні, вольові чи емоційні. У забезпеченні успіху в професійній діяльності бакалавра медицини
важливе місце займають його психічні якості. Залежно від типу центральної нервової діяльності, для
медичної сестри велике значення має емоційно-нейтральне ставлення до хворого. Вона має
насамперед уміло вислухати пацієнта, не перебиваючи його, тобто володіти почуттям такту і
стриманості. Медсестра є не лише виконавцем вказівок лікаря, оскільки саме з нею хворий взаємодіє
під час лікування, тобто протягом тривалого часу. Тим самим вона має бути ще й тонким психологом.
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Відомо, що бажання й прагнення здорової людини значно вирізняються від бажань і прагнень людини
хворої. Пацієнти дещо по-іншому сприймають, оцінюють навколишній світ, виявляючи ставлення до
нього. Їх психіка більш вразлива, вони часто боляче реагують на незначні подразники, яких не
помічає здорова людина. Тому поведінка медика має бути насамперед толерантною, терплячою щодо
хворої людини.
Вивченню стану готовності людини до діяльності велику увагу приділяли М. Виноградов,
Б. Ломов, В. Пушкін, А. Ухтомський та ін.
Підтримуючи представників функціонального підходу (М. Левітова, Д. Узнадзе та ін.), ми будемо
вважати, що готовність доцільно розглядати як функціональний стан, котрий сприяє успішній
діяльності та забезпечує її високий рівень. Цей підхід характеризується тим, що стан готовності
вирішальною мірою зумовлюється стійкими психічними особливостями, притаманними даній
особистості. Але вони не є трансформацією якостей і станів у нову ситуацію, а лише їх актуалізацією.
На стан готовності впливають і конкретні умови, в яких відбувається діяльність.
П. Рудик підкреслює важливість особистісного підходу до вивчення стану готовності, виділяючи у
ньому роль пізнавальних процесів, що відображають важливі аспекти виконуваної діяльності:
емоційних компонентів, які можуть підсилювати чи послаблювати активність людини; вольових
компонентів, що сприяють здійсненню ефективних дій стосовно мети; мотивів поведінки [7: 182].
Доведено, що чим важливішим є мотив і чим краще він усвідомлюється, тим швидше створюються
більш сприятливі умови для формування готовності особистості.
Готовність до комунікативної взаємодії передбачає суму факторів, необхідних особистості для
успішного перебування та співіснування в середовищі людей, трудового колективу. Це – вміння
висловлювати свої думки, вміння дотримуватись правил поведінки. Це – моральність особистості, це і
професіоналізм, і, врешті, здатність виявляти загальнолюдські якості (порядність, чуйність, доброта,
гуманізм, почуття дружби, переживання за долю людей).
З огляду на викладене, ми будемо розглядати готовність майбутнього медпрацівника до
професійної діяльності як складне інтегральне утворення, що містить когнітивний, мотиваційний і
емоційно-вольовий компоненти та передбачає наявність стійких якостей особистості.
В узагальненому вигляді всі три сторони психологічної готовності медичного працівника до
комунікативної взаємодії з хворими, здійснення гуманістично орієнтованої комунікації втілені в його
особистісних якостях. Серед відповідних профільних або професійно важливих якостей у цьому
зв’язку є підстава виділити:
- здатність оволодівати знаннями (професійно-медичними, психолого-педагогічними,
особистісними тощо);
- педагогічний динамізм особи медичного працівника, що є комплексом здібностей і вмінь,
необхідних для самостійної розробки стратегії та здійснення лікувального впливу, рефлексивного
управління діями хворого;
- здатність до емпатії (емоційної, когнітивної та предикативної), що передбачає знання й
уміння співпереживання хворому.
У достатньо підготовленого медичного працівника професійно загострені й повноцінно розвинені
відповідні комунікативні властивості та якості особистості. Вони актуалізуються у залежності від
ситуацій, що виникають у взаємодії з хворими, умов і об’єктивних вимог щодо оптимізації дій
медпрацівника. Це відповідає професійному рівню готовності медичного працівника в системі
комунікатор-реципієнт.
Діяльність сучасного медичного працівника вважається однією з найбільш складних, і це не
випадково. Вона, насамперед, є багатоцільовою і, крім того, передбачає здійснення кількох,
гармонійно поєднаних функцій, або точніше відповідних функціональних ролей. Комплекс їх, як і
кожна роль окремо, можуть виступати, як свідчить аналіз, організаційно-змістовою програмою
підготовки медичного працівника до комунікативної взаємодії, а також удосконалення його
професійної майстерності. Зокрема, для досягнення відповідної мети, медичний працівник у
мисленнєвому експерименті (шляхом рефлексії) має реалізувати кілька поєднаних гармонійно
функцій, або стати на точку зору свого хворого. При цьому виникає чимало складнощів. Проте в усіх
з них на перший план виступає значення (і разом з тим як психологічна складність) "діалогу" між
фаховою й особистою культурою, ерудицією медичного працівника, з одного боку, та
світосприйманням пацієнта, з іншого. Отже, йдеться про діалог, який може бути плідним для oбоx
його учасників-комунікантів. За умови оптимально організованої взаємодії такий діалог спонукає
взаємообумовлену творчість як медичного працівника, так і хворого. Одна з визначальних умов цього
діалогу полягає в здійсненні багатоаспектного взаєморозуміння між медичною сестрою, фельдшером,
помічником лікаря і пацієнтом.
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Поплавская С.Д. Теоретические основы формирования у будущих медработников готовности к
коммуникативному взаимодействию.
В статье проанализированы сущность понятия "готовность". Подчеркнуто, что исследоваться
должны не только проблемы личности будущего медработника в коллективе, но и вся система
значимых детерминант: общение, межличностные взаимоотношения, самосознание, эмоциональная
и мотивационная сфера и т.п.
Poplavska S.D. The Theoretical Grounds of Communicative Interaction Readiness Formation among
Future Medical Workers.
The article analyses the essence of a notion "readiness". The author points out that there are several other
vitally important factors that should be taken into consideration except the problem of future medical
workers personal self in any group, those are communication, interpersonal relations, self-awareness,
emotive and motive spheres etc.
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ЛЕКСИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ 'ДИТИНСТВО'
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)
У статті відтворено та проаналізовано структуру репрезентації знання про соціально-біологічний
феномен дитинства, зафіксованого в семантиці стилістично нейтральних лексичних одиниць
сучасної англійської мови. Зазначені одиниці, розподілені за лексико-граматичними групами різної
частиномовної належності, утворюються під час об’єктивації відповідних ділянок предметноакціонального фрейму концепту ДИТИНСТВО.
В останні десятиріччя XX століття в лінгвістиці на зміну структурно-семантичному підходу в
дослідженні мовних явищ, у центрі уваги якого знаходяться, перш за все, питання внутрішньої
організації мови та її рівнів, прийшов комунікативно-когнітивний підхід, який вимагає розгляду
мовної системи в дії, тобто в ході протікання процесу комунікації [1; 2; 3]. В основі даної парадигми
знаходиться таке розуміння мови, згідно якого вона представляє собою когнітивне утворення, яке
призначене для комунікації, та наділена всіма необхідними для цього одиницями, категоріями та
механізмами. При цьому підході кожний елемент мовної системи розглядається як носій унікальних
функціональних особливостей, які використовуються в мовленні з метою досягнення максимальної
коректності та ясності процесу комунікації [2; 4; 5].
Актуальність статті визначається загальною тенденцією сучасних антропоцентрично
спрямованих студій на вивчення вербалізованих структур знання про життєдіяльність людини,
зокрема, концептуалізації психофізіологічного та соціального феномену дитинства у свідомості
сучасної англомовної спільноти. Об’єктом дослідження є стилістично нейтральні лексичні засоби
представлення концепту ДИТИНСТВО в сучасній англійській мові. Предмет роботи –
лінгвокогнітивний аспект семантики вищезазначених одиниць. Метою є визначення особливостей
вербалізації концепту ДИТИНСТВО в сучасній англійській мові шляхом фреймового моделювання
його структури. Виділяємо такі завдання: 1) визначити онтологічну сутність соціально-біологічного
феномену дитинства; 2) виділити стилістично нейтральні лексичні номінації різної частиномовної
належності, які об’єктивують концепт ДИТИНСТВО в сучасній англійській мові; 3) класифікувати
вказані одиниці за тематично однорідною вербалізованою ними поняттєвою ділянкою концепту; 4) на
основі лінгвокогнітивного аналізу зазначених номінацій відтворити особливості структурації
концепту ДИТИНСТВО у свідомості англомовного етносу.
У когнітивно-дискурсивній лінгвістиці об’єктом дослідження виступає вербалізована інформація –
простір людського мислення, в якому співвідносяться одиниці мови та мовлення, що виступають
фіксаторами результатів когнітивних процесів людської свідомості. Отримана інформація
структурується у вигляді концептів, які визначають семантику номінативних та дискурсивних
одиниць [5: 22]. Концепти являють собою ті ідеальні, абстрактні одиниці, якими оперує людина в
процесі мислення і визначаються як оперативні змістові одиниці пам’яті, усієї картини світу,
представленої в людській психіці [3], яка наділена властивістю відображати предмети та явища
навколишньої дійсності та отримувати часткове вираження в семантиці мови. Можна стверджувати,
що концепт – це структура репрезентації знання про феномен дійсності, яка конструюється
свідомістю, відбиваючи думки й асоціації індивіда щодо цього феномену.
Для повноти та ефективності наукової парадигми обов’язковою є наявність її методологічного
апарату дослідження. Когнітивна лінгвістика оперує концептуальним аналізом (КА) мовних одиниць,
на основі якого можуть бути виявлені інформаційні блоки та їх реляції, що формують сукупність
упорядкованих концептів свідомості. У сучасних лінгвістичних дослідженнях поняття КА
розуміється як аналіз вербалізованих концептів, направлений на виявлення концептуальних ознак за
допомогою значення одиниць, які репрезентують даний концепт [4: 3-4]. КА є продовженням
семантичного аналізу (СА), розробленого в галузі традиційної лінгвістики [1]. Незважаючи на наявні
точки дотику КА з СА, вони відрізняються за своїми кінцевими цілями. Різниця між семантичним і
© Борисов О.О., Петракович В.В., 2008
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концептуальним аналізом полягає в тому, що СА пов’язаний з роз’ясненням мовної одиниці, а КА
звертається до знань про світ [4]. СА експлікує семантичну структуру номінативних одиниць,
уточнює денотативні, конотативні та сигніфікативні значення, які їх реалізують; КА передбачає
пошук тих загальних концептів, які підведені під один знак і представляють буття знаку як маркера
когнітивної структури [3: 22-25].
Одним з найголовніших феноменів життя людини є один з вікових періодів її становлення –
дитинство, знання про яке закріплюється у вигляді концепту ДИТИНСТВО (КД). Період дитинства в
психології розглядається у вигляді системи етапів, які проходить дитина в процесі індивідуального
розвитку. Зокрема, виділяються: немовлячий період, ранній вік, дошкільний вік, молодший шкільний
вік та підлітковий період. Перехід з одного періоду в інший супроводжується рядом новоутворень та
символізує появу якісно нових характеристик дитячого індивіду, зокрема, особливостей його мови та
мислення. Загальна структура КД є базою для формування значень одиниць, які репрезентують той чи
інший бік феномену дитинства в сучасній англійській мові. Традиційне ономасіологічне дослідження
номінацій КД дає змогу констатувати, які саме засоби обирає англомовна спільнота для позначення
ділянки досвіду про феномен дитинства. Проте, така констатація не задовольняє вимоги сучасної
лінгвістики, що намагається виявити та побудувати структуру вербалізованого знання як
відображення відповідного фрагменту світу в очах особи, яка належить до національної спільноти, з
метою пояснення семантики одиниць його представлення.
Моделювання інформаційної структури КД здійснюється на основі аналізу лексеми childhood як
найбільш узагальненого позначення концептуалізованого англомовною спільнотою феномену
дитинства. Аналіз словникових дефініцій лексеми childhood дозволяє виділити наступні змістові
ознаки концепту: childhood is the period of time or the part of one's life when a person is a child [6]. У
семантиці лексеми міститься архисема "the period of time / a part of one's life", яка вказує на
денотативну сферу віку. Лексема childhood, яка позначає абстрактний феномен характеру існування
особи, являється дериватом іменника child з конкретною семантикою на позначення індивіда: отже,
концепт ДИТИНА (CHILD) виступає чуттєво-образним ядром абстрактного концепту ДИТИНСТВО
(CHILDHOOD). За допомогою подальшого аналізу диференційної семи child можна реконструювати
розгорнуте значення лексеми childhood: childhood is a period of time or the part of one's life when a
person is a young boy or a girl from the time they are born until they are aged 14 or 15 [6]. У цьому
визначенні виділяємо диференційні ознаки a boy / a girl, значення яких уточнюється за допомогою
кваліфікуючої семи young: young – not having lived for very long, not old. Сема young отримує свою
специфікацію набором ознак from the time they are born until they are aged 14 or 15. Комплекс указаних
сем визначає межі дитинства й, тим самим, змістовий об’єм КД.
Отже, комбінація вказаних сем у структурі лексеми a child відображає уявлення англомовної
спільноти про особу, яка за своїми психо-фізіологічними ознаками належить до дитячих індивідів.
Головна сема child може конкретизуватися рядом додаткових сем, завдяки чому утворюються інші
номінації: baby – a very young child who has not learned to speak or walk; infant – a very young child or a
baby; toddler – a very young child who is just learning to walk; teenager – a person who is aged from 13 to
19; adolescent – a person who is developing into an adult, between the ages of about 13 and 17; youth – a
boy or a young man, especially a teenager [6; 7]. Вищезазначені лексеми є назвами різних за віком
індивідів, які за віковою шкалою ще відносяться до дитинства. Ряд лексем характеризується
додатковою семою parent / parents: orphan is a child whose parents died; foster child is a child looked
after for a certain period of time by a family that is not his/her own; stepchild is a child from an earlier
marriage of your husband or wife [6; 7].
Відображення КД у лексемах є характерною рисою його функціонування в англійській мові. На
основі семантичних зв’язків, за допомогою яких слова пов’язані між собою, вони об’єднуються в
лексико-семантичні групи (ЛСГ) [8: 13-15]. Аналізований концепт в англійській мові репрезентують
представники різної категоріальної семантики, які, об’єднуються в сім ЛСГ: назва періодів
дитинства: childhood, babyhood, teens, the young, adolescence; найменування особи за віковою
шкалою дитинства: child, baby, infant, toddler, teenager, adolescent, youth, kid; найменування дитини
в залежності від її взаємозв’язків з батьками: orphan, foster child, stepchild; діяльність, в яку
(активно / пасивно) включений дитячий індивід: childbearing, childbirth, childcare, infanticide, youth
hostelling, kidnapping, upbringing, to babysit; предмети, які використовуються дітьми або для дітей:
baby milk, baby walker, baby bottle, baby carriage; ознаки дитинства, притаманні іншим віковим
групам: childishness, childlessness, youthfulness, childish, childlike, babyish, infantile, youthful, childishly;
змішана група одиниць на позначення різних денотативних сегментів концепту ДИТИНСТВО:
child benefit, Babygro, baby talk, babytooth, infant mortality rate, childminder, babysitter, children’s home,
child support [7; 8].
Серед лексичних репрезентацій КД найменшими за кількістю слів є групи прикметників, дієслів та
прислівників. Більшість таких лексем були утворені завдяки словотвірним процесам та зумовлені
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наявністю відповідних іменників: childish, childlike, childproof, babyish, infantile, teeny weeny, teen,
childbearing, childless, baby faced, youthful, young, teenage; to babysit, to bring up, to be in smb.'s teens;
childishly, youthfully. Аналіз лексичної організації КД дозволяє також зробити висновок про його
лексичну щільність. Остання проявляється в організації лексичних репрезентацій концепту у вигляді
гнізд. Зокрема, виділяємо словотвірне гніздо з вершиною child: childhood, childbearing, childcare,
childbirth, childishness, childishly; словотвірне гніздо з вершиною baby: babyhood, baby milk, baby
bottle, baby carriage, babyish, to babysit, etc.
На основі проведеного компонентного аналізу словникових дефініцій з’являється можливість
побудувати загальну концептуальну модель феномену дитинства (childhood). Дане дослідження
виконується в термінах фреймового аналізу: КД структурується на основі базових фреймів, які,
поєднуючись між собою в різних комбінаціях, утворюють зазначену структуру знання.
Використовуючи аналіз інших слів та словосполучень, пов’язаних з номінативним простором
ДИТИНСТВО, ми матимемо змогу встановити номенклатуру фрагментів їхніх значень, що
заповнюють слоти фрейму на різних рівнях узагальнення. Деталізована структура КД дозволить
виявити концептуальні основи організації ЛСГ "дитинство", встановити ступінь взаємозв’язку
номінативних одиниць в межах даного угрупування та деталізувати механізми означення КД у
сучасній англійській мові.
ТОДІ:
час

ДЕЩО 2: контейнер /
частина
живіт (belly)

знаходиться в

ТАМ:
місце 2

має
Вторинна (фонова) площина
ДЕХТО 2: агенc /
ціле
мати (mother)
діє ТАК
(gives birth to a newborn)
ТАКИЙ:
юний(young)

ДЕХТО 1: пацієнc / результат / вміст
контейнеру
індивід (a boy / girl)
(не-)співіснує

існує
СТІЛЬКИ:
тривалість
(up to 14-15 years old)

ЗАРАЗ:
час

Базова площина
ТУТ: місце 1
(простір, світ)
Рис 1. Фреймова структура концепту ДИТИНСТВО.
Найсуттєвішу інформацію про аналізований феномен можна структурувати за допомогою
предметно-акціонального фрейму, в якому до суб’єктів ДЕХТО / ДЕЩО приєднуються декілька
предикатів, які характеризують їх за кількісним, якісним, локативним, темпоральним та діяльнісним
параметрами. Сутність феномену дитинства полягає в тому, що індивід знаходиться в початковому
періоді (відрізку часу) свого існування, який зумовлює його психофізичні та соціальні
характеристики. Відлік указаного часу починається з того моменту як головний учасник фрейму
ДИТИНСТВО – ДЕХТО 1: пацієнс / вміст контейнеру (child) – зазнає впливу з боку матері – ДЕХТО
2: агенс (mother): у процесі пологів вона звільнює його з простору власного тіла – ДЕЩО 2:
контейнер (живіт матері / belly), першопочаткове 'місце проживання' майбутньої дитини (ТАМ: місце
2), у якому він знаходився протягом деякого часу (ТОДІ: час), в результаті чого він опиняється у
новому для себе просторі існування – ТУТ: місце 1 (світ). При цьому ДЕХТО 1: результат (індивід),
наділений якісними ознаками (ТАКИЙ: чоловічий / жіночий (boy/girl), а також юний (young)),
починає рівноправно співіснувати з ДЕХТО 2 у реальному світі у відповідності до нових локативних
(єдиний для них простір ТУТ: місце 1 (простір)) та темпоральних характеристик (ЗАРАЗ: час,
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СТІЛЬКИ: тривалість (up to 14-15 years old)). У межах даної фреймової структури розрізняємо дві
концептуальні площини: базову (реальний світ, в якому дитина існує з дня свого народження), що
структуруючись предметноцентричним фреймом, маніфестується більшістю лексем ЛСГ, напр.,
toddler, stepchild, baby bottle, та вторинну (фонову) (утроба матері – внутрішнє середовище існування
плоду до появи на світ), яка, в залежності від лексеми, що її представляє, може ставати концептуально
рівноправною за значущістю базовій площині, напр., childbirth, childbearing, активуючи при цьому
необхідний акціональний фрейм.
Отже, у статті було змодельовано базовий двоскладовий фрейм концепту ДИТИНСТВО, слоти
якого, під час процесу номінації використовуються англомовною свідомістю для утворення
лексичних одиниць різної категоріальної семантики, а також визначають взаємовідношення між
ними. Останні розкриваються у формуванні ЛСГ номінативного простору ДИТИНСТВО.
Перспективним уважається дослідження особливостей концептуалізації дитинства в текстах сучасної
англомовної художньої прози.
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Борисов А.А., Петракович В.В. Лексическая репрезентация концепта ДЕТСТВО
(на материале современных лексикографических источников).
В статье проанализирована структура репрезентации знания о социально-биологическом феномене
'детство', зафиксированной в семантике стилистически нейтральных лексических единиц
современного английского языка. Указанные единицы, распределенные по лексико-грамматическим
группам разной частереченой принадлежности, образуются при активации соответствующих
участков предметно-акционального фрейма концепта ДЕТСТВО.
Borisov A.A., Petrakovych V.V. The Lexical Manifestation of the Concept CHILDHOOD (on the material
of the present-day English dictionaries).
The conceptual structure of the social and biological phenomenon 'childhood' fixed by the semantics of the
stylistically neutral lexical units in present-day English is reconstructed and analyzed. The mentioned units
distributed to the lexical-grammatical groups of different parts of speech are formed through the activation
of the corresponding areas of the thing-and-action frame of the concept CHILDHOOD.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ У СВІТЛІ ВЧЕНЬ Р. ЯКОБСОНА
У статті обґрунтовується проблема нерозривного зв’язку лінгвістики і поетики у світлі вчень
Р. Якобсона. Аналізується основний об’єкт дослідження Р. Якобсона – "мовленнєва діяльність" та
"мова-в-дії". Доведено, що об’єктом семіотики є не тільки вербальна мова, але й мистецтво, яке до
цього не потрапляло до сфери семіотичного аналізу.
В інтерв’ю, даному в 1976 р., Роман Якобсон на питання "Хто ви?" коротко відповів: "Руський
філолог. Крапка" [1]. Саме так англійською написано й на його могилі в Кембриджі, штат
Массачусетс, де в останні роки життя він працював професором Гарвардського університету й
Массачусетського технологічного інституту, створивши фактично міжнародний центр мовознавства.
Метою даної статті є опис взаємозв’язку лінгвістики і поетики у вченнях Р. Якобсона.
Роман Осипович Якобсон (1896-1982) – один з найбільш різнобічних і впливових лінгвістів ХХ
століття. Основним предметом його наукової зацікавленості можна вважати специфіку і таємницю
поетичної мови. У працях 1920-30-х років Р. Якобсон більше переймався загальними законами, які
визначали систему національного віршування або скеровували поетичну мову того чи іншого поета –
Хлєбнікова чи Маяковського, Пастернака чи Пушкіна. Окремий твір, цілісний текст у той час не
часто ставав предметом уваги вченого, повністю зануреного у виявлення рис, які об’єднують різні
тексти, – такою є, наприклад, його відома стаття "Статуя в поетичній міфології Пушкіна" [2].
Наприкінці 1950-х років кут зору, підхід Р. Якобсона до поетичної мови став дещо іншим – він
поставив у центр уваги вивчення специфіки поетичної мови як такої порівняно з іншими видами
мови.
У 1960 р. у Варшаві відбулась конференція з проблем поетики. Роман Якобсон виступив з
програмною доповіддю "Поезія граматики і граматика поезії", присвяченою "дороговказному
значенню морфологічної і синтаксичної тканини" [3: 531] у поетичних текстах. Наприклад, у Пушкіна
граматичні категорії, за спостереженням Р. Якобсона, за своєю роллю не поступаються образамтропам, "нерідко оволодіваючи віршами й перетворюючись на головного, навіть єдиного носія їх
таємної символіки" [3: 538]. Але завдання виявлення порівняльного значення тих чи інших
граматичних засобів не могло вирішуватись на матеріалі прикладів, "вирваних" з різних текстів –
потрібно було аналізувати тексти в цілому. Варшавська доповідь на багато років стала програмою
досліджень, які Р. Якобсон вів сам, або з колегами з різних країн. Результатом цих досліджень став
3-й том "Вибраних творів" ученого, який вийшов у 1981 році і в якому зібрано 34 аналітичних
розвідки про оригінальні віршовані тексти різних епох і різних народів [4]. Американський учень
Р. Якобсона Ст. Руді назвав цю книгу чи не наймасштабнішим дослідженням поетичної мови у ХХ
столітті.
Початок творчого життя Романа Якобсона відноситься до 1915-16 років і пов’язаний з
футуристичним рухом. З одного боку, в цей час виходить знаменита футуристична збірка
А. Кручених "Заумна книга" ("Заумная гнига"), до якої увійшло і два дійсно "заумних" вірша
Р. Якобсона під псевдонімом "алЯгров" [5]; з іншого – саме в цей час студенти Московського
університету Р. Якобсон, М. Трубецькой, М. Бахтін та інші створюють науковий гурток, який згодом
перетворюється на Московську лінгвістичну школу; також він брав активну участь у діяльності
відомого ОПОЯЗу ("Общество по изучению поэтического языка"). Першим предметом дослідження
молодих учених стала "граматика поезії", а також двозначність та викривлення слів у поетичній мові.
Р. Якобсон серйозно переймався проблемою нерозривного зв’язку лінгвістики і поезії. Він одним з
перших популяризував ідеї Ч. Пірса і застосував його трихотомічну класифікацію знаків, зробивши
значний внесок у теорію комунікації. Основний об’єкт дослідження Р. Якобсона – не соссюріанська
статична і абстрактна "мова" як система правил, що встановлені соціумом, а "мовленнєва діяльність",
"мова-у-дії" ("мовленнєва подія", якщо скористатись виразом М. Бахтіна, або "акти мовленнєвого
спілкування") [6: 1024].
З часом Р. Якобсон поступово перейшов від вивчення суто формальних аспектів мови до вивчення
семантики твору як такого. Для Р. Якобсона значення твору визначалось не тільки структурою знакапроводиря; значення – це ще й результат осмислення, інтеріоризації, включення в текст формально
впорядкованої структури універсуму (в цьому Р. Якобсон наслідував К. Леві-Стросса).
У своїх працях з поетики Р. Якобсон звертається до дослідження поезії російського авангарду.
"Заумне" слово авангардистів, анулюючи зображуваний або позначений предмет, ставило питання
про природу і значимість елементів, які здійснюють семантичну функцію в просторових фігурах і в
мові. Саме нове ставлення до слова створило можливість виявлення і аналізу "літературності" як
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такої, тобто того, що робить твір літературним твором. Сам Р. Якобсон вважав, що його доросла
зацікавленість акустичними, ономатопеїчними дослідами авангардистів була наслідком його дитячої
цікавості до заклинань, чаклунської мови, "заумних" намовлянь. Таким чином, шлях до вивчення
російського авангарду Р. Якобсон проклав через дослідження поетики російського фольклору. Деякі
сучасні теоретики – наприклад, Ю. Крістєва, – вважають саме теорію поетичної мови Р. Якобсона
його головним внеском у лінгвістику [7].
Відстоюючи свій погляд на авангардистську поезію, Р. Якобсон рішуче виступав проти тих, хто
занадто спрощено трактував формалістський підхід до мистецтва, хто вважав, що формалізм не може
вловити зв’язок мистецтва з дійсним життям. Він зазначав: "А ні Тинянов, а ні Мукаржовський, а ні
Шкловський, ані я, жоден з нас ніколи не проголошував самодостатності мистецтва. Якщо ми й
намагались щось показати, так це те, що мистецтво – складова частина соціальної структури,
компонент, який взаємодіє з усіма іншими і сам змінюється, оскільки і сфера мистецтва, і його
взаємовідносини з іншими елементами соціальної структури знаходяться в постійному русі. Ми
відстоюємо не сепаратизм мистецтва, а автономність його естетичної функції" [8:143].
Завдячуючи якобсонівським дослідженням авангарду стало очевидним, що об’єктом семіотики є
не тільки вербальна мова, але й мистецтво, яке до цього не потрапляло до сфери семіотичного
аналізу. Всі мистецтва, навіть якщо вони за своєю суттю темпоральні, як то музика чи поезія,
ґрунтуються, за Р. Якобсоном, на просторових відносинах, на вподобу живопису чи скульптурі; або
синкретичні, просторово-темпоральні, як-то театр, цирк чи кіно, – і всі вони пов’язані зі знаком.
Розмова про "граматику" мистецтва полягає не тільки у використанні безглуздої метафори: сутність
полягає в тому, що всі види мистецтва мають на увазі організацію полярних сігніфікативних
категорій, які у свою чергу ґрунтуються на опозиції маркованих і немаркованих елементів. Усі види
мистецтва, поєднуючись, утворюють мережу художніх конвенцій. Оригінальність твору обмежується
художнім кодом, який домінує в дану епоху і в даному суспільстві. І навіть непідкорення художника
встановленим правилам сприймається сучасниками – так само, як і його конформізм – в річищі
встановленого коду, який художник-новатор намагається зруйнувати.
Аналізуючи феномен мови у всіх його проявах, Р. Якобсон був упевнений, що його неможливо
ізолювати від усієї цілісності людської поведінки, яка завжди є значимою. Звідси його глибока
зацікавленість антропологічними дослідженнями. По-перше, за Р. Якобсоном, будь-яка лінгвістична
інновація може працювати лише тоді, коли вона прийнята та інтегрована соціумом; по-друге, мова –
не єдина семіотична система в культурі, вона споріднена з іншими знаковими системами спільністю
законів, що керують їх функціонуванням і розвитком. Хоча існують знакові системи, механізм
функціонування яких не тотожний мові (кіно, музика), тим не менше сігніфікація – це явище, яке
охоплює весь культурний універсум; відповідно, завдання семіотики полягає в тому, щоб дослідити їх
міждисциплінарні відносини і виявити постійні та універсальні механізми означування [9].
Мова і культура дуже тісно взаємопов’язані, і тому Р. Якобсон в 1970 році констатує, що
лінгвістика є невід’ємною від культурної антропології. У спільній праці з К. Леві-Строссом ""Кішки"
Бодлера" Р. Якобсон вказує, що і лінгвістичний, і антропологічний аналіз поетичного тексту є
компліментарним і дозволяє глибше побачити, як зроблений і як функціонує цей текст. У поетичному
творі лінгвіст знаходить структури, схожі зі структурами, які виявляє антрополог. Зі свого боку,
етнолог визнає, що міфи – це не тільки певні концептуальні впорядкованості, це також своєрідні
поетичні тексти, які викликають у слухачів та читачів справжні естетичні емоції.
Відповідні методи аналізу, з точки зору Р. Якобсона – метод бінарної опозиції, вияв симетрії і
асиметрії, вияв формальних структур, які кристалізують смисл твору. Р. Якобсон вважав, що ціла
низка дисциплін, як-то семіотика, антропологія, етнологія, мають бути об’єднані в межах теорії
комунікації, яка вивчає всі види обмінів у людському суспільстві. Саме з ім’ям Р. Якобсона пов’язані
деякі ключові ідеї сучасної теорії комунікації, і перш за все розроблена й удосконалена ним модель
комунікативного акту у застосуванні до вербальної мови ("Лінгвістика і поетика", 1960). Слід
зазначити, що ця модель неодноразово піддавалась критиці з різних боків, адже вона пропонувала
певну абстрактно-ідеальну модель спілкування, яка не відображає реальну складність процесу
комунікації. Р. Якобсон при цьому виходив з того, що мета будь-якої комунікації – це адекватність
спілкування, яка ґрунтується на розумінні повідомлення, тому в основі його схеми знаходиться
абстракція, яка передбачає не тільки користування одним і тим самим кодом, але й однаковий обсяг
пам’яті того, хто передає, і того, хто сприймає, один і той самий контекст сприйняття (соціальний,
культурний, інтертекстуальний, ідеологічний).
Для самого Р. Якобсона особливий інтерес мала поетична функція мови (що домінує в поезії і в
мистецтві взагалі).
Поетична функція мови – зосередження, спрямованість уваги на повідомленні заради нього самого
(а не заради референта, контакту або адресата). Це найбільш важлива функція в поетичному
повідомленні (творі мистецтва), хоча у всіх інших видах мовної діяльності вона виступає як
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вторинний, додатковий компонент. Якобсон вважав, що кожен мовний акт у певному сенсі стилізує і
перетворює описувану ним подію. Те, яким чином він робить це, визначається його наміром,
емоційним змістом і аудиторією, якій він адресований, попередньою "цензурою", що він проходить,
набором готових зразків, до яких він належить. Оскільки "поетичність" мовного акту дуже добре
показує, що комунікація не має тут основного значення, то "цензура" може бути ослаблена,
приглушена.
Яким чином ми взагалі можемо виявити поетичну функцію в якому-небудь повідомленні?
В. Маяковський говорив, що якщо вжити будь-який прикметник у поезії, то він стане поетичним
епітетом. Р. Якобсон вважав, що "поетичність – це не просто доповнення мови риторичними
прикрасами, а загальна переоцінка мови і всіх її компонентів" [2: 303].
Цікаво те, що навіть усередині поезії може бути помітна ієрархія декількох функцій – наприклад,
епічна поезія, зосередившись на третій особі, у більшій мірі спирається на референтивну функцію;
лірична поезія – на експресивну і т. ін. З іншого боку, в інших, непоетичних текстах, іноді
рівнозначною комунікативній функції виявляється і поетична – в сучасній рекламі, в середньовічних
законодавствах, у санскритських наукових трактатах, написаних у віршах (які в індійській поетичній
традиції відмінні від власне поезії) – це так звані, за Р. Якобсоном, "прикладні вірші", що відомі не
всім культурам.
Р. Якобсон вважав, що поетична функція властива мові будь-якої людської істоти з раннього
дитинства і відіграє провідну роль у побудові дискурсу. Так, прислів’я (пристрасть до збирання яких
проявилася у Р. Якобсона з тих самих пір, як він навчився читати) належить одночасно і до
повсякденної мови, і до словесного мистецтва. Прислів’я – це найбільша кодована одиниця, що
виникає в мові, й одночасно самий короткий поетичний твір.
Поезія визначалася Р. Якобсоном як "висловлення з установкою на вираження" [2: 257], поезія "є
мовою в її естетичній функції" [2: 263], вона індиферентна у відношенні до предмета висловлення
(так само, як предметна проза індиферентна у відношенні ритму). Як поетичне виявляє себе?
"Поетичне є присутнім, коли слово відчувається як слово, а не тільки як представлення названого
ним об’єкту, або як викид емоції, коли слова і їхня композиція, їхнє значення, їх зовнішня і внутрішня
форма здобувають вагу і цінність самі по собі замість того, щоб байдуже відноситися до реальності"
[2: 269].
Поетика як область знання, згідно Р. Якобсону, займається саме поетичною функцією мови; у її
компетенцію стосовно поезії входить вивчення рими, ритму, паралелізму (повторюваності),
алітерації, асонансів, розміру. Можна сказати, що поетика – "це лінгвістичне дослідження поетичної
функції вербальних повідомлень у цілому і поезії зокрема" [2: 137], або наука, що вивчає поетичні
здобутки крізь призму мови. Цікаво, що лінгвісти, що взялися за вивчення поетичної мови, іноді
зустрічають опір з боку літературознавців, тому що, як вони вважають, лінгвістика в кращому
випадку обслуговує поетику. Однак літературознавці навряд чи праві, коли вважають, що
"семантичне дослідження поетичного висловлення не входить у компетенцію лінгвістики" [2: 211].
Якщо ж вірш ставить питання, що виходять за межі його словесної фактури, то ми попадаємо у сферу
дії семіотики (науки більш широкої, ніж лінгвістика, на думку Р. Якобсона).
Роман Якобсон – один з найрізнобічніших і найвпливовіших лінгвістів ХХ століття. Він не тільки
продовжує (певною мірою й переосмислює) лінгвістичні здобутки таких своїх попередників, як
І. Бодуен де Куртене та Ф. де Соссюр, але розбудовує нові підходи до аналізу мови, комунікації, до
семіотики і поетики. Послуговуючись здобутками прагматизму Ч. Пірса і структуралізму
Ф. де Соссюра, Р. Якобсон реалізовував їх ідею про те, що лінгвістика має стати частиною загальної
науки про мову, додаючи до цього, що "з реалістичної точки зору мова не може бути інтерпретована
як ізольоване і герметично закрите ціле, а повинна розглядатись одночасно і як ціле, і як частина" [10:
304].
Сам Роман Якобсон називав чотири витоки нової концепції мови, яку він розробляв разом з
іншими представниками російського формалізму і празького структуралізму – це Казанська
лінгвістична школа Бодуена де Куртене, "Курс загальної лінгвістики" Ф. де Соссюра,
феноменологічна філософія Гуссерля і авангардистські напрями в поезії, живопису і музиці початку
ХХ століття.
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Глухоман И В. Взаимосвязь лингвистики и поэтики в свете учений Р. Якобсона.
В статье обосновывается проблема неразрывной связи лингвистики и поэтики в свете учений
Р. Якобсона. Анализируется основной объект исследований Р. Якобсона – "речевая деятельность и
"язык-в-действии". Подтверждено, что объектом семиотики является не только вербальный язык,
но и искусство, которое до этого не попадало в сферу семиотического анализа.
Hluhoman I.V. Interaction of Linguistics and Poetics in the Light of R. Yakobson's Studies.
The article deals with the problem of inseparable link between linguistics and poetics on the basis of
R. Yakobson's studies. The basic object of R. Yakobson's investigation "speech activity" and "language-inaction" is analysed. It is proved that the object of semiotics is not only the verbal language but also the arts.
The latter hasn't been the object of semiotic analysis yet.
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ОСНОВНІ СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТСЬКИХ
ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ
У статті розглянуто специфіку синтагматичного функціонування претерито-презентних дієслів у
готській мові в залежності від їх валентних характеристик і реалізації їх семантичного потенціалу.
У синхронному просторі готської мови спостерігається початок розмежування претеритопрезентів за синтагматичними особливостями і перегрупування цих дієслів за новою домінантою –
семантико-функціональною ознакою.
Метою цієї статті є аналіз синтагматичних характеристик готських претерито-презентних дієслів,
встановлення їх валентних особливостей й визначення основних шляхів розвитку їх семантичної
структури.
У готській, як і в інших давньогерманських мовах, дієслова за морфологічною ознакою
поділяються на чотири групи. Перша основна група, яку становлять так звані сильні дієслова – це
найбільш консервативний тип дієслівного формотворення. Дієслова, що належать до сильної відміни,
утворюють основні морфологічні форми за допомогою фономорфологічного чергування голосного
основи, яке є відображенням індоєвропейського аблаута. Друга основна морфологічна група, так звані
слабкі дієслова, є суто германським утворенням, яке становить специфічну рису дієслівної
парадигматики германських мов. Слабкі дієслова характеризуються утворенням основних
морфологічних форм за допомогою дентального суфікса. Третю групу становлять так звані
претерито-презентні дієслова, які також виступають характерною рисою давньогерманського
дієслівного формотворення. Їх морфологічною ознакою є побудова презентної парадигми за типом
сильної дієвідміни і побудова претеритної парадигми за типом слабкої дієвідміни. Ця група включає в
готський мові чотирнадцять дієслів, які характеризуються недостатністю парадигматичних форм.
Деякі з цих дієслів мають лише одну засвідчену форму. Четверта морфологічна група, неправильні
дієслова, складається з дієслів, які мають індивідуальні й ізольовані парадигми.
Претерито-презентні дієслова давньогерманських мов, як відомо, за своїм складом становлять
гетерогенний клас дієслів, які мають спільне походження, тобто об’єднані генетично. Ця група дієслів
є реліктом для давньогерманського ареалу й, згідно з точкою зору Б.М. Задорожного, вони виникли й
оформилися як окремий тип дієслівного формоутворення ще в епоху германської мови-основи [1:
275].
Вважається, що за походженням претерито-презентні дієслова давньогерманських мов є ізольовані
форми індоєвропейського перфекта (perfecta tantum) й являють собою найдавніший пласт форм
індоєвропейського перфекта, які були особливим лексико-граматичним класом слів на позначення
фізичного чи психічного стану [2: 28-29; 81; 3: 372]. Існує думка, що після набуття цими формами
дієслівного значення в загально-індоєвропейському вони починають передавати видове значення й не
мають часової диференціації [4: 265]. Домінантним для форм перфекта стає значення теперішнього
стану, котрий виникає внаслідок дії, яка трапилося раніше [5: 313]. Згодом перфект починає
передавати значення завершеності дії незалежно від точного часу. На думку І.М. Тронського, видові
відмінності між формами перфекта й імперфекта повністю збереглися в латинській мові класичного
періоду. Латинський перфект (perfectum indicativi) може вказувати на завершеність дії, чи на будьякий закінчений факт минулого [6: 438, 441]. Це значення завершеності дії незалежно від точного
часу відмічається дослідниками також для перфектних форм у санскриті й давньогрецької [7: 277,
278; 8: 141].
Пізніше категоріальне значення індоєвропейського перфекта складається із двох семантикограматичних складових й є двоїстим за характером: (1) стан, який існує в теперішньому часі; (2) дія,
яка спричинила цей стан. У зв’язку з розвитком нових значень стає можливим поява часової
орієнтації в перфектних форм й формування на основі перфекта часових форм, які передають
значення минулої дії, що спостерігається у санскриті, латинській мові і мовах давньогерманського
ареалу [3: 372].
У давньогерманському ареалі після встановлення релевантності часового протиставлення перфект
інтерпретується як сильний претерит (система сильного дієслівного формоутворення). До цього часу
група претерито-презентних дієслів вже було втягнуто до сфери основ презенса. Часова
диференціація у цих дієслів виникає пізніше. Форми минулого часу вони формують за новою і більш
продуктивною моделлю давньогерманського формоутворення – за допомогою дентального суфікса
[9: 126, 127].
© Євченко В.В., 2008
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Рання ізольованість цих дієслів і зумовила незакінченість їх парадигматичного ряду, відсутність
деяких морфологічних форм, що структурно характеризують претерито-презентні дієслова як окрему
морфологічну групу давньогерманських дієслів. Цей особливий шлях розвитку давньогерманських
претерито-презентних дієслів відомий французький лінгвіст Е. Бенвеніст пояснює специфікою їх
семантики. Так, Е. Бенвеніст розподіляє готські претерито-презентні дієслова за семантичною
ознакою наступним чином: дієслова на позначення стану розуму чи почуття: wait, lais, kann, man, og,
Þarf, – dars; дієслова на позначення можливості чи стану: mag, aih, skal, mot; безособові дієслова на
позначення стану: daug, ga-nah [10: 145]. Однак існує також думка, що претерито-презентні дієслова
розвинули модальні відтінки вже у спільногерманській мові, що відокремило структурний клас
модальних дієслів [11: 60].
Таким чином, традиційно визначаються наступні типологічні риси системи претерито-презентних
дієслів давньогерманських мов: семантично вони спочатку характеризуються як дієслова на
позначення стану; морфологічно претерито-презентні дієслова характеризуються незавершеністю
парадигматичного ряду й спільною індивідуальною і ізольованою моделлю побудови презентної й
претеритної парадигм. Поза межами традиційних досліджень залишаються два важливих питання:
особливості синтагматичного функціонування цих дієслів у текстовому контексті і співвідношення
статальності й акціональності, лексичного й модального компонентів у їх семантичній структурі.
Розгляд синтагматичних характеристик готських дієслів цієї групи, встановлення їх валентних
особливостей може допомогти у деякій мірі з'ясувати та описати їх семантичний статус. Під час
аналізу синтагматичних характеристик готських претерито-презентів було досліджено понад 300
випадків вживання цих дієслів, відібраних з готських текстів [12; 13].
У готській мові нараховується чотирнадцять претерито-презентних дієслів з різною частотністю
вживання і різним характером синтаксичного функціонування. Наприклад, lais зустрічається тільки
раз у тексті послань до Филип’ян (Ph.; 4: 12).
У залежності від базових синтагматичних характеристик претерито-презенси в готській мові
можуть виступати в позиції дієслівного простого присудка й у позиції першого компонента
дієслівного складеного присудка. Особливості синтагматичного функціонування претерито-презенсів,
перш за все, зумовлюються відмінністю у структурі їх валентних характеристик. У позиції
дієслівного простого присудка при зберіганні статального поширюється акціональний характер їх
значення. У такому разі претерито-презенси можуть реалізуватися як дієслова з факультативним
залежним оточенням й як дієслова з облігаторною валентністю. Для більшості претерито-презенсів
типовою стає об’єктна скерованість, де залежна одиниця стоїть в акузативі: manna sums aihta twans
sununs (L., XV: 11); Þandei aban ni kann (L., 1: 34); weis witoÞ aihum (J., XIX: 7); jah wait Þana
swaleikana mannan (K., II, XII: 3); ains skulda skatte fimf hunda (L., VII, 41) hwan filu skalt (L., XVI: 7);
Jah gamunda Paitrus Þata waurd (M., XIV: 72); jah ohtedun Þo managein (M., XII: 12); iÞ ik kann ina (J.
VIII: 55). Поодиноким випадком є вживання Accusativus cum Infinitivo: unte wissedun [silban] Xristu ina
wisan (L., IV: 41).
У деяких дієслів виявляється інтранзитивний характер керування, коли додаток може бути в
генітиві, при тому вживання генітива вважається більш давним [14: 1445; 15: 35]. Доречно тут буде
згадати, що за О. Семереньї індоєвропейському перфекту вже у ранньому періоді було притаманне не
тільки інтранзативне, але й транзитивне вживання [5: 313]: Þatei ni Þaurbun idreigos (L., XV: 7);
gamuneiÞ qenais Lodis (L., XVII: 32); gamuneiÞ meinaizos bandjos (Kolos, IV, 19); gamuneiÞ Þize Þatei ik
qaÞ izwis (J., XVI: 4). Транзитивний характер синтаксичних особливостей претерито-презентів також
реалізується, коли об’єктний актант репрезентується об’єктною предикативною одиницею, більш
частіше це характерно для wait u kann: laisari, witum Þatei sunjeins is (M., XII: 14); Þanuh gamundedun
Þatei was du Þamma gameliÞ (J., XII: 16); kunneiÞ ei mik fruman izwis fijaida (J., XV:18); ni Þaurbum ei
izwis meljaima (Th., I, V: 1); unte og ibai aufto qimands ni swaleikans swe wiljan bigitau izwis (K., II, XII:
20). Можливість мати актантом об’єктну предикативну одиницю посилює статус претерито-презенсів
як дієслів повної предикації.
Дієслово (Ga)mot має локативно-обставинну направленість: swaswe juÞan ni gamostedun nih at
daura (M., II: 2); unte waurd mein ni gamot in izwis (J., VIII: 37), що звичайно щільно пов’язано з його
семантикою в готській мові (ga-mot "має, знаходить місце").
Слід також відмітити, що характер валентної скерованості цих претерито-презентів не залежить
від морфологічної форми дієслова: iÞ Jesus witands alla Þoei qemun ana ina (J., XVIII: 4); witands Þatei
im jah izwis sama frauja ist in himinam (E., 6: 9); iÞ Jesus kunnands Þatei munaidedun usgaggan jah wilwan
ina (J., VI: 15); gamunands tagre Þeinaize (T.; II, I: 4).
Сполучення дієслова оg із зворотним, іноді особовим, займенником у постпозиції починає
передавати значення рефлексиву і стає особовою формою на позначення інактивноcті суб’єкта в
готській мові [16: 46]. Оg може виявляти як транзитивний, так й інтранзитивний характер валентності
при об’єктній направленості, при тому залежна одиниця може бути в акузативі чи дативі. У такому
173

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Філологічні науки

разі датив може виражати значення індоєвропейського інструменталіса [17: 173]: Jah ohtedun sis agis
mikil (M., IV 41); jah ohtedun agisa mikilamma (L., II: 9); ni ogs Þus, Zakaria (L., I: 13); ohtedun auk ina,
unte alla managei sildaleikidedun in laisenais is (M., XI: 18); unte Herodis ohta sis Iohannen (M., VI: 20).
За ознакою семантично обумовленої здатності мати актанти, претерито-презенси в функції
дієслівного простого присудка можуть бути віднесені до домінантного типу одновалентних.
Структурно й семантично для них є більш типовою модель вживання одного залежного актанта. Слід
також відмітити, що в цілому ці перфектно-презенси функціонують у двох базових варіантах: як
одновалентні при реалізації суб’єктної, або об’єктної чи обставинної валентності, так й як
двовалентні, оскільки вони можуть реалізуватися як дієслова направленої або ненаправленої дії у
структурі повних і неповних речень. Це зближає ці дієслова за синтагматичними характеристиками з
будь-якими повнозначними дієсловами готської мови й відображає одну з особливостей її
граматичної будови, тобто її флективний характер. Периферійними та оказіональними є випадки
трьохвалентної: jah hwan filu mais in Aifaison anbahtida mis, waila Þu kant (T., II; I: 18), чи авалентної
реалізації: gaggiÞ witaiduh swaswe kunnuÞ (Mat., XXVII: 65); jah andhafjands qeÞun du Jesua: ni witum
(M., XI: 33) augona habandans ni gasaihweiÞ, jah ausona habandans ni gahausieÞ jah ni gamunuÞ (M., VIII:
18); iÞ jabai ubil taujis, ogs (R., XIII, 4) jah qaÞ du im sa aggilus: ni ogeiÞ (L., II: 10).
У разі авалентної реалізації претерито-презенси функціонують як дієслова ненаправленої дії у
структурі неповних речень й зберігають первісне інактивне значення стану розуму чи почуттів.
Претерито-презенси ga-nah, bi-nah, daug зустрічаються тільки в безособових реченнях, в яких вони
реалізуються як одно, так і двовалентні й зберігають статальне значення, але синтагматичний статус
цих дієслів залишається нез’ясованим у наслідок їх малої вживаності у тексті: augei unsis Þana attan;
Þatuh ganah unsis (J., XIV, 8); ganah Þamma swaleikamma andabeit Þata fram managizam (K., II; II: 6);
waurdam weihan du ni waihtai daug, niba uswaltenai Þaim hausjondom (T, II, II: 14); jah qaÞ mis: ganah
Þuk ansts meina (K., II, XII: 9). В одному випадку binah сполучається з інфінітивом і набуває
модального відтінка значення: hwopan binah, akei ni batizo ist (K., II; XII: 1).
Описані вище особливості вживання претерито-презенсів у функції дієслівного простого присудка
щільно пов’язані з розвитком їх семантичної структури в бік діахронного зміцнення лексичного
компонента значення, внаслідок чого домінантним стає позначення дії, особливо у випадку реалізації
цих дієслів як одно-, двовалентних направленої дії на тлі збереження базового семантичного
компонента – позначення стану предмета як процесу. Це значення залишається домінантним у
випадках їх авалентної реалізації: претерито-презенси у функції дієслівного простого присудка
виявляють достатню лексичну самодостатність, яка реалізується в умовах одно-, двох-, трьох
валентності шляхом розвитку об’єктної, обставинної направленості. Цікавим у цьому відношенні є
вживання претерито-презенсів при збереженні їх лексичного значення як другого компонента
дієслівного складеного присудка з об’єктною направленістю, що також підтверджує їх лексикосемантичний статус як повнозначних дієслів: jah hwaiwa magum Þana wig kunnan? (J. XIV: 5).
Інфінітив деяких претерито-презенсів може рідко вживатися у функції прямого додатка і тоді він
означає дію як об’єкт, на який спрямована інша дія, що також підкреслює лексичний статус
претерито-презенса: Þei hana ni hrukeiÞ, unte Þu mik afaikis kunnan Þrim sinÞam (J., XIII: 38). У
наступному прикладі з другого послання св. апостола Павла до коринтян обидва претерито-презенси
вживаються із семантичними змінами, які зумовлюються рідким для них характером синтаксичного
функціонування: Þizaiei man gadaursan ana sumans Þans munandans uns swe bi leika gaggandans (K., II;
X: 2). 'Man' вживається у значенні "збиратися, мати на думці", а 'gadaurs' – у значенні "бути хоробрим,
сміливим".
У позиції першого компонента дієслівного складеного присудка претерито-презенси набувають
особливого синтаксичного оформлення. Ці дієслова можуть характеризуватися структурно
облігаторним сполученням з інфінітивом, яке діахронно пов’язано з генезою інфінітива. Процес
послаблення чи руйнування конкретного лексичного значення й становлення абстрактних, модальних
значень у таких випадках щільно пов’язаний у цих дієслів із втратою інфінітивом, генетично
віддієслівним іменником, деяких іменних рис і заміною них дієслівними. У зв’язку із цим змістовий
центр предиката переміщується з претерито-презентса до інфінітиву, що полегшує процес розвитку в
претерито-презентів модальних відтінків значення. З точки зору діахронної перспективи ці дієслова
змінили характер сполучення з актантом й почали синтагматично закріплюватися в синтаксичному
зв’язку з інфінітивом, а зміна функціонального змісту дієслова трапляється у певному синтаксичному
оточенні [18: 66; 19: 325-326] і зумовлюється зміною характеру валентності [3: 80]: swaswe ni
mahtedun nih hlaif matjan (M., III: 20); ni mag standan sa gards jains (M., III: 25); jah ni magands rodjan
und Þana dag (L., I: 20); niÞÞan ÞanaseiÞs gadaurstedun fraihnan ina ni waihtais (L., XX; 40); unte ni
gadaursum domjan unsis silbans (K., II; X: 12); unte Þatei skuldedum taujan gatawidedum (L., XVII: 10); ni
kunnandans hwaÞar skuldedi maiza wisan (Sk., III: 4); jah ohtedun fraihnan ina bi Þata waurd (L., IX: 45);
Sa frumista qap: land bauhta jah Þarf galeiÞan jah saihwan Þata (L., XIV: 18).
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За ознакою семантично обумовленої здатності мати валентне розширення такі претерито-презенси
можуть бути віднесені до домінантного типу одновалентних з облігаторною валентністю при
функціонуванні в двох базових варіантах: як одновалентні (реалізація в неповних реченнях), так й
двовалентні (реалізація в повних реченнях). Ці дієслова характеризуються домінантним типом:
дієслова з обгіторною сполучуваністю з інфінітивом, що може бути репрезентовано експліцитно чи
імпліцитно в разі валентної або авалентної реалізації. У готських текстах зустрічаються випадки
авалентного функціонування претерито-презенсів при анафоричному еліпсисі як наслідок редукції
словосполучення з інфінітивом. У такому разі можна вважати, що дані дієслова виявляють найбільш
можливий для них ступень лексичної й функціональної самодостатності [20: 226-227]. Можна також
вважати таке вживання як прояв залишкової форми раніше повного лексичного значення стану чи
можливості, повинності та інші: akei jabai mageis, hilp unsara, gableiÞjands unsis (M., IX: 22); iÞ so
Herodia naiw imma jah wilda imma usqiman jah ni mahta (M., VI: 19); порівн. також: iÞ in Þammei hwe
hwas anananÞeip, in unfrodein qiÞa, gadars jah ik (K., II, XI: 21); ei in izai gadaursjau, swe skuljau rodjan
(E.; VI: 20).
У зв’язку з цим цікавим є приклад вживання magan з лексичним значенням можливості: ni auk
magum hwa wiÞra sunja, ak faur sunja (K., II; 13: 8). "Бо нічого не можемо ми проти правди, а за
правду".
Семантичний статус претерито-презенсів у позиції першого компонента дієслівного складеного
присудка може бути визначений як дієслів з модальним значенням. Так, наприклад, mag може
передавати модальне значення можливості чи здатності виконання дії. У деяких випадках skal
починає передавати футуральне значення з відтінком повинності, обов’язковості виконання дії [21:
173; 17: 202]: …, sa ist Helias, saei skuld qiman (M., XI 14); Manag skal bi izwis rodjan jah stojan (J., VIII:
26); hwa skuli Þata barn wairÞan (L., I: 66).
Отже, семантичний статус дієслова skal засвідчує початок розвитку в нього граматикалізованого
модального значення на основі давнього конкретного значення, яке розвинулося із значення стану,
котре було притаманне індоєвропейському перфекту.
Таким чином, у готській мові претерито-презенси на тлі історично-генетичної спільності
характеризуються сукупністю індивідуальних синтагматичних властивостей і виявляють різні етапи
розвитку семантичної структури.
У цілому, в синхронному просторі готської мови можна констатувати початок розмежування
претерито-презентів за синтагматичними особливостями і перегрупування цих дієслів за новою
домінантою – семантико-функціональною ознакою.
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Евченко В.В. Основные семантико-функциональные характеристики готских
претерито-презентных глаголов.
В статье показана специфика синтагматического функционирования претерито-презентных
глаголов в готском языке в зависимости от их валентных характеристик и реализации их
семантического потенциала. В синхронном пространстве готского языка наблюдается начало
разграничения претерито-презентов по синтагматическим особенностям и перегруппировка этих
глаголов по новой доминанте – семантико-функциональному признаку.
Yevchenko V.V. The Main Semantic and Functional Features of Gothic Preterite-Present Verbs.
The article focuses on a specific character of syntagmatic functioning of preterite-present verbs in Gothic.
The peculiarities of their combinability and of realization of the semantic potential are analysed. In the
Gothic language preterite-present verbs start splitting on the basis of their syntagmatic, semantic and
functional characteristics.

176

УДК 821. 111. 000. 141
О.В. Євченко,
кандидат філологічних наук, в.о. доцента
(Житомирський державний університет імені І. Франка)

РОМАН ДЖ. БАРНСА "ІСТОРІЯ СВІТУ У 10½ РОЗДІЛАХ"
У ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
У статті розглянуто філософію історії Дж. Барнса, яка склалася під впливом А. Шопенгауера,
М. Гайдеггера, О. Шпенглера й зумовила особливості формально-змістовної побудови твору, а
також визначено художні засоби, що сприяли реалізації авторської концепції: філософські алюзії і
підтекст, постмодерністський колаж і засоби його творення – архітекстуальність, уривчастий,
фрагментарний наратив, аналогія.
Поява роману сучасного англійського письменника Дж. Барнса "Історія світу у 10½ розділах"
викликала полеміку серед дослідників літератури. Однією з причин полеміки стала проблема
жанрової ідентифікації твору, котра постала перед літературознавцями та дослідниками творчості
цього письменника. Внаслідок граничної уривчастості наративу – кожний розділ репрезентує окрему
розповідь, що сприяє в цілому розчиненню сюжетної лінії, – одні дослідники зазначають, що цей твір
навряд чи можна вважати романом [1: 231], а інші пишуть про наявність внутрішньої єдності й
своєрідної логічності твору [2: 199], в якому автор прагне відтворити певний універсум, що вимагає
від читача нової парадигми інтерпретації буття людини. Оскільки об’єктом зображення є історія
існування людини – суб’єктивна (вигадана чи містифікована) й об’єктивна (що дійсно відбувалася), і
автор осмислює шлях суспільства, цивілізації, природу людини і пізнання, роман Дж. Барнса є
зразком сучасного інтелектуального роману. Постає питання, чи можна його назвати філософським, і
якщо так, то в якій мірі? Отже, метою статті є розгляд вищезазначеного роману Дж. Барнса з
філософської точки зору.
Передусім слід зазначити, що Дж. Барнс розповідає "свою" суб’єктивну історію розвитку світу й
людини або, іншими словами, репрезентує світ як антиісторію, котра спростовує вищу мету.
Запропонована ним історія є по-своєму логічною, бо прагне покласти край експансійним теоріям, що
обґрунтовують сакральну значущість і вищу передвизначеність людського буття. Творчий підхід
письменника походить до твердження О. Шпенглера, який зазначав, що в основу всіх цих пошуків
"покладено певну потребу західноєвропейського самовідчуття – підводити власною особою свого
роду підсумковий баланс" [3: 181]. Проте підведення "підсумкового балансу" істориками й
філософами багатьох століть сприяло міфологізації, створенню своєрідного культу історії. Таке
ставлення до історії, на думку письменника, є великою помилкою та трагедією людства, котре в
кожний історичний період виявляється фактично дезорієнтованим, і він у рівній мірі заперечує як
християнський, так і позитивістський погляди на історію – вони піддаються ним нищівній критиці та
висміюванню, бо обидва призвели до формування традиційних хибних переконань. Так, центром
уваги християнського розуміння історії стають "не природні процеси, а певним чином осмислена
людська історія – історія спасіння" [4: 338], а позитивісти вважали, що "хід історії має вищу
доцільність" [4: 338], котра виявляє себе у прогресивному розвитку людства. Відповідно, християни
вбачали в розвитку людства відхід від Творця, а позитивісти – закономірну систему, що прогресує і
кожному надає по заслугах.
Дж. Барнс спростовує християнську концепцію історії, яка репрезентує її як час, що
структурований послідовністю сакральних подій (створення світу й людини, гріхопадіння перших
людей і їхнє знищення, спасіння Ноя під час потопу, пришестя Христа і його спокутна жертва, що
надала людству можливість спасіння, кінець світу, Страшний суд). У розділах своєї історії
"Безбілетник", "Гора", "Проект Арарат" він іронізує над спробами обожнення людської історії.
Позитивістську концепцію розумності, доцільності та прогресивності історії автор заперечує в
розділах "Гості", "Вціліла", "Загибель корабля", "Три прості історії". Історичний процес у Дж. Барнса
з одного боку позбавляється сакрального сенсу, а з другого – є непередбачуваним і негарантованим
людині у вигляді поступального розвитку, прогресу.
В історії Дж. Барнса відбилося постмодерністське сприйняття світу як різоми, позаструктурної
організації, що не позбавляє історію можливості рухатися, але при цьому розвиток може
здійснюватися в будь-яких конфігураціях, бо різома є абсолютно нелінійною, відповідно світ
розглядається як такий, що втратив свій стрижень. А людина доби постмодернізму не відчуває своє
буття фрагментом більш глобальної біографії, що триває багато століть. Історія для неї позбавлена
вищої доцільності, оскільки вона відчуває себе замкненою у собі, для неї не існує жодної іншої
історії, окрім своєї, яка є цілковито випадковою та суб’єктивною, історичний час сприймається нею
як безглуздий. Письменник прагне проголосити абсурдними будь-які пошуки логіки за випадковістю
подій, що відбуваються у світі, хоча при цьому остаточно не відкидає можливостей причинно© Євченко О.В., 2008
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наслідкового зв’язку між ними. Прагнення автора пов’язані з відчуттям самозамкненості, тотальної
відчуженості в сучасному світі, що притаманні не лише окремим індивідам, а й усьому суспільству
західного типу. Тому "історія" Дж. Барнса – це роздуми про людину, її місце у світі, які утворюють
містифікований контекст алогічності людської історії, що виявляє себе у свавіллі й ентропії.
Очевидно, що задум твору був пов’язаний із шопенгауерівським розумінням історії:
А. Шопенгауер заперечує історію в загальноприйнятому розумінні, "визнає з усіх кантівських
категорій лише одну причинність, говорить про історію не інакше як із презирством" [3: 162]. Сама ж
концепція роману сягає філософії О. Шпенглера, який у вступі до "Занепаду Європи", окреслюючи
проблематику свого дослідження, ставить питання: "Чи існує логіка історії? Чи існує по той бік
усього випадкового, такого, що не підлягає обліку в окремих подіях, деяка, так би мовити,
метафізична структура історичного людства, принципово незалежна від усюди поширених,
популярних, духовно-політичних будівель поверхневого плану … чи не постають спільні риси
всесвітньої історії перед компетентним поглядом у певному гештальті, що постійно оновлюється та
дозволяє робити висновки? Якщо так, – то де знаходяться межі подібних висновків?" [3: 156].
Створюючи образ позбавленої логіки історії, коли місце розгортання подій, час їхнього
здійснення, хронологічна послідовність не мають жодного значення, письменник встановлює свої,
особливі співвідношення між випадковим і закономірним та створює з уривчастих, фрагментарних
замальовок постмодерністський колаж – саме так він розуміє людську історію та, відповідно,
сучасність. Поряд з уривчастим наративом важливого значення для створення колажу набуває
архітекстуальність: в ацентричному творі Дж. Барнса формальний рівень репрезентує численна
кількість жанрів (роман подорожі, випробування й виховання, наукова фантастика, антиутопія,
видіння, сповідь, есе, нарис, документальний звіт тощо). Саме колаж – синтез непоєднуваного й
неоднозначного являє собою ту умовну цілісність, яка дозволяє письменнику провести паралель між
хаотично організованим текстом і хаотичністю історії. У такий спосіб він доводить, що історію
утворюють переплетіння численних індивідуальних дій, зіткнення гранично суб’єктивних, приватних
інтересів, які виводять на перше місце в бутті людини найдієвіший фактор – випадок. Тому
випадковість стає у творі чи не найяскравішим проявом історичної необхідності.
На думку автора, людство протягом свого існування продемонструвало нездатність до суттєвої
зміни, оскільки людина становить собою остаточно сформоване утворення. Змінюються умови,
причини, наслідки, тло, а людська сутність залишається незмінною. Протягом усього процесу
біологічного виживання, який позитивісти називають розвитком і прогресом, людина змушена
плавати в часі, від початку до кінця залишаючись на внутрішньому боці власної орбіти. Мотив
плавання, що поєднує між собою розрізнені розділи, вводить у наратив образ часу. В основу образу
часу в "Історії світу у 10½ розділах" покладено гайдеггерівське розуміння буття. Філософекзистенціаліст писав: "Якщо буття необхідно розуміти із часу і різні модуси та деривати буття в
їхніх модифікаціях і розгалуженнях дійсно стають зрозумілими з розгляду часу, то з ним саме буття –
не десь лише суще як суще "у часі" – стає видимим у своєму "часовому характері" [5: 18]. Саме час у
романі Дж. Барнса доводить повну неспроможність людини бути творцем історії. За допомогою
постмодерністського колажу автор визначає основні проблеми, що супроводжують людство протягом
його існування з доісторичних часів до сучасності. Вони виникають разом із появою людини,
незважаючи на епохи та декорації: на ковчегу ("Безбілетник") чи туристичному лайнері ("Гості"); у
джунглях ("Вгору по річці") чи сучасному європейському місті ("Вціліла"); на Арараті ("Гора") чи
Місяці ("Проект Арарат") тощо. Надзвичайно широкий діапазон роману зумовлений тим, що саме
часовість є "умовою можливості історичності як часового буттєвого модусу самої присутності,
незалежно від того, є вона – і як – такою, що існує у часі" [5: 19], а "історичність має на увазі буттєве
влаштування "події" присутності як такої, на ґрунті котрої вперше можливе дещо подібне "світовій
історії" та історичної належності до світової історії" [5: 20]. Іншими словами, всі реальні й
містифіковані, трагічні й трагікомічні події із буття людей різних епох у творі є, найвірогідніше, у
Дж. Барнса тими "феноменами", що, за М. Гайдеггером, призводять до "розуміння", а також
виявляють себе у якості того, чим вони не можуть бути у своїй окремості – різомою, хаосом,
абсурдом. Водночас авторська довільність їхнього зчеплення окреслює головну проблему –
обмеженість і недосконалість людської природи як даного і, відповідно, знецінення людського буття.
У свій час О. Шпенглер, розглядаючи історію як сукупність величезних життєвих шляхів, для
персоніфікації яких було введено поняття античності, китайської культури, сучасної цивілізації,
намагався визначити, "Чи мають основоположні для всього органічного поняття "народження",
"смерть", "юність", "старість", "тривалість життя" і в цьому колі певний … зміст? … чи не є основою
всього історичного спільні біографічні праформи?" [3: 156]. Для Дж. Барнса такою спільною для
людей всіх епох і культур праформою є психічне. Один із численних нараторів твору, деревний
черв’як ("Безбілетник"), звертаючись до людей, каже: "Представники вашого виду не дуже-то
люблять правду. Ви багато чого забуваєте або прикидаєтеся, що забули … Я думаю, в цій звичці
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свідомо закривати багато на що очі є і позитивна сторона: коли ігноруєш погане, легше живеться.
Але, ігноруючи погане, ви врешті решт починаєте вірити, начебто поганого не буває зовсім. А потім
дивуєтесь. Дивуєтесь з того, що рушниці вбивають, що гроші розбещують, що взимку падає сніг. Така
наївність симпатична, але, на жаль, вона ще й небезпечна" [6: 81-82]. Так письменник стверджує, що
люди є такими не тому, що вони погані, а тому, що вони є люди, такою є їхня природа.
Крім того, осмислюючи людську історію, О. Шпенглер зазначає, що окрім необхідності причини й
наслідку, яку він називає "логікою простору", в житті існує ще й "органічна необхідність долі – логіка
часу, найглибший і внутрішньо достовірний факт, котрий вичерпує весь обсяг міфологічного,
релігійного і художнього мислення й утворює сенс усієї історії …" [3: 162]. У Дж. Барнса неминучою
логікою часу є процес деградації людини, він покладений письменником в основу своєї "історії".
Біблійна архаїка, подібно до генів у біологічному організмі, визначає наперед подальше буття
людства, зумовлює невдачу експерименту покращення людської природи й людства в цілому під час
потопу, а також уводить тему фізичного виживання у будь-який спосіб. Про це читач дізнається на
початку твору – історія спасіння Ноя у ковчегу, яку розповідає деревний черв’як, що потрапив до
ковчега без дозволу божественного обранця ("Безбілетник"). Внаслідок непередбаченого випадку
біблійна легенда отримує нове потрактування. Черв’як критикує поведінку Ноя та його синів під час
потопу: "… у Ноєві було мало хорошого, але подивилися б ви на інших" [6: 70], розповідає про
загибель разом із п’ятою частиною фауни наймолодшого сина Ноя – Вараді, котрий був найкращим із
людей: "… це була серйозна втрата для вашого виду. Його гени дуже вам знадобилися б …" [6: 69].
Так вже на перших сторінках твору звучить мотив заздалегідь безнадійного заходу, що позначився на
долі врятованого людства, а всі подальші історії є лише відгуком цього приреченого на невдачу
проекту.
Якщо спроектувати на творчий задум письменника твердження О. Шпенглера про те, що світова
історія є історією держав, а історія держав є історією воєн, то виявиться, що історія світу – це історія
людини, а історія людини – історія її поразки. Поразка зумовлена різними причинами. Вона закладена
в людській природі: егоїзмі, жорстокості, самозануреності, прагненні вічності й сакрального,
звеличуванні себе тощо. Час нібито не відіграє для автора істотного значення, але він виконує роль
мовчазного свідка, який розкриває таємницю буття, котра виявляється добре знайомою, оскільки
слідує за людиною з минулого в майбутнє. Кожний часовий період виявляє негативну сутність
людської природи, а події, що відбуваються, втрачають свою значущість, бо герої роману – люди це,
чи деревні черв’яки – приречені на існування жалюгідні істоти. На тлі океану часу й однієї з
найпотужніших стихій – води – їхнє існування уявляється амбівалентним. Тому характери героїв
статичні й схематичні, вони є лише матеріалом, з якого конструюються події, що вводять час у буття.
А мікроісторії, котрі при штучних умовах – випадковому зчепленні або самоорганізації – утворюють
глобальне явище – "цілісну історію" людства, сконструйовані як система, що знаходиться поза
межами внутрішньої рівноваги. Розвиток цієї системи залежить виключно від міри хаотичності, що
невпинно зростає. Оскільки відсутність змін у бутті людини пов’язується Дж. Барнсом із людською
сутністю, то в майбутньому – у повній відповідності з твердженням М. Гайдеггера про те, що
"присутність у своєму фактичному бутті є завжди, "як" і чим вона вже була … вона є своє
минуле" [5: 20] – жодних змін не передбачено. Проте автор в інтерпретації хаосу ставить акцент не на
аспекті відсутності впорядкованості, а на аспекті можливості встановлення на ґрунті хаосу нової
впорядкованості. Такою новою впорядкованістю є новий шанс, який час дає людству. Однак людство
не може скористатися ним, тому його рух в історії нагадує безвихідний колообіг.
Численні філософські алюзії дозволяють Дж. Барнсу для втілення ідеї іманентної сутності
людського буття застосовувати аналогію як фундаментальний метод, котрий одночасно експлікує
творчий задум митця. Аналогія в романі виявляє себе як прийом основоположний і окремий. Як
прийом основоположний аналогія допомагає утворити постмодерністський колаж, що зображує
процес деградації людини з архаїчних часів до сучасної доби. Як прийом окремий аналогія поєднує
непов’язані спільним сюжетом розповіді мотивом одного з найпотужніших природних начал – води
або мотивом плавання, що переходять із розділу в розділ. У такий спосіб, історія людства постає
історією вічного кружляння в океані часу, безглуздим дрейфом у марних пошуках сенсу, що
обґрунтовує випадковість її появи й існування.
Таким чином, твір Дж. Барнса "Історія світу у 10½ розділах" є постмодерністським
інтелектуально-філософським романом, в якому письменник осмислює шлях людського суспільства,
цивілізації, природу людини, а також перспективи людства. Створюючи свою модель розвитку
людства, Дж. Барнс полемізує з християнською і позитивістською концепціями історії, як історією
спасіння, так і з уявленням про прогресивний цивілізаційний розвиток. В основу його власної
філософії історії покладено погляди А. Шопенгауера, М. Гайдеггера й О. Шпенглера на еволюцію
людства і його буття в цілому. Так, деміфологізація історії в романі зумовлена впливом
О. Шпенглера: міркуваннями філософа щодо хибності всіх історичних теорій, оскільки "підведення
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власною особою підсумкового балансу" не може бути об’єктивним. А в основу концепції роману
покладено шопенгауерівське заперечення поступального розвитку історії, а також роздуми
О. Шпенглера щодо існування її логіки. До О. Шпенглера, який прагнув окреслити "певний гештальт"
спільних рис всесвітньої історії і задля цього віднайти "спільні історичні праформи", походить пошук
письменником такої праформи, яка була б основою всього історичного, а також цікавість до категорії
часу. Саме ж розуміння буття в часовому вимірі ґрунтується на філософських концепціях
М. Гайдеггера, котрий стверджував відсутність змін у бутті, оскільки "присутнє є минуле". На таких
філософських засадах ґрунтується постмодерністське сприйняття світу як різоми, що знайшло
відображення в романі Дж. Барнса, суб’єктивна історія якого презентує деградацію людства,
потрактовує буття як одвічний хаос й абсурд, де немає різниці між минулим і майбутнім – вона
ірраціональна, мозаїчно-хаотична й нелінійна, а буття людини, трагедія якої полягає в тому, що вона
не може збагнути свою сутність, є сліпим блуканням в океані часу. Наскрізний у романі мотив
плавання, котрий поєднує розрізнені розділи твору в художнє ціле, вводить у наратив образ часу,
який є визначальним у створенні образу буття, оскільки саме час доводить недосконалість людської
природи, її негативну сутність. Потрактовуючи психічне як спільну для всіх людей праформу,
письменник демонструє незмінність людської природи, що зумовлює безперспективність розвитку
людства: його історія є лише історією зовнішніх змін існування, і тому процес саморозвитку людини
позбавляється цінності, а її історія втрачає смислову єдність. Філософія історії Дж. Барнса визначила
особливості зображення героїв – схематизм і статичність характерів, оскільки їхня присутність у
романі підпорядкована єдиній меті – конструюванню тих подій, що вводять час у буття. У поетиці
"Історії світу у 10½ розділах" найзначніша роль належить філософським алюзіям, підтексту, а також
постмодерністському колажу, що створюється за допомогою уривчастого, фрагментарного наративу,
архітекстуальності й аналогії, які забезпечують втілення авторського уявлення про об’єкт
зображення, коли хаотично організований текст із численними наративами та дискурсами утворює
паралель до хаотичної історії світу.
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Евченко А.В. Роман Дж. Барнса "История мира в 10½ главах" в философском контексте.
В статье рассмотрена философия истории Дж. Барнса, сложившаяся под влиянием
А. Шопенгауэра, М. Хайдеггера, О. Шпенглера и обусловившая особенности формальносодержательного построения произведения, а также определены художественные средства,
способствующие реализации авторской концепции: философские аллюзии и подтекст,
постмодернистский коллаж и средства его создания – архитекстуальность, отрывистый,
фрагментарный нарратив, аналогия.
Yevchenko A.V. Novel "A History of the World in 10½ Chapters" by J. Barnes in the
Philosophical Сontext.
The article deals with the philosophical story by J. Barnes it was composed under the influence of
A. Schopenhauer, M. Heidegger, O. Spengler and describes the special features of the shape and the plot of
this creative work. Also the article depicts the literature features with promoted the realization of the
author’s concept: philosophical allusions and background, post-modernist collage and the meaning of its
creation – architextuality, abrupt narration, and analogy.
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ТРОПЕЇЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАГМАТИЧНОЇ СКЕРОВАНОСТІ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
У статті розглянуто новий підхід до тлумачення тропіки, яка розуміється як системно-структурне
макропольове утворення, представлене окремими полями, що частково перетинаються. Новим є
тлумачення епітета як первинного тропа в аспекті генезису і як системоутворюючого центру
тропіки. Серед оказіонально-асоціативних тропів проаналізовано міжпольові гібридні утворення.
Досліджено роль тропів у реалізації прагматичної скерованості художнього тексту.
Останнім часом відчувається зростання теоретичного інтересу до вивчення тропів та їх різновидів.
Тропи довгий час були об’єктом дослідження риторики, а потім і стилістики тексту (див. праці
Цицерона, П. Рамуса, С.В. Ільїнського, Т.Г. Хазагерова, О.О. Потебні, О.М. Веселовського,
І.Р. Гальперіна, Ю.М. Скребнєва, О.М. Мороховського, В.А. Кухаренко та ін.). Але незважаючи на
велику кількість праць, присвячених тропам, деякі проблеми ще не одержали належного висвітлення:
недостатньо вивчено системний характер тропіки і місце кожного із тропів у цій системі, не
завершено дискусію щодо визначення лінгвістичного статусу тропів, потребує уточнення роль тропів
у реалізації прагматичної скерованості текстів різних функціональних стилів. Метою даної статті є
аналіз тропеїчних засобів реалізації прагматичної скерованості художнього тексту.
Актуальність обраної теми зумовлена її спрямованістю на дослідження тропів як найбільш
характерних мовних засобів для вираження авторського бачення картини світу в художньому тексті
та реалізації прагматичної скерованості художнього задуму автора.
Наукова новизна дослідження визначається, насамперед, новим підходом до тлумачення тропіки.
Остання розуміється як системно-структурне макропольове утворення, представлене окремими
полями, що частково перетинаються. Новим є тлумачення епітета, по-перше, як первинного тропа в
аспекті генезису й, по-друге, як системоутворюючого центру тропіки.
У стилістиці й поетиці під тропом розуміється семасіологічно двопланове вживання слова, при
якому його матеріальна форма реалізує одночасно два значення – пряме й переносне. Зв’язок прямого
і переносного значень базується на різних принципах (суміжності, подібності й т.ін.), що зумовлює
існування різних видів тропів.
Положення античної риторики про "однослівність" тропів потребує суттєвого уточнення. Дійсно,
у тропі семантична транспозиція торкається лише одного слова. Проте троп може реалізуватися лише
в контексті, в бінарному утворенні, яке пропонується назвати тропеїчною конфігурацією. У
тропеїчній конфігурації один компонент (актуалізатор тропа) завжди вживається в прямому значенні
(І), тоді як другий (ядро тропа) – у переносному значенні (II), наприклад: the stars (I) look down (II);
her sunny (II) smile (I); a chick (II) of a girl (I); sorrowful (II) bushes (I); the roses (II) of her cheeks (I); tiny
(II) skyscrapers (I) і т.ін.
Якщо раніше вивчення тропів було предметом поетики і зводилось до опису створюваних ними
художніх ефектів, то починаючи з 60-х років XX ст. простежується новий підхід до тропів,
пов’язаний з розвитком структурної лінгвістики і семіотики.
Серед найбільш характерних рис сучасної теорії тропів потрібно відзначити: розуміння сукупності
тропів як ієрархічної системи; постановку питання про генезис тропів і гіпотетичний "першотроп";
розподіл тропів за двома осями мови – парадигматичною, на якій відбувається вибір елементів, і
синтагматичною, де комбінуються відібрані елементи.
Для того, щоб сприйняти сукупність тропів як певну систему, необхідно знайти в ній ознаки, що
притаманні будь-якій системі. До них належать:1) цілісність системи при елементному складі (в
даному випадку цілісність системи забезпечується семантичним інваріантом різних тропів –
елементів системи); 2) закріплене за системою середовище застосування (у даному випадку – мова);
3) наявність сталих зв’язків, що утворюють структуру системи (сталість зв’язків у даному випадку
розуміється як можливість взаємних трансформацій тропів у межах усієї тропіки); 4) можливість
характеристики структури системи як по вертикалі (парадигматичні відношення), так і по горизонталі
(синтагматичні відношення), причому в першому випадку визначаються різні рівні системи і
встановлюється ієрархія цих рівнів (морфологічного, лексичного, словотвірного, синтаксичного).
Значний інтерес являє собою діахронічний аспект тропіки і питання про гіпотетичний
"першотроп", що послужив джерелом усього розмаїття тропів, існуючих нині в мові. На думку ряду
лінгвістів, "першотропом" можна вважати метонімію (особливо її різновид – синекдоху), тому що в її
oснові лежить асоціативна суміжність контексту (ситуації й референта). Проте метонімія навряд чи
може вважатися вихідною в становленні тропів. Не підлягає сумніву та обставина, що основною
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функцією метонімії є ідентифікуюча за відношенням до окремих конкретних предметів і аж ніяк не
характеризуюча. Метонімія найменш експресивна зі всіх тропів.
Є вагоміші підстави вважати вихідним тропом епітет. Людина з давніх-давен намагалася пізнати
різні предмети оточуючого світу, перш за все пізнаючи ознаки й властивості цих предметів,
зіставляючи їх з ознаками та властивостями інших предметів, а згодом даючи їм словесні визначення.
Первісна мова передає враження від предметів і явищ зовнішнього світу або елементарно, подібно до
перших слів дитини, або більш змістовно, за допомогою слів-епітетів, кожне з яких називає певну
чуттєво-сприйняту ознаку.
Епітет може розглядатися не тільки як першотроп, але й як системоутворюючий центр тропіки,
тому що в нього можуть трансформуватися інші тропи, наприклад:
The sea was smiling (метафора) à the smiling sea.
His chest is like a barrel (порівняння) à his barrel chest.
His finger accused us (метонімія) à his accusing finger.
Her beauty seemed ugly (оксюморон) à her ugly beauty.
У сучасній теорії тропів останні розподіляються за двома осями мови – парадигматичною та
синтагматичною. Тут протиставляються метафора як творча трансформація схожості й метонімія як
творча трансформація суміжності. Метафору можна розглядати як зміну семантично різних знаків в
однакових синтаксичних позиціях (вісь парадигматики), тоді як при метонімії змінюється сама
синтаксична позиція знака (вісь синтагматики). Це твердження не викликає заперечень. Проте воно не
дає відповіді на питання, до якої з двох осей мови треба відносити інші тропи, зокрема епітет.
Є підстави вважати, що епітет належить до двох осей, парадигматичної та синтагматичної,
одночасно. У наведеному вище прикладі the smiling sеа парадигматичний аспект полягає у виборі
експресивного знака, а синтагматичний – у зміні синтаксичної позиції знака, вираженого іншою
частиною мови: The sea was smiling (v.-) à the smiling sea (adj.)
Макрополе тропіки, яке потрібно розглядати у взаємозв’язку парадигматичного і синтагматичного
аспектів, становить собою утворення, близьке до фрейму – когнітивної інформації, що
використовується для відображення ситуацій у предметно-пізнавальній антропонімічній сфері. Однак
треба зважити на те, що фрейм в основному функціонує в сигніфікативній площині, забезпечуючи
вибір адекватного способу відображення ситуації, у той час як тропеїчне макрополе, являючи собою
ієрархію тропів з урахуванням їх інгерентних та диференційних ознак, забезпечує референційний
план описання ситуації.
Виходячи із системного підходу до тропіки, сукупність тропів і місце, яке займає серед них епітет,
можна представити у вигляді схеми трьох функціональних полів: подібності (порівняння (simile),
метафора (metaphor), епітет (epithet) літота/гіпербола (litotes/hyperbole)), суміжності (метонімія
(metonymy), перифраза (periphrasis)); протилежності (іронія (irony), оксюморон (oxymoron)).
Окремі поля тропіки перетинаються, у результаті чого утворюються тропи-гібриди:
1. Іронічний епітет (a bright idea) /про дурну думку, нісенітницю).
2. Оксюморонний епітет (a tiny skyscraper).
3. Літотний/гіперболічний епітет (a mammoth doodad).
4. Компаративний епітет (a lamplike face).
5. Метафоричний епітет (a threatening cloud).
6. Перифразний епітет (a green friend - "ліс" ).
7. Метонімічний епітет (kind fingers).
8. Літотне/ гіперболічне порівняння (her eyes are like a bottomless abyss).
9. Безмодульне порівняння (метафора-порівняння) (her eyes are ripe plums).
10. Метафора-перифраза (the rhinoceros of the business world).
Існує багато класифікацій тропів як семантичних, так і структурних, які значно відрізняються за
своїм складом і принципами, що лягли в їх основу (див. праці О.М. Веселовського, І.Р. Гальперіна,
І.В. Арнольд, О.М. Мороховського, В.А. Кухаренко та ін.).
Досить чітко проcлідковується тенденція до розподілу тропів на дві основні категорії. До першої з
них відносять узуальні (звичні, традиційні) тропи, до другої – неузуальні, оказіональні. Будь-який
троп виникає на базі певної асоціації. Не слід змішувати два види різних за характером асоціацій.
Узуальні (звичні) асоціації лежать в основі тропів, що належать до першої категорії, і тому самі ці
тропи також сприймаються як звичні. Неузуальні, часто унікальні семантичні асоціації складають
основу тропів другої категорії, що мають оказіональний характер. У цьому зв’язку пропонується
користуватися термінами узуально-асоціативні та оказіонально-асоціативні тропи.
Вирішальна роль у формуванні єдності тексту належить задуму його автора. Задум охоплює текст
у цілому – від початку до кінця, здійснюючи вплив на його структурні особливості. Змістові зв’язки
проникають не тільки в структуру речень, але і єднають речення між собою.
Загальновизнаним є положення про те, що для тексту конструюючим фактором виступає не
стільки тема, скільки комунікативне завдання, тобто мета автора, або, інакше кажучи, прагматичний
аспект. Прагматично-орієнтованими лексичними одиницями в тексті насамперед виступають тропи –
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семасіологічно двопланові вживання слів вторинної номінації, при якій матеріальна форма слова
реалізує одночасно два значення – пряме і переносне.
Відповідно до лінгво-прагматичної концепції В.Л. Наєра, мовна прагматика є "осередком дієвого
потенціалу тексту" [1: 9]. Прагматика тексту тісно пов’язана з його адресованістю і з усіма іншими
його аспектами, категоріями і типами інформації [2: 93; 3: 39; 4: 55].
Серед усіх видів інформації, які є в тексті, особливо важливе значення має змістовно-підтекстова
інформація, яка утворюється на межі змістовно-фактуальної і змістовно-концептуальної інформації.
Це – прихована інформація, яка вилучається реципієнтом завдяки здатності одиниць мови
породжувати асоціативні і конотативні значення [5: 48; 6: 33].
За справедливим ствердженням М.С. Ретунської, "критерієм наявності у мовній одиниці
прагматичного аспекту є експресивний (прагматичний) ефект, який розуміється як реалізація певної
ілокутивної сили, спрямованої на емоційний вплив" [7: 229]. Прагматично-орієнтованими
лексичними одиницями у тексті перш за все виступають аксіологічні прикметники в стилістичній
функції епітета [8: 9; 9: 19-21].
Прагматичні можливості тропів використовуються по-різному, в залежності від стилю автора
художнього твору.
У класичній прозі найважливішою складовою стилю є авторський аналітичний коментар [10: 11].
Такий коментар розкриває перед читачем зовнішність і характер персонажу, його психологічний стан
у даному епізоді тощо. "Автор постійно висловлює власні судження, відкрито звертається до читача,
навіть висловлює судження замість нього, сам оцінює, і читач (…) погоджується з автором, звикає
дивитись його очима" [12: 6].
На думку Т.І. Іжевської, існує декілька різновидностей аналітичного коментаря при портретизації
персонажу:
1) оцінювально-описовий, що відображає раціонально-оцінювальне сприйняття;
2) емоційно-описові, що передають враження, думки, відчуття, почуття, що виникають при
спостереженні за персонажем;
3) зображуючо-описовий з поділом на:
- нейтральний (безпосередньо не створює конкретний зоровий образ);
- маркірований (спрямований на створення конкретного, зорового закріпленого образу);
- лейтмотивний (лейтмотивно-імпліцитний) [13: 62-63].
Прикладом авторського коментарю з використанням компаративних тропеїчних засобів з
прагматикою позитивної ознаки може слугувати уривок з роману Р. Олдінгтона "Смерть героя":
(…) when they were together it was pure happiness. Priscilla was a very demure and charming little
mistress. (…) Sometimes he dared to touch her childish breasts. And the feeling of friendliness from the clasp
of Priscilla's hands, the pleasure of her short childish kisses and sweet breath, the delicate texture of her
warm childish-swelling breasts, never quite left him; and to remember Priscilla was like remembering a
fragrant English garden. Like an English garden, she was a little old-fashioned and self-consciously
comely, but she was so spring-like and golden.
На наш погляд, це один із найкращих в англійській прозі образ першого дитячого кохання, повесняному свіжого і прекрасного, як квітка, що розпускається.
Реалізація прагматичної спрямованості тексту засобами аналітичного авторського коментаря є
характерною для реалістичної прози ХІХ і частково ХХ століть. Однак у ХХ столітті в стилістиці
художньої прози починає інтенсивно розвиватися так званий авторський синтез [14: 7-8] – організація
художньої оповіді, при якій психологічний стан персонажа, причини окремих дій і вчинків не
аналізуються безпосередньо в тексті, а лише імплікуються. Художній синтез створює образ, що не
підлягає членуванню і деструктивному "роз’ясненню" за частинами.
У романі "Прощавай, зброє!" Е. Гeмінгуей широко використовує прийом авторського синтезулейтмотиву. Образ дощу використовується письменником для створення загальної тональності твору
– смутку, передчуття біди, безвиході, трагізму. У цьому лейтмотиві найважливішу роль грають
епітети, що характеризують негоду (wet, muddy, slushy, dripping ), вмирання природи (dead, bare, low,
thin, dismal loоking), відповідну колірну гаму (black, brown, gray):
(…) in the fall when the rains came, the leaves all fell from the chestnut trees and the branches were
bare and the trunks black with rain. The vineyards were thin and bare-branched too and all the country wet
and brown and dead with the autumn.
It was daylight and the country was wet, low and dismal looking. The fields were bare and wet.
Реалізація тропами прагматичної спрямованості тексту приймає різноманітні форми в залежності
від стилю художнього твору. Так, в англійських і шотландських народних баладах переважають
узуально-асоціативні тропи, зокрема епітети. У їх основі лежать звичні, "готові" асоціації, що
зумовлює їх традиційний характер і сферу вжитку – народну творчість. Виразність узуальноасоціативних тропів часто підсилюється додатковими експресивними засобами – алітерацією (stout
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and stalwart sons); синонімічним повтором (strong and sturdy thief); стилістичною інверсією (proud was
а lily of the morn).
І навпаки, у творах художньої літератури переважають оказіонально-асоціативні тропи, які
майстерно вживаються письменниками при портретизації персонажів (О. Гакслі "Жовтий Кром"), при
створенні певної колірної насиченості твору (Ф.С. Фітцджеральд "Великий Гетсбі", Е. Гемінгуей
"Мати й не мати"), при вираженні потоку свідомості (В. Фолкнер "Авессалом, Авессалом!"). Аналіз
художніх творів свідчить про те, що цілісність художнього образу створюється, як правило, завдяки
внутрішнім взаємодіям оказіонально-асоціативних тропів, у результаті яких утворюються так звані
тропи-"гібриди": метафоричний епітет (a threatening cloud); перифразний епітет (a green friend "ліс"); метонімічний епітет (kind fingers); літотне/ гіперболічне порівняння (her eyes are like a
bottomless abyss); безмодульне порівняння (метафора-порівняння) (her eyes are ripe plums); метафораперифраза (the rhinoceros of the business world), тощо.
Мало дослідженим до цих пір залишається питання про взаємодію тропів у художньому тексті.
Між іншим, така взаємодія дуже важлива для реалізації прагматичної установки і особливо
характерна для творів малого жанру, наприклад, оповідання.
Погоджуючись з думкою В.С. Притчета, який відмічав "концентрацію й інтенсивність зовнішньої
форми оповідання і відображеного у ньому досвіду", і Г.Е. Гейтса, який був переконаний, що
оповідання є швидше "те, що мається на увазі, ніж те, що стверджується", І.М. Васильєва вслід за
ними приходить до висновку про те, що оповіданню як жанру притаманні цілісність враження,
інтенсивність художнього узагальнення. "Як і поезії, оповіданню, особливо сучасному, властива
метафоричність, і можна, відповідно, говорити про силу метафоричної узагальненості як однієї із
характерних рис сучасного оповідання" [15: 9].
На наш погляд, метафоричність оповідання не слід розуміти у вузькому значенні як результат
використання автором лише одного тропу – метафори для реалізації свого прагматичного задуму. Те,
що розуміється під метафоричною узагальненістю, є результатом взаємодії тропів – метафори,
порівняння, метонімії, епітета, причому останній грає тут основну роль [16: 16-17].
Розглянемо взаємодію тропів на початку оповідання У.С. Моема "Сила обставин" (The Force of
Circumstances):
She was sitting on the verandah waiting for her husband to come in for luncheon. The Malay boy had
drawn the blinds when the morning lost its freshness, but she had partly raised one of them so that she could
look at the river. Under the breathless sun of midday it had the white pallor of death. A native was paddling
along in a dug-out so small that it hardly showed above the surface of the water. The colours of the day were
ashy and wan. They were but the various tones of the heat. (It was like an Eastern melody, in the minor key,
which exacerbates the nerves by its ambiguous monotony; and the ear awaits impatiently a resolution, but
waits in vain). The cicadas sang their grating song with a frenzied energy: it was as continual and
monotonous as the rustling of a brook over the stones; but on a sudden it was drowned by the loud singing of
a bird, mellifluous and rich; and for an instant, with a catch at her heart, she thought of the English
blackbird.
Це не просто опис природи – побут англійців у малайському сеттлменті представлений як сфера
понурої одноманітності, сірості і безвихідної монотонності. Письменник досягає своєї мети багато в
чому завдяки використанню різних тропів, перш за все – епітетів:
breathless sun of midday (метафоричний епітет);
the colours of the day were ashy and wan (компаративний епітет, описово-оцінювальний епітет.
Цікаво відзначити, що wan має основне значення – "блідий", "виснажений", "хворобливий", і
переносне – "сірий", "тьмяний");
grating song (метафоричний епітет);
frenzied energy (описово-оціннювальний епітет).
Структура порівнянь у тексті відрізняється розгорнутим модулем: It was like an Eastern melody, in
the minor key, which exacerbates the nerves by its ambiguous monotony; and the ear awaits impatiently а
resolution, but waits in vain. У даному випадку модуль порівняння включає описово-оцінювальний
епітет і метонімію, що є типовим прикладом взаємодії тропів. Пор. також: It was as continual and
monotonous as the rustling of а brook over the stones.
Автор використовує компаративні побудовинаступних моделей:
N1 has smth. of N2: (the river) had the white pallor of death;
N1 is N2 (метафора-порівняння): (the colours) were but the various tones of the heat.
Усі перераховані тропи володіють семами "безжиттєвості", "сірості", "монотонності" і
взаємодіють у тексті, реалізовуючи його прагматичну установку, щоб показати, що ця гнітюча
екзотично-чужа обстановка виявляється тими обставинами, перед силою яких пасує головний
персонаж оповідання – англійський колоніальний чиновник Гай.
Як показано утексті, метафоричне узагальнення здійснюється у даному випадку без використання
власне метафори. Лише ми зустрічаємо метафору (the song of the cicades) was drowned by the loud
singing of а bird, яка в поєднанні з епітетами melliferous and rich контрастує з образністю початку
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оповідання, як би передбачає, що повинні відбутися певні події, що порушують сіру монотонність
життя. Отже, головну роль у взаємодії тропів виконує, як правило, не власне метафора, а епітет,
причому не тільки метафоричний.
На підставі аналізу текстів англійської та американської прози ХХ століття приходимо до
висновку, що результатом асоціативно-образного потенціалу в художньому тексті є вторинне
переосмислення, тропеїзація номінації, оскільки тропи та їх гібридні утворення є прагматичноорієнтованими лексичними засобами креативного бачення "картини світу" автором та реципієнтом
під час реалізації прагматичного скерування художнього тексту.
Актуальність вивчення тропіки як системно-структурного утворення (функціональносемантичного макрополя) та її системоутворюючого центру – епітета – зумовлює перспективи
подальших досліджень у цій галузі стилістики.
Значний інтерес матимуть дослідження, присвячені еволюції тропів в історії англомовної
художньої літератури (прози і поезії) на прикладі індивідуальних авторських стилів: зростаюче
вживання оказіонально-асоціативних тропів, розвиток синкретичності, структурні інновації тощо.
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Оноприенко Т.Н. Тропеические средства реализации прагматической установки
художественного текста.
В статье рассматривается новый подход к толкованию тропики, которая понимается как
системно-структурное макрополевое образование, представленное отдельными частично
пересекающимися полями. Новой является трактовка эпитета как первичного тропа в аспекте
генезиса и как системообразующего центра тропики. Среди окказионально-ассоциативных тропов
анализируются межполевые гибридные образования. Исследуется роль тропов в реализации
прагматической установки художественного текста.
Onopriyenko T.M. Tropeic Means of the Pragmatic Message Realization in a Literary Text.
The article presents a new approach to interpretation of the system of tropes, the latter being considered as a
macrofield structure represented by a number of interlacing fields. The system-forming centre is epithet
which is the initial trope as to its genesis. Among occasionally-associated tropes interfiled hybrid structures
are analyzed. The investigation also focuses on the role of tropes in realization of the pragmatic message of
literary texts.
185

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Філологічні науки

УДК 801.5+802.0
І.М. Рудик,
кандидат філологічних наук, доцент;
І.С. Муратова,
аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

МОВНІ ЗНАКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МАНІПУЛЯЦІЇ Й ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ
В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті досліджується можливість використання мовних знаків з метою маніпулювання
громадською свідомістю й захисту власних інтересів. Автори розглядають маніпуляцію як спосіб
реалізації символічної влади та порівнюють її характерні ознаки з ознаками вербальної агресії.
Маніпуляція й вербальна агресія аналізуються в межах політичного дискурсу.
Тематика лінгвістичних розвідок останніх років свідчить про зацікавленість філологів у
дослідженні ролі мови в суспільстві. Мова не лише описує соціальну дійсність, а є невід’ємним
засобом творення і перетворення цієї дійсності. Саме тому видається аксіоматичним твердження
М. Фуко, що суспільство контролюють ті, хто здатні визначати значення слів. Таким чином,
актуальні сть запропонованого дослідження полягає у дослідженні використання мовних ресурсів як
засобу боротьби за владу й маніпуляції громадською свідомістю.
Метою роботи є визначення кореляцій між поняттями "влада", "маніпуляція", "агресія", й аналіз
їх місця в політичному дискурсі.
Cутність цих понять цікавить вітчизняних і зарубіжних дослідників, які вивчають різні аспекти
мовленнєвої взаємодії з позицій прагмалінгвістики, теорії діалогу, когнітивної лінгвістики, риторики.
Цей інтерес почав формуватися ще в середині минулого століття. Так, якщо розглядати лінгвістичний
знак, згідно Ф. де Соссюра, як довільний, якщо визнавати відсутність будь-якого логічного чи
природного зв’язку між словом і ідеєю, між звуком і позначуваною ним реальністю, між означенням і
означуваним, то слід погодитися з поглядом на мову як систему, в основі якої лежить поняття
довільності (див., напр., [1: 689]). Значення слів постійно змінюються, як правило, непомітно для
користувачів мови; і ці зміни, хоча й опосередковано, відображають виключно інтереси домінуючих
груп чи класів [1: 676]. Доступ до процесу творення й перетворення мовних знаків (або символів) є
нічим іншим, як символічною владою, яку визначають як the power to constitute the given by discourse,
the power to make us see and believe, the power to confirm or transform a vision of the world, and thereby a
way of acting on the world, an almost magic power with which to obtain the equivalent to what is obtained
by violence [Bourdieu, цит. за 1: 679].
Кінцевою метою символічної влади є збереження соціальної дистанції між великими групами
учасників владних стосунків, а до останніх ми відносимо як тих, хто застосовує владу, так і тих, до
кого її застосовують. Максимально успішному досягненню цієї стратегічної мети сприяє
використання таких тактик, як прихованість впливу й монополія на здійснення впливу. Оскільки
тлумачення значень мовних знаків має бути підконтрольним панівним групам, у суспільстві точиться
постійна боротьба за право "володіння" знаками й символами як знаряддями впливу на маси. Як
зазначає Б. Мілло, Power is a relation, the terms of which are constantly challenged [1: 680].
Прихований характер застосування символічної влади та її вигідність певним соціальним групам
дозволяють нам провести паралелі між символічною владою й маніпуляцією, яку Т. ван Дейк
визначає як "комунікативну й інтерактивну практику, за якої маніпулятор здійснює контроль над
іншими людьми, зазвичай проти їх волі чи всупереч їх інтересам" [2: 361]. Спираючись на таке
тлумачення, пропонуємо визначати маніпуляцію як реалізацію символічної влади. Мова, як відомо,
складається з трьох компонентів: фонологічного, синтаксичного й семантичного. Маніпулювання,
починаючись на фонологічному рівні, сягає свого апогею на рівні семантичному, оскільки саме він є
найбільш "нестабільним" мовним рівнем, адже, за словами К. Зорніга, значення, тобто семантичний
об’єм слова, постійно змінюється: розширюється або звужується його обсяг, підвищується або
знижується інтенсивність значення, й усі ці зміни відбуваються, аби задовольнити вимоги конкретної
ситуації [3: 98]. Успішності маніпуляції, як і символічної влади, сприяє її прихований характер і,
таким чином, непомітність для адресата.
З іншого боку, явище маніпуляції суміжне з явищем вербальної агресії, оскільки останню також
характеризує спланованість впливу і його вигідність для адресанта (на відміну від комунікативної
невдачі, яка є небажаним для адресанта порушенням процесу спілкування). Однак, відносячи
маніпуляцію і вербальну агресію до споріднених явищ, які мають спільний сектор комунікативних
дій, Т.О. Воронцова справедливо вважає їх комунікативними явищами різного порядку:
Во-первых, при манипулировании адресант скрывает свои истинные интенции высказывания и
стремится к тому, чтобы адресату была очевидна только внешняя цель высказывания. Речевая
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агрессия вполне допускает открытые коммуникативные стратегии (хотя может быть и
имплицитной). Во-вторых, если речевая агрессия – это всегда негативное воздействие, прямое
или опосредованное, то манипулятивное воздействие может осуществляться через позитив,
например, комплимент, похвалу и т.д. [4: 14].
Хоча проаналізовані види мовленнєвої поведінки (маніпуляція як реалізація символічної влади й
вербальна агресія) притаманні будь-якому дискурсу, вважаємо інституціональний дискурс їх
"природним середовищем", оскільки саме в цьому виді дискурсу мовець є представником певного
соціального інституту, що вимагає дотримання встановлених статусно-рольових і ситуаційнокомунікативних норм. У такому спілкуванні особистісні якості нівелюються й відступають на другий
план. Інституціональний дискурс традиційно протиставляють дискурсу персональному
(особистісному), в якому мовця розглядають як особистість із притаманними їй особливостями [5:
54].
Інституціональний дискурс зводиться до зразків вербальної поведінки, що склалися в суспільстві
стосовно закріплених сфер спілкування [6]. В основі інституціональних форм спілкування лежать
визначені соціальні правила. Згідно цього, ми за О.Л. Михальовою визначаємо інституціональний
дискурс як вербально-розумову діяльність, яка має місце між представниками певних соціальних
інститутів у певних соціокультурних умовах. На думку В.І. Карасіка, можливо виокремити, відносно
сучасного соціуму, наступні основні види інституціонального дискурсу: юридичний, військовий,
медичний, педагогічний, релігійний, рекламний та ін. О.Л. Михальова відносить до зазначеного ряду
інституціональних дискурсів політичний дискурс. Для означення типу інституціонального дискурсу
необхідно брати до уваги статусно-рольові характеристики учасників спілкування та мету
спілкування. Основним критерієм для виокремлення з ряду інституціональних політичного дискурсу
може слугувати тематичне визначення мети – боротьба за владу. У зв’язку з цим можна зробити
висновок про те, що всі комунікативні стратегії в рамках політичного дискурсу повинні розглядатися
як такі, що підпорядковані єдиній цілі – боротьбі за владу. Інтенція боротьби за владу – це специфічна
характеристика політичного дискурсу, яка іманентно присутня в усіх жанрах і яка знаходить
відображення в такій властивості політичного дискурсу, яку ми слідом за А.К. Михальською [7: 68]
називаємо агональністю. Таким чином, мова може бути зрозуміла і здійснена як боротьба, причому
боротьба й перемога складають головну мету спілкування.
З усіх видів інституціонального дискурсу символічна влада, на нашу думку, найтісніше пов’язана
з політичним, оскільки є відображенням класової боротьби. На думку П. Бордьє, The various classes
and fractions of classes are engaged in a purely symbolic struggle over the imposing of the definition of
society which is most consistent with their interests [цит. за 1: 677].
Інтерес до вивчення політичного дискурсу призвів до появи в мовознавстві нового напрямку –
політичної лінгвістики. З точки зору А.М. Баранова, інтерес до вивчення політичних текстів можна
пояснити кількома факторами. По-перше, внутрішніми потребами лінгвістичної теорії, яка в різні
історичні періоди зверталася до реальних сфер функціонування мовної системи. По-друге,
політологічними проблемами вивчення політичного мислення, його зв’язку з політичною поведінкою;
необхідністю розробки методів аналізу політичних текстів і текстів ЗМІ для моніторингу
різноманітних тенденцій у сфері суспільної свідомості. По-третє, соціальним замовленням –
спробами звільнити політичну комунікацію від маніпуляції суспільною свідомістю [8: 245].
У межах такого підходу, в найбільш широкому розумінні під політичним дискурсом розуміється
сукупність текстів, які створюються для комунікації у сфері суспільно-політичної діяльності.
В.М. Базилев, наприклад, під широким поняттям політичного дискурсу розуміє російський дискурс в
російській політичній сфері [8]. А.М. Баранов визначає дане поняття як сукупність дискурсивних
практик, які ідентифікують учасників політичного дискурсу як таких або які формують конкретну
тематику політичної комунікації [8]. О.Й. Шейгал відносить до політичного дискурсу будь-які мовні
утворення, суб’єкт, адресат або зміст яких належить до сфери політики [9: 23].
Визначивши приналежність політичного дискурсу до інституціонального і окресливши його мету,
розуміємо його як інституціональну, соціально-орієнтовану систему знакових форм, яка виконує
певні функції, оперує власним понятійним апаратом, здійснює комунікативний вплив і
характеризується полемічністю, оцінністю та агресивністю.
Як зазначалося, основною метою політичного дискурсу є боротьба за владу, яка може бути
представлена "жорсткою" вербальною, яка виражає неповагу до політичного супротивника, скепсис,
іронію, так і "м’якою" агресією, тобто констатацією окремих фактів та їх коментуванням. Таким
чином, можна визначити, що основна мета політичного дискурсу – боротьба за владу – здійснюється
через трансляцію будь-якої інформації, яка стане у пригоді учаснику політичної комунікації для
досягнення мети, а саме, отримання влади. Звідси, за О.В. Белогородцевою, випливають дві функції
політичного дискурсу: інформативна функція та функція впливу. Дослідниця вважає, що такі функції
пов’язані з двома типами текстових ситуацій – аналітичною й полемічною. Відповідно, стилістично
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нейтральні мовні засоби виконують першу (інформативну) функцію: повідомляють про стан справ,
факти, події. А мовні засоби, що мають оцінне значення, зумовлені вибором автора і відповідають за
другу функцію (впливу), породжують осмислення, характеристику тієї чи іншої події та виробляють у
адресата відповідне ставлення до того, що відбувається [10]. Однак, на нашу думку, поділ мовних
засобів на засоби інформації й засоби впливу є досить умовними, оскільки засоби обох категорій
більшою чи меншою мірою виражають вербальну агресію, адже політичний дискурс є агональним і в
будь-який спосіб реалізує завоювання й утримання влади. До того ж, як зазначає Е. Косеріу (цит. за
[10]) "сама мова політично навантажена", оскільки є знаком солідарності чи розбіжності з іншими
членами суспільства. Мова – це посередник між думкою і дією, який завжди був найважливішим
фактором для політичного придушення, економічної й соціальної дискримінації [10].
При наявності безлічі політичних стилів і жанрів, комунікативних стратегій і тактик, які
використовуються в політичній комунікації, науковці намагаються виокремити деякі спільні риси,
притаманні різноманітним політичним текстам. Вивчення закономірностей політичного дискурсу
дозволяє нам, за А.П. Чудиновим, виділити наступні типові для нього риси, які представлені у вигляді
опозицій [5: 52]:
1. Ритуальність й інформативність політичного дискурсу. На перший погляд здається, що
політичні тексти повинні бути максимально інформативними і, таким чином, реалізувати
комунікативну функцію й передавати нову інформацію. Однак політичний дискурс часто
виявляється ритуальним, тобто характеризується фіксованістю форм викладу та відсутністю
новизни змісту.
2. Інституціональність і особистісний характер політичного дискурсу. У персональному дискурсі
мовець виступає як особистість зі своїми особливостями. В інституціональному дискурсі він
виступає як представник певного соціального інституту та носій певного соціального статусу.
Політичний дискурс є переважно інституціональним.
3. Езотеричність і загальнодоступність політичного дискурсу. З одного боку, політичні тексти,
виступи, повідомлення повинні бути зрозумілі всім пересічним громадянам, а з іншого –
характеризується езотеричністю (зрозумілістю вузькому колу спеціалістів).
4. Редукціонізм та повнота інформації політичного дискурсу. Під редукціонізмом політичного
дискурсу розуміємо бінарність ціннісних опозицій політичної реальності, тобто двояке ставлення
до одного й того ж політичного діяча або політичної події в різних часових межах.
5. Стандартність і експресивність політичного дискурсу. Експресивність висловлювань
передбачає максимальне використання засобів виразності: стилістичних фігур (антитези, інверсії,
еліпсиса, порівняння, метафори, метонімії та ін.), засобів експресивного синтаксису,
трансформації фразеологізмів і т.п. Стандартність висловлювань, завдяки загальновживаній
лексиці, забезпечує їх доступність широкому колу адресатів.
6. Діалогічність і монологічність політичного дискурсу. Сучасний політичний дискурс
характеризується, переважно, діалогічністю мовлення, оскільки він орієнтований не на
самовираження, а на певний вплив.
7. Явна та прихована оцінність політичного дискурсу. Політичний дискурс містить в собі не лише
інформацію, а й оцінку існуючих реалій. Це пояснюється передусім тим, що мета політичного
дискурсу полягає не в об’єктивному описі ситуації, а в переконанні адресата й спонукання його
до політичних дій.
8. Агресивність і толерантність політичного дискурсу. Політичну діяльність характеризує
постійна діалектика агресивності, рішучої боротьби за владу, успіх якої, однак, залежить і від
уміння проявити толерантність до опонентів. У сучасному політичному дискурсі комунікативна
агресія проявляється у формі інвективних мовленнєвих актів.
Розглянемо приклади, які ілюструють активне використання механізмів маніпуляції, яка реалізує
символічну владу, й вербальної агресії в політичному дискурсі. Зауважимо, що наведені нижче
приклади взято з традиційного в США щорічного звернення президента до членів Конгресу й
громадян країни, з яким Дж. Буш виступив у 2008 році:
As we meet tonight, our economy is undergoing a period of uncertainty.
– застосування маніпулятивної стратегії евфемізації, яка полягає у нейтралізації потенційно
небезпечного висловлювання (на кшталт "період глибокої економічної кризи"), шляхом його
перефразування. Випадки застосування цієї стратегії непоодинокі в тексті промови: America's vital
mission in Afghanistan (замість введення військ);
…our troops, along with Provincial Reconstruction Teams that include Foreign Service officers and other
skilled public servants (замість цивільні та військові спеціалісти).
У наступному прикладі:
…for the security of America and the peace of the world, we are spreading the hope of freedom.
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використовується інший маніпулятивний хід – за допомогою використання відповідного
контексту слухачу нав’язується думка про існування прямого зв’язку між безпекою Америки й миром
в усьому світі.
З метою маніпулювання поглядами аудиторії часто "винаходять" нові терміни з максимально
позитивною конотацією, як у такому прикладі:
American troops are shifting from leading operations, to partnering with Iraqi forces, and, eventually, to
a protective overwatch mission.
Вербальну агресію в тексті промови Дж. Буша можна проілюструвати такими прикладами: We've
seen wedding guests in blood-soaked finery staggering from a hotel in Jordan, Afghans and Iraqis blown up
in mosques and markets, and trains in London and Madrid ripped apart by bombs. … These horrific images
serve as a grim reminder: The advance of liberty is opposed by terrorists and extremists -- evil men who
despise freedom, despise America, and aim to subject millions to their violent rule.
Т.О. Воронцова називає таку вербальну агресію "вторгненням в когнітивний простір адресата",
при якому адресант намагається негативізувати певний концепт (часто з досить "розмитим"
значенням, як, напр., терористи), і, внаслідок цього, змінити його місце в картині світу адресата.
Об’єкт агресії в цьому випадку об’єктивно не може брати участь в процесі комунікації [4: 17]. Крім
того, в наведеному уривку активно вживається негативна оцінна лексика (див. виділені одиниці), що
свідчить про застосування маніпулятивних стратегій, спрямованих на зміну картини світу адресата.
Таким чином, рез ультати проведеного дослідження дозволяють вважати маніпуляцію
реалізацією символічної влади і, разом з вербальною агресією, відмінною рисою інституціонального
дискурсу взагалі і політичного дискурсу, зокрема. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо
в окресленні й класифікації стратегій і тактик вербальної агресії в політичному дискурсі.
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Рудик И.Н., Муратова И.С. Речевые знаки как инструменты манипуляции и вербальной агрессии
в политическом дискурсе.
В статье исследуется возможность использования речевых знаков с целью манипуляции
общественным сознанием и отстаивания собственных интересов. Авторы рассматривают
манипуляцию как способ реализации символической власти и сравнивают ее характерные признаки с
признаками вербальной агрессии. Манипуляция и вербальная агрессия анализируются в рамках
политического дискурса.
Rudyk I.M., Muratova I.S. Linguistic Signs as Tools of Manipulation and Verbal Aggression in Political
Discourse.
The article presents an approach to studying linguistic signs as tools of manipulating public consciousness
and keeping manipulators’ advantages. Manipulation is viewed by the authors as exercise of symbolic power
the characteristic features of which can be compared with those of verbal aggression. The paper examines
manipulation and verbal aggression in political discourse.
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ЗАПЕРЕЧЕННЯ У КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ "ДОПИТ"
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)
У статті представлено конфліктну комунікативну ситуацію "Допит" як складову комунікативного
континууму, де неможливо передбачити етапи взаємодії комунікантів, оскільки невідомо, якою буде
їх відповідна реакція на спільні дії у ході бесіди.. Розкрито тактики комунікативного негативізму,
що є типовими для комунікативної ситуації "Допит".
Метою нашої статті є розгляд комунікації як континуума, у якому виділяються різні типи
ситуацій, однією з яких є комунікативна ситуація "Допит" (КСД). На наш погляд, цей аспект
комунікації є актуальним і залишається поки що вивченим недостатньо. Згідно зазначеній меті
завданням статті є: – розгляд прототипової КСД; – аналіз тактик комунікативного негативізму, що є
типовими для комунікативної ситуації "Допит". У прототиповій КСД, де діють багато різноманітних
параметрів, неможливо запланувати всі етапи взаємодії в деталях, оскільки невідомо, якою буде
відповідна реакція адресата на ту чи іншу дію з боку адресанта. Одна справа – ініціювати
комунікацію, а зовсім інша – зробити її успішною [1: 5]. Все ж таки, ініціатор має загальну схему
поведінки, тобто він заздалегідь володіє певним набором тих чи інших засобів, які допомагають йому
в реалізації комунікативної мети. У КСД щонайменше один з комунікантів виявляє авторитарність,
що приводить до конфлікту інтересів. При конфлікті спостерігається неспівпадіння ілокутивної мети
з соціальною метою встановлення і підтримки врівноважених відносин між людьми [2: 72-73]. У
спілкуванні з авторитарним адресантом, партнер з комунікації може опиратися спробам зчинити на
нього авторитарний тиск, тоді конфлікт є експліцитним. Може бути, що завдяки нижчому статусу,
психологічним якостям або через іншу причину, адресат не чинить опору авторитарному тиску, тоді
конфлікт є імпліцитним [3: 21].
Для комунікативної конфліктної ситуації "Допит" характерна типова протидія у вигляді
спілкування, поведінки або діяльності, спрямованих на захист власних інтересів шляхом обмеження
активності опонента, нанесення йому моральної або матеріальної шкоди, а також негативне ставлення
один до одного. Серед стратегій, які найчастіше обирають комуніканти КСД – конфліктноманіпуляторна [4]. Вміння авторитарного комуніканта управляти конфліктом допомагає йому
досягти власної ілокутивної мети [5: 23]. На комунікативному рівні для реалізації стратегії КСД
адресант (криміналіст) та адресат (злочинець) застосовують такі тактики: тактика перехоплення
ініціативи та вербальної переваги в комунікації, тактика фабрикування доказів, тактика
вербального демонстрування свого пріоритетного положення, тактика "хитрування", тактика
псевдо співпраці, тактика ввічливого ставлення, тактика "парирування" .
Розглянемо детально тактики, яких застосовує адресант-криміналіст в ході розмови з
підозрюваною:
- тактика перехоплення ініціативи та вербальної переваги в комунікації. Завдяки своїм
повноваженням ініціатором комунікативного процесу правового характеру в переважній більшості
випадків є працівник правоохоронних органів. Проте грубим порушенням норм комунікації є
своєрідний диктат на розмову, скерування її в русло свого "бачення" ситуації. Такі переваги не
дозволяють розвинути хід думок адресатові, логічно та послідовно викласти свою думку, а адресанту
(у даному випадку – криміналісту) психологічно проаналізувати сказане в ході бесіди [6: 133]: … "Mr.
Stillwater, the gun with which you shot this intruder – was that the same weapon taken from you out in the
street"? ..."It wasn't taken from me. I voluntarily dropped it when told to do so. And, yes, it was the same
gun". "A Smith and Wesson nine-millimeter pistol"? "Yes." "Did you purchase that weapon from a licensed
gun dealer?" "Yes, of course." 'Do you have a receipt from the store and proof of pre-rchase review by the
proper law-enforcement agency?" ''What does this have to do with what happened here today?" 'Routine,"
Lowbock said. "I have to fill out all the little lines on the crime report later. Just routine" [7: 167]. Так, в
аналізованому прикладі уривку КСД з роману Діна Кунца "Містер Вбивця" (Mr. Murder) для
реалізації своєї стратегії адресант (криміналіст Лоубок) обрав тактику перехоплення ініціативи та
вербальної переваги в комунікації. Поставлені в аналізованій КСД у певній послідовності запитання
("Mr. Stillwater the gun with which you shot this intruder – was that the same weapon taken from you out in
the street"?; "A Smith and Wesson nine-millimeter pistol"?; 'Do you have a receipt from the store and proof
of pre-rchase review by the proper law-enforcement agency?"; ''What does this have to do with what
happened here today?), на які відповідає адресант, не дають йому можливості розвинути думку
самостійно і побудувати цілісну картину злочину самостійно.
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Аналіз фактичного матеріалу показав, що адресант використовує тактику фабрикування доказів,
комунікативне завдання якої найчастіше пов’язане з усними свідченнями, що не давалися
підозрюваним під час допиту. Такий тактичний хід вважається провокаційним [8: 138]: ..."I know
Connie Ingram was helpful tracking down the agent's copy of the paper trail on this file". Suzanne lifted her
perfectly tweezed eyebrows, as if astonished that a person would try to worm her boss's secrets out of her.
"You'd have to ask Mr. Rossy that. Perhaps you'll have a chance to do so at dinner" [9: 293]. У наведеному
прикладі з роману Сари Парецькі "Загальний виклик" (Total Recall) адресант (приватний детектив Вікі
Варшавскі) у розмові із секретаркою Коні Інграма обирає тактику фабрикування доказів (I know
Connie Ingram was helpful in tracking down the agent's copy of the paper trail on this file), щоб викрити її
шефа, пов’язаного із таємницею про злочин. Приватний детектив робить вигляд, що знає напевно про
роль Коні Інграма у скоєні злочину. Секретарка Інграма викриває себе неприхованим здивуванням
("You'd have to ask Mr. Rossy that. Perhaps you'll have a chance to do so at dinner").
Тактики комунікативного негативізму можуть спостерігатися як від адресанта, так і від адресата.
Типовим прикладом є тактика вербального демонстрування свого пріоритетного положення.
Наприклад: …"What do you think I want?" "You! I finally caught you". Don't anybody move. Stop! Not
another step!" Soneji yelled. He had a gun. The baby. "I'll tell you who moves, and who doesn't. That
includes you, Cross. So just stop walking." [10: 214-216]. Так, злочинець, який виступає в ролі адресанта,
демонструє свою владу та вплив на адресанта-поліцейського через тактику вербального
демонстрування свого пріоритетного положення. Злочинець, що захопив у заручники дитину,
звертаючись до криміналіста, вживає короткі спонукальні речення, що передають його агресивний
настрій (Don't anybody move. Stop! Not another step!; So just stop walking). При цьому криміналіст
використовує тактику "перенесення" (термін Т.А. ван Дейка) [11] з метою розрядити напружену
ситуацію і примусити злочинця говорити про його вимоги (What do you think I want?). Під такою
тактикою "перенесення" розуміємо хід стратегії позитивної самопрезентації, з її допомогою адресант
намагається блокувати можливе негативне ставлення до себе з боку адресата і зберегти свій
нейтральний статус. Мовленнєвому акту заборони, як і всім спонукальним варіантам з більшим
ступенем категоричності, властиві ті самі ознаки, а саме: пріоритетна позиція адресанта, його
зацікавленість у виконанні дії та необхідність її здійснення адресатом. Крім того, заборона має
високий емоційний вплив на адресата, оскільки він отримує вимогу не здійснювати чи припинити
задуману та бажану для нього дію.
Проаналізуємо тактики поведінки особи, що протистоїть слідчому. Практично кожному
розслідуванню протиставляється протидія, боротьба з якою − те саме розслідування, яке з цих
позицій є ніщо інше, як боротьба проти боротьби [5: 27]. У цій боротьбі кожна сторона використовує
свої тактичні прийоми досягнення мети. Тактика злочинців проявляється під час підготовки та
вчинення злочинів, а також у процесі розслідування. В останньому випадку тактичні хитрощі
злочинців направлені: на визначення рівня поінформованості слідчого; введення слідчого в оману; на
одержання інформації від слідчого про обставини, які їх цікавлять; на відволікання слідчого від
вирішення накреслених завдань; на провокування слідчого з метою вивести його з рівноваги, щоб
ухилитися від "наполегливих атак" слідчого; на дискредитацію зібраних слідчим доказів та ін. [6: 168183]: ..."Where was the fight? Who were you fighting with? When did it happen? …"I'd like to talk to an
attorney," Sam finally said. "We had a little bomb blast this morning, Sam. Do you know that?" …"No. I'd
like to see a lawyer." "Of course" [12: 13-14]. Так, злочинець використовує тактику "хитрування" з
метою ухилення від "наполегливих атак" слідчого та дискредитування зібраних слідчим доказів.
Злочинець-терорист Сем підірвав офіс адвоката, який захищав негрів. Сем розуміє, що слідчий
здогадується про його провину (Where was the fight? Who were you fighting with? When did it happen?).
Проте він намагається ввести слідчого в оману, роблячи вигляд, що не причетний до скоєного
злочину (Do you know that? No.), і для того, щоб відвернути увагу слідчого від справи, він вимагає
адвоката (I'd like to talk to an attorney; I'd like to see a lawyer).
Інколи злочинець вдається до тактики псевдоспівпраці, що справляє враження зацікавленості в
розкритті злочину: ..."Since both you and Mr. Gibson were in Latisha Wall's house yesterday, we'll need
fingerprints from both of you". ..."Yes, yes, of course. I understand. We'll take care of it right away,
tomorrow probably, but not right now" [13: 271-272]. Так, у цьому прикладі адресат (людина, на яку
вказують докази скоєння злочину) використовує в розмові зі слідчим тактику псевдоспівпраці.
Адресат погоджується зняти відбитки пальців, показуючи адресантові готовність до співпраці (Yes,
yes, of course. I understand), але переносить цю процедуру на невизначений термін, пояснюючи це
своєю зайнятістю (We'll take care of it right away, tomorrow probably, but not right now).
На вибір тактичних прийомів злочинця впливають також соціальні ролі комунікантів і пов’язана з
цим тональність спілкування (офіційна - нейтральна - дружня), мета, засіб та місце спілкування.
Статусна оцінка проявляється в мовленнєвій поведінці людини, яка здійснює вибір стосовно
демонстрації поваги або неповаги, у дотриманні правил ввічливості та визначених правил поведінки.
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Взаємозв'язок мовця й адресата находить вираз у реакції партнера та векторі залежності, який
визначає залежність адресанта від адресата і навпаки. Саме цей вектор визначає статус домінуючого у
діалозі [14: 80]: ..."Special agent Tony Poulton … Agent in Charge James Cozo... Organized crime, here in
New York City, working on the protection rackets". Okay. Pleased to meet you all. But you can't talk to me
until you read me my rights. Whereupon you can't talk to me anyway, because my lawyer could take some
time to get here, and even then she won't let me talk to you". ..."Your lawyer is Jodie Jacob, right? Your
girlfriend. She's at Spencer Gutman. Big reputation as an associate. They're talking about a partnership for
her. But Spencer Gutman is a financial firm. Not much expertise in the field of criminal law. You sure you
want her for your attorney? Situation like this?"..."What situation am I in? What are the questions about?"
…"Stuff we need to know, is what. To find out if we're interested in you". "Okay. What are the questions?"
"You knew Amy Callan pretty well, didn't you? You didn't like her much, did you?". "Okay, my turn. Who are
you working for?" "I'm not working for anybody"."Don't start a turf war with us... Us is a plural word. More
than one person. Who is us, Reacher?" "There is no us". "Bull, Reacher. Who sent you to that restaurant?
What about Caroline Cooke? You knew her, too, but you didn't like her either, did you? Give us the whole
story, Reacher". ..."What story?" [15: 19-20]. У ситуації, що аналізується, комуніканти є рівними за
соціальним статусом, але комунікативними лідерами є агенти ФБР, тому що вони володіють вищим
комунікативним статусом в усіх трьох видах компетенції: енциклопедичній, лінгвістичній та
інтерактивній. У наведеній вище КСД агенти ФБР по черзі змінюють ролі різних типів адресатів, що
виділяються у відповідності з їхнім статусом у ситуації спілкування, виступаючи одночасно також у
статусі мовців (Whereupon you can't talk to me anyway, because my lawyer could take some time to get
here, and even then she won't let me talk to you; What situation am I in? What are the questions about?;
"Okay. What are the questions?" "You knew Amy Callan pretty well, didn't you? You didn't like her much, did
you?"). Вживання наказового способу та спонукальних конструкцій (Don't start a turf war with us; Give
us the whole story, Reacher), а також право ставити запитання першим свідчить про позицію
домінуючого. Такі оповідні речення, в яких спонукання-наказ (Don't start a turf war with us... Us is a
plural word. More than one person) зумовлено лексичним значенням предикату, частіше всього
вживаються у рамках несиметричних відносин комунікантів по відношенню до нижчого за
соціальною позицією адресата. Статус вищого також проявляється в тому, що агенти ФБР
користуються правом більш тривалого говоріння, вони залишають за собою право давати поради з
приводу вибору адвоката Річера (You sure you want her for your attorney?). У такому випадку вектор
залежності проявляється у неввічливому ставленні вищих агентів до нижчого за статусом Річера (Bull,
Reacher). Агенти виражають зневагу підозрюваному, низкою послідовних питальних речень,
натякаючи на його можливу провину (You knew Amy Callan pretty well, didn't you? You didn't like her
much, did you?; What about Caroline Cooke? You knew her, too, but you didn't like her either, did you?). У
відповідях-репліках Річер використовує тактику ввічливого ставлення до вищих за статусом агентів
ФБР – це стосунки підпорядкування людям, які можуть застосувати силу. Тактика реалізується через
використання формули ввічливості (Okay. Pleased to meet you all). Початок комунікативної ситуації
КСД характеризується нейтральним чи близьким до нейтрального емоційним станом комунікантів.
Агенти, намагаючись спонукати підозрюваного до спілкування, використовують також тактику
ввічливого ставлення шляхом взаємного представлення особистих імен та свого службового рангу,
що свідчить про формальні стосунки учасників ситуації (Special agent Tony Poulton … Agent in Charge
James Cozo... Organized crime, here in New York City, working on the protection rackets). Проте ситуація
спілкування завдяки емоційним компонентам трансформується у міжособистісний конфлікт. Друга
частина бесіди має вид сварки і характеризується яскраво вираженою антипатією до співрозмовника,
ворожістю, дискримінацією образу Я, тобто психологічним нападом та пригнічуванням особистості
(Stuff we need to know, is what. To find out if we're interested in you) не дивлячись на ввічливе та
виважене ставлення адресата.
У прикладі з роману Діна Кунца "Містер Убивство" (Mr. Murder), розмова відбувається між
слідчим Лоубоком та відомим письменником Містером Стілвотером, який в очах слідства є
злочинцем: ... "And you say you don't have a twin brother? "No, sir." "No brother at all? "I'm an only child"
"Half brother"? "My parents were married when they were eighteen. Neither of them was ever married to
anyone else. I assure you, Lieutenant, there's no easy explanation for this guy". ..."I'm sorry if I offended you,
Mr. Stillwater." "I'm sorry you did, too" [16: 164-165]. Ця комунікативна ситуація базується на
використанні адресантом та адресатом тактики парирування, яка характеризується короткими
питальними та неповними реченнями (And you say you don't have a twin brother? "No, sir." "No brother
at all? "I'm an only child" "Half brother"?), кожен з комунікантів утримує домінуючу роль в спілкуванні
за собою, розуміючи, що перед ним достойний опонент ("I'm sorry if I offended you, Mr. Stillwater." "I'm
sorry you did, too"). Незважаючи на заперечувальний тон діалогу, він є тонкою психологічною грою, в
якій є всі ознаки КСД.
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Отже, для того, щоб тактично, грамотно вести бесіду із злочинцем, працівникам правоохоронних
органів необхідно знати тактики їхніх дій і володіти арсеналом засобів виявлення та нейтралізації
тактичних хитрощів злочинців.
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Семенюк И С. Отрицание в коммуникативной ситуации "Допрос"
(на материале современной американской художественной прозы).
В статье представлено конфликтную коммуникативную ситуацию "Допрос" как составляющую
коммуникативного континуума, где невозможно предусмотреть этапы взаимодействия
коммуникантов, поскольку неизвестно, какой будет их соответствующая реакция на обоюдные
действия в ходе беседы. Раскрыто тактики коммуникативного негативизма, типичные для
коммуникативной ситуации "Допрос".
Semenyuk I.S. Objection in the Communicative Situation "Interrogation"
(on the material of present-day American fiction).
In the article a conflict communicative situation "Interrogation" is being represented as a constituent of the
communicative continuum, where it is impossible to foresee the stages of communicants co-operation, as it is
unknown, what their appropriate reaction on mutual actions during the conversation will be. It is analyzed
the tactics of communicative negativism being typical for a communicative situation "Interrogation".
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ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ МОВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У ПОЛЬСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ
У статті проаналізовано праці польських лінгвістів, які вивчали вплив української мови на розвиток
та формування польської мови. У результаті аналізу з’ясовано, що найбільше студій присвячено
українським запозиченням у фонетичній, морфологічній та лексичній системі польської мови,
особлива увага звертається на дослідження українських елементів у польській художній літературі.
Тривалі політичні, економічні, культурні контакти між польським та українським народами,
територіальна суміжність, перебування протягом тривалого часу в межах однієї держави зумовило
взаємопроникнення мовних елементів.
Слід зазначити, що в слов’янському мовознавстві значно більшу увагу приділено саме впливу
польської мови на українську, щодо зворотнього впливу, то він часто або повністю заперечувався, або
дуже применшувався. Метою нашого дослідження є проаналізувати студії польських лінгвістів, які
вивчали особливості українських запозичень у польській мові, адже належне висвітлення проблеми
українсько-польських мовних контактів є необхідним для більш повного з’ясування історії
формування слов’янських мов і сприятиме розв’язанню низки важливих питань, пов’язаних з
проблемою міжмовних контактів.
Студії польської україністики мають значні досягнення в галузі історії мови, фонетики, лексики,
морфології.
Серед польських дослідників до цієї проблеми чи не вперше звернувся А. Бpюкнер. У праці
"Dziejе języka polskiego" він фіксує найдавніші руські запозичення в польській мові: bojarzyn, dziecki,
kiwiory, kord, kormany, torłop тощо [1: 88]. Узагальнене вивчення українських впливів знаходимо в
праці "Początki i rozwój języka polskiego". Автор відзначає, що східні терміни часто переймаються в
основному через Русь вже в середні віки, а особливо в XIV–XV ст. [2: 406]. А. Брюкнер фіксує вплив
української фонетики на деякі слова: czeremcha, czereśnia, czerep (trzemcha, trześnia, trzop) [2: 408]. З
XVII ст. польські прізвища на -іс пристосовано до русько-литовських форм на -icz (Chodkiewіcz,
Naruszewicz, Wołowicz), які згодом вплинули на слова królewicz, panicz [2: 408]. A. Брюкнер аналізує
слова, які були запозичені зі східних мов через українське посередництво під час війни з турками й
татарами, при цьому він вказує: "важко дослідити, які саме лексеми безпосередньо зі Сходу, а які за
посередництвом української мови проникли до польської" [2: 409]. Серед запозичень виділяє
"спеціальні назви": в Литовському Статуті читаємо про horodniczych, dziakle, serebszczyźnie [2: 410].
Збільшення кількості запозичень з української мови у XVI-XVII ст., на його думку, пов’язується
переважно з Люблінською унією. Але "вплив руської мови, незважаючи на тривале співіснування на
сусідніх землях, польську колонізацію майже всієї території, є в основному незначним, локальним..."
[2: 413]. Причому цей "незначний" вплив власне обмежується майже повним комплектом чортів і
розбійників: hultaje, kolasy, rusałka, opryszkowie, sałacha, szukajły, upiór, wiedźma, znachor і т. ін., а
найновіші запозичення з української мови вчений вважає незначними й емоційно забарвленими [2:
412-414]. Безумовно, оцінка A. Бpюкнером ролі української мови (яку він називає руською, тобто не
відділяє від російської та білоруської) є свідомо заниженою, тому викликала серйозні критичні
зауваження [3: 10].
У 1947 році вийшла книга Т. Лер-Сплавінського "Język polski, powstanie, rozwój", в якій
відзначалося, що в другій половині XVI ст. починають посилюватися східнослов’янсько-українські й
білоруські впливи, які згодом зіграли велику роль. У польську мову входять такі слова: sioło (замість
ст.-пол. siodło), hołota (ст.-пол. gołota), czereśnia, czeremcha, bohatyr, czerep [4: 214]. Вплив української
мови на польську не обмежується галуззю лексики. На думку Т. Лер-Сплавінського, вихідці з України
та Білорусії вносили в польську мову свої фонетичні особливості, оскільки деякі звуки польської
мови були важчі для вимови. Звужений é перейшов в і (після твердих приголосних – в у), ó – в u, á –
в a (chlib, grzych, wóz, ptak). Це явище проіснувало до кінця XIX ст., тільки і (у) став замінюватися в
другій половині XIX ст. на e (chleb, grzech, хоча в людей старшого покоління фіксуються форми chlib,
mliko, dyszcz) [4: 214-215].
Велику роль у збагаченні польської мови українізмами Т. Лер-Сплавінський відводить
Б. Залеському – засновнику української школи в польській поезії, Ю. Словацькому та ін., які у своїх
творах вживали українські слова: ataman, bajdurzyć, bandura, burzany, czajki, hoże mołodyce, kurhany,
pohulać, porohy, przyhołubić, wyhodować, а також східні запозичення (через українську мову): ataman,
czumak, hajdamaka, kindżał, orda і ін. [4: 259].
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У 1949 році виходить дослідження С. Грабця "Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy
polskich XVI-XVIII wieku", у якому розглядалися східнослов’янські, зокрема українські, елементи у
творах Берната з Любліна, М. Рея, С. Кльоновича, Ш. Шимоновича, братів Зіморовичів. С. Грабець у
своїй праці не лише фіксує запозичення, але й пояснює їх походження: "Bohatyr (півбог, вмілий
солдат)... Це слово є перським запозиченням, яке прийшло до нас через українське посередництво,
пор. укр. богатир / богатир 1) багатій, 2) богатир" [5: 17]. Українські елементи у творах
письменників автор виділяє за фонетичними, морфологічними та словотвірними критеріями.
Ш. Шимонович засвідчує такі запозичення (з українськими фонетичними особливостями): bohato,
krynica, odyniec, przeplitany, wołoszyn, zubr; (з морфологічними особливостями): komorzyca, ostatny,
pilno, smaсzno, śmieszno, zbytny. Автор виділяє здрібнілі слова: łuczek, strzałka. Деякі слова під
впливом української мови змінили своє значення: garb (pagórek, wzgórze) з укр. horb. Значна кількість
слів була запозичена без змін: duma, czupryna, krasa, nahajka, sobaka та ін. [5: 82-93].
На підставі аналізу творів польських письменників С. Грабець стверджує, що українізми в XVII ст.
стають невід’ємною ознакою мови багатьох письменників. Причиною цього явища є не тільки
культурний вплив шляхти і міщан зі східного пограниччя, але й переконання, що руська мова є
найдавнішою зi слов’янських. Це твердження формувалося на підставі наявності книг і церковної
мови в українців. Окрім цього, сприяла зовнішня подібність найближчої нам руської мови, тобто
української, до чеської мови:
- укр. і чес. h – g;
- диспалаталізація e (тип nesu);
- заміна носових голосних на голосні u, a;
- заміна ě на i [5: 19-27].
С. Грабець досліджує історію фарингального h у польській мові. Автор критикує думку
A. Брюкнера про утворення власне пол. h у деяких словах і стверджує, що у XVI ст. h переймалося:
- з чеської мови;
- з української та білоруської мов;
- з латинської мови [5: 140-141].
Найґрунтовніше опрацювання українських лексичних елементів у творах письменників XVI ст.
засвідчено в монографії Т. Мініковської "Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVI wieku" [6].
Автор проаналізувала наукові, публіцистичні, лексикографічні праці і встановила, що 70%
українізмів вперше фіксується у XVI ст. Це підтверджує посилення українськомовних впливів у
середньопольську добу. Дослідженню українських лексичних елементів у польській мові XVII ст.
присвячена монографія Г. Риттер "Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w polszczyźnie XVII
wieku" [7]. Автор обґрунтовує українське походження лексем, подає приклади з художніх творів,
вивчає особливості впливу на словниковий склад польської мови. На увагу заслуговує праця
А. Фаловського "Wyrazy ukraińskie w najnowszej leksykografii polskiej", у якій подано час запозичення
лексем, а також зміни в семантиці протягом функціонування в польській мові [8].
Особливим багатством спостережень і конкретних висновків щодо ролі українських впливів
відзначаються роботи, присвячені дослідженню мови і стилю тих польських письменників, які
зазнали у своїй творчості впливу української мовної стихії. У 1956 році опублікована праця
А. Болеського "Słownictwo Juliusza Słowackiego". Дослідник фіксує 118 (з варіантами) запозичень з
української мови: hreczka, mołodyca, nezabudka, oczeret, podorożna, rozhowor, serdunio, sotnik, wertep і
т. ін. [9: 139-140]. На підставі зафіксованого матеріалу А. Болеський стверджує, що вплив української
та російської мов "відзначається серед конкретних назв, а особливо серед історичної лексики" [9:
142]. Мову творів Ю. Словацького аналізував також М. Юрковський, який писав, що оригінальне
розкриття української теми передбачало введення в художні тексти українських лексичних
запозичень: ataman, burka, burzan, chatka, czajki, dumka, hoży, kozak, oczeret, step [10:132]. Серед
зафіксованих українізмів є назви зброї, рослин, транспортних засобів, релігійна термінологія. На
позначення деяких реалій автор використовує як українізми, так і власне польські назви: ostrow –
wyspa. Переважна більшість зафіксованих українських лексичних елементів увійшла до польської
літературної мови [10: 132-135].
На особливе дослідження заслуговує мова творів Т. Єжа. У монографії В. Дорошевського
проаналізовано близько 70 українських елементів, зафіксованих у творах письменника – вихідця з
Поділля. В. Дорошевський стверджує, що українізми виступають як емоційно забарвлені одиниці,
використовуються для стилізації окремих моментів [11: 27]. Тобто, враховуючи походження
письменника, його захоплення українською культурою, відповідне знання української мови, слід було
сподіватися на ширше застосування українських лексичних елементів у авторському симбіозі
української та польської мов. На нашу думку, цей висновок може бути іншим, якщо проаналізувати
фонетику мови творів Т. Єжа, що вимагає окремого дослідження.
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Використання українських лексичних елементів у художній літературі досліджували також:
П. Зволінський "Uwagi o języku Marcina Bielskiego" [12], М. Карплюк "O języku Macieja
Stryjkowskiego. Historyka i poety z drugiej połowy XVI w. Regionalizmy, cechy ruskie i poetyzmy w
dziedzinie fonetyki" [13], С. Роспонд "Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego" [14], Ф. Славський
"Słownictwo J. Słowackiego" [15], М. Юрковський "Rutenizmy i orientalizmy w Sumariuszu wierszу
Stanisława Samuela Szemiota" [16] та ін. Мова творів письменників – представників української школи
А. Мальчевського, Б. Залеського, С. Гощинського, М. Чайковського, М. Грабовського потребує
надалі окремого вивчення, адже навіть поверхове дослідження творчості М. Чайковського дає
підстави для твердження, що в його творах фіксується чимало не тільки лексичних, але й граматичних
українізмів.
Г. Вишневська у статті "Orientalizmy i rutenizmу – wyrazy modne w XVII wieku (на przykładzie
utworów poetyckich)" аналізує українські запозичення, поділяючи їх на такі лексико-семантичні групи:
назви осіб і груп людей, приміщень і будівель, назви одягу, тканин, страв, назви предметів
домашнього господарства, транспорту, назви грошових одиниць, рослин, тварин, атмосферні назви
тощо. Досліджуючи мову творів С. Твардовського, К. Опалінського, В. Зіморовича, В. Кохановського,
В. Потоцького, авторка засвідчує близько 400 лексичних запозичень з української мови.
Етимологічний аналіз зафіксованих слів доводить невелику перевагу орієнталізмів над українізмами
(55% – 45%). Серед орієнталізмів переважають назви одягу, страв, зброї, серед рутенізмів – назви
осіб, явищ природи, релігійні назви [17: 269-284].
Отже, питання українсько-польських мовних контактів ґрунтовно досліджувалося на матеріалі
польської художньої літератури. Це має, безперечно, важливе значення, оскільки художній стиль був
одним із провідних у формуванні польської національної літературної мови.
Вивчення українських лексичних запозичень не обмежується дослідженнями мови і стилю
польських письменників, які використовували українські елементи. Польським мовознавцям
належать численні розвідки, присвячені аналізу окремих тематичних груп лексики, а іноді й окремих
слів. Це дослідження Л. Вайди-Адамчикової [18], М. Шимчака [19], М. Юрковського [20].
М. Карплюк у статті "Z prawosławnego słownictwa ruskiego w polszczyźnie XVI wieku" аналізує
православні запозичення: bat’ko (pop), prażnik, cerkiew, władyka, obiednia, sobór, stretenne [21: 66].
Автор підкреслює, що деякі українізми залишилися без змін у польській літературній мові, а інші
лексичні запозичення адаптувалися до фонетичних і морфологічних особливостей польської мови.
Польські лінгвісти зробили значний внесок у дослідження сучасних українсько-польських мовних
зв’язків, їх впливу на фонетичну, морфологічну систему польської мови. До найважливіших студій
слід віднести праці І. Баєрової [22], Г. Конечної [23], С. Урбанчика [24; 25].
Аспект впливу українських елементів на польські говірки ґрунтовно досліджувався в польському
мовознавстві. Зокрема, це стосується праць видатного лінгвіста М. Лесіва, який вивчав українськопольські контакти [26], С. Вархола [27], З. Курцової [28], Я. Рігера [29], Ф. Чижевського [30].
Принагідно зазначимо, що українським запозиченням у кашубських говірках присвячене
дослідження Г. Поповської-Таборської "Z rozważań nad leksykalnymi związkami kaszubskoukraińskimi". Аналізуючи працю Т. Мініковської про українізми в польській літературній мові
XVI ст., Г. Поповська-Таборська з’ясовує, чи наведені дослідницею запозичення збереглися на
території кашубських говірок, тобто на найбільш віддаленій слов’янській території. Автор засвідчує
дванадцять назв, яким дає детальну характеристику, залучаючи відповідні джерела з історії мови [31:
174-178].
Отже, студії польської україністики характеризуються значними досягненнями в галузі історії
мови, фонетики, лексики, морфології. Численні розвідки польських мовознавців розкривають
особливості українських запозичень у XVI-XVII століттях, коли вплив українських елементів був
особливо відчутним. Багато досліджень присвячено вивченню мови творів польських письменників,
які походили з українських етнічних територій і використовували у своїх творах українізми, що
сприяло проникненню українських елементів до польської літературної мови. Нез’ясованим
залишається результат впливу української мови на польську мову останніх десятиліть.
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Совтыс Н.Н. Исследование украинско-польских языковых связей в польском языкознании.
В статье ализируются исследования в польской лингвистике, посвященные изучению влияния
украинского языка на формирование фонетической, лексической, морфологической системы
польского языка. В результате анализа выявлено, что наибольшее количество студий посвящены
украинским заимствованиям в фонетической, морфологической и лексической системе польского
языка, особое внимание уделяется исследованию украинских элементов в польской художественной
литературе.
Sovtys N.N. A Study of Ukrainian and Polish Language Connections in Polish Linguistics.
In the article the investigation in the Polish linguistics, dedicated to the Ukrainian language influence study
on the development of phonetic, lexical and grammatical system of Polish language are analysed. In the
result of the analysis in was revealed that most of the studies are dedicated to the Ukrainian borrowings in
the phonetic, lexical and grammatical system of Polish language, special attention is given to the
investigation of Ukrainian elements in Polish artistic culture.
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ЛЕКСИЧНІ ЗМІНИ В АСПЕКТІ НОРМАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Явище норми та її варіативності в німецькій мові розглядається у статті на матеріалі нової
лексики. Інноваціями лексичної системи німецької мови є неологізми, які в більшості випадків
створюються молодим поколінням і виступають "розпізнавальними знаками", своєрідними
соціальними маркерами. Автор досліджує особливу лексичну підсистему неологізмів –
перейменування, диференційними ознаками якої є референтна співвіднесеність з відомою річчю або
явищем та витіснення попереднього імені.
Щоб фіксувати явища дійсності, які щойно з’являються або освоюються людиною, лексика
розширюється не лише кількісно, але й якісно (групування значень, виникнення нових значень у
старих слів, перейменування). Поява в мові нових позначень – слів – неодмінний супутник нового в
царині культури суспільства, будь то матеріальне виробництво, духовне життя, мода або
взаємостосунки людей, соціальних груп і держав. Вивчення неології – один із перспективних шляхів
дослідження суспільної свідомості людей, оскільки еволюція словникового складу мови відображає
важливі суспільні процеси. Людина, реагуючи на вплив зовнішніх факторів, які постійно змінюються,
постійно варіює мову, вдосконалюючи її, що призводить до динаміки мовного матеріалу.
У працях відомих лінгвістів В.Д. Девкіна, О.В. Розен розглядаються загальні тенденції розвитку
певної частини словникового складу німецької мови, яка формувалася протягом останніх десятиліть
[1; 2]. Проблеми неологізації досліджувалися М.Д. Степановою, І.І. Чернишовою, О.Д. Огуем,
Б.І. Гінкою, Т. Шіппан, Х. Глюком [3; 4; 5; 6; 7]. Проте класифікація неологізмів, як будь-яка
класифікація в лексиці, не охоплює всі можливі ступені інновації, які часто перехрещуються.
Зазвичай лексичні інновації зв’язані з новими референтами: нове слово з’являється з новою річчю.
Існують однак й інші неологізми – перейменування (Neubezeichnungen). Вони називають вже відомі
явища й предмети. Інакше кажучи, перейменування – це неологізми за формою, а не за змістом.
Наприклад, Bierlokal називають зараз Bar, Dienststelle – Office, Neuigkeiten – News. Слово Box
вживається часто замість kastenförmiger Behälter, лексема Start замість Ausgangspunkt.
Мета даного дослідження – комплексний аналіз характерних особливостей нових лексичних
одиниць, конкретизація їх місця у словниковому складі, з’ясування інтра- та екстралінгвістичних
факторів, які сприяють їх розповсюдженню в німецькій мові.
Актуальність дослідження полягає у тому, що явище норми та її варіативності в німецькій мові
розглядається на матеріалі нової лексики, у сфері функціонування неологізмів. Функціональнопрагматичний підхід дозволяє проаналізувати тематико-семантичну специфіку нових слів, з’ясувати
особливості семантичної актуалізації маркованих у часі лексичних одиниць, а також їх мовний статус.
Зв’язки між структурою суспільства і соціальною структурою мови складні й багатогранні. Члени
соціуму використовують мову з метою локалізації свого місця в мультимасштабному суспільстві,
здійснюючи це за допомогою різноманітних мовних варіацій. Це надзвичайно важлива властивість
мови, яка забезпечує комуніканту можливість не лише вільно виражати свої думки, але й робити це
різними способами, створюючи при цьому нові номінації.
Зміна характеру вживання одиниць лексикону в часі є одним з шляхів розширення й зміни
словникового складу мови, що неможливо уявити без неології. Неологізація – це міжрівневий процес,
який стосується не окремих одиниць лексикону індивіду або суспільства у цілому, а всієї сукупності
одиниць і їхнього зв’язку із фразеологією, морфологією, словотворенням. Існують різні критерії
визначення неологізмів. Деякі лінгвісти відносять до неологізмів слова (або словосполучення), які
позначають нову реалію (предмет або поняття) та з’явилися у мові порівняно недавно [2; 8], або
слова, які ще не увійшли в узус [6; 9], а також слова, які мають часову конотацію новизни [10: 142], на
думку інших – ці одиниці відрізняються новизною форми або значення [3: 38].
Існує також точка зору, згідно з якою нові конотаційні зміни або зміни смислу не можуть бути
достатнім критерієм для статусу неологізму [11: 331]. У даному дослідженні під неологізмами
розуміються не лише нові лексичні одиниці, які мають нову, ще не зареєстровану форму – звуковий
ряд, новий морфемний та словотвірний склад, а й нові назви існуючих референтів – перейменування,
адже нові слова виникають у мові не лише з появою нових понять. Процес зміни в мові попередніх
імен на нові, відбувається під впливом двох тенденцій: перша полягає у тому, що комуніканти
намагаються висловлюватися якомога конкретніше, лаконічніше, друга спрямована на докладну,
привабливу презентацію інформації. Інакше кажучи, на мовне перейменування впливають дві
протилежні сили, відомі у лінгвістиці як тенденція до економії мовних засобів та прагнення експресії.
© Соколовська С.Ф., 2008
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У природі людини закладено прагнення оновлення. Як потріпане й зношене губить свою
привабливість, так і слова, які постійно повторюються, набридають. "Щоб звичне, очевидне заграло
новими фарбами, слід подати його відповідним чином, представити в потрібному оформленні,
виграшно аранжувати" [1: 218]. За допомогою нових яскравих слів мова розриває рутину
повсякденності, однаковості. Предмети та явища залишаються, але їх назви змінюють словесну
оболонку, вибираючи собі "свіжу", краще оформлену. У виділенні особливостей й загостренні на них
уваги полягає вихід з прозаїчної буденності. Людина відшукує в понятті яскраві, помітні ознаки, і
перейменовує явище або предмет з урахуванням цих ознак. Приймаючи експресивні неологізмиперейменування, мова долає сталі стереотипи, шаблонність й трафаретність.
Головною умовою визнання нового імені перейменуванням є збереження лексемою тотожності
значення [10: 149]. Точки перетину з перейменуваннями, які ґрунтуються на тотожності значень
лексем, мають варіанти, синоніми, паралелі, перифрази та модні слова. Порівняльний аналіз показує
відміни цих явищ від неологізмів-перейменувань:
- При однаковості у збереженні семантичної тотожності категорія варіантності є ширшою
категорії перейменування. У той час як перейменування відбувається на лексичному рівні, в мові
існують фонетичні, орфографічні, словотворчі й граматичні варіанти.
- Синоніми, як слова близькі за значенням, часто мають різну референтну співвіднесеність.
Синонімія базується на семасіологічному підході до лексики, розглядає лексеми з позиції мовної
синхронії. Перейменуваннями займається ономасіологія, діахронічна лінгвістика.
- Паралелізм мовних одиниць проявляється в одночасному існуванні двох подібних лексем.
Паралелізм розглядається як початкова стадія формування перейменування [10: 152]. Виникаючи в
мові, перейменування виступає спочатку в ролі паралелі до існуючого слова.
- Перифраз описово позначає референт, служить для посилення виразності тексту. Випадків
закріплення інакомовної номінації й витіснення нею первинного імені практично не існує: Atlantik –
großer Teich, Erdöl – schwarzes Gold, Chile – Andenland, Dresden – Elbflorenz, Einstein – Autor der
Relativitätstheorie. Це інакомовності, які розрізняються характерологічно.
- Поняття "модні слова" включає в себе поняття "перейменування", межі якого є вужчими,
оскільки модні слова представлені не лише лексемами з новим значенням, а й новотворами,
запозиченнями, частотність вживання яких у певний відрізок часу є дуже високою.
Процес неологізації зумовлений ситуацією, в який він проходить, у залежності від якої в мові
відбувається відбір лексем, що відповідають принципу комунікативної доцільності. При розгляді меж
перейменувань необхідно враховувати можливість наступних типів відношень: 1) класичний випадок
повного забуття "старого слова"; 2) переважна заміна перейменуваннями попередніх лексем у певних
ситуаціях; 3) паралельне вживання з перевагою перейменувань. Останній тип відношень превалює.
Питання щодо виникнення й класифікації нових слів прямо пов’язане з поняттям норми як форми
існування мови. Коли з’являється, запозичується нове слово або формується нове значення, виникає
потреба в оцінці мовного явища в плані норми / відхилення від норми. Динамічний характер лексики
змушує шукати й динамічні критерії її нормативності. Оскільки мовна норма закріплюється мовною
практикою суспільства, яке не є однорідним, а мова є комунікативно функціональною, мовна норма
не є єдиною. Мова утворює систему різних видів і типів норми як форм її існування й
функціонування [7: 87]. Варіювання мовної норми пояснюється не тільки фактором часу, але й
соціальними умовами. Норма не є статичним утворенням, вона постійно розвивається як динамічна
система, яка зазнає вплив інтра- та екстралінгвістичних факторів. Вона постає у вигляді двох або
декількох варіантів, характерних для різних соціальних груп. Вибір того чи іншого варіанту залежить
від віку, освіти, соціального стану.
Таким чином, неологізми можна охарактеризувати як норму особливого роду, яка має свої типові
закономірності. Норма тут є не твердою, імперативною кодифікацією, а правилами, які виводяться із
безпосереднього вживання мови. Неологізми як індикатори нових явищ і понять, які знаходяться у
фокусі соціальної уваги, використовуються у якості базових основ словотворення. Характерним для
неології є актуальність, регулярність, повторюваність як окремих лексичних одиниць, так і їх
моделей.
Вплив соціокультурного фактору виражається у виділенні тематичних підгруп серед неологізмів:
політичні неологізми, лозунгові слова, модні або трендові слова [7: 99]. Поява таких неологізмів
прямо пов’язана зі зміною суспільної свідомості. Рушійною силою комунікативного розвитку є
насамперед периферійні групи – молодь, творча еліта. Саме ці мікросоціуми є найбільш чутливими
щодо змін та віянь часу: варіюючи мову, вони прагнуть самовираження через словотворчість [7: 102].
Прикладами соціолектних перейменувань є чисельні заміни слів у жаргоні, молодіжній мові,
сленгу. Свобода самовираження, прагнення експресії викликали перейменування з додатковою
конотацією. Так, нейтральні лексеми "laufen", "fliehen" замінили розмовні вирази abdampfen, abdusen,
abjetten, sich abseilen, abzischen, losheizen, speeden, sich verdusen, wegmoven.
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З аксіологічної позиції нові слова містять позитивну або негативну кваліфікацію предмета думки,
як судження мовця, його відношення – схвалення/несхвалення, бажане/небажане, захоплення тощо,
як одне з основних складових частин стилістичної конотації. Оцінку як лінгвостилістичне явище, ми
визначаємо як закріплене в семантичній структурі слова оцінне значення, яке передає ставлення
мовного колективу до співвіднесеного зі словом поняття або предмета за схемою: добре/погане,
схвалення/несхвалення. Узагальненість і обов’язковість цих критеріїв створюють ту об'єктивну
лінгвопсихологічну базу, на основі якої стає можливою комунікація у сфері стилістичних значень
оцінної орієнтації. Від оцінного значення в системі мови, яке є обов’язковим для всіх членів мовного
колективу, відрізняється соціальна оцінка як категорія прагматична, тобто оцінка подій, явищ з
позицій певних соціальних інтересів. Останню можна визначити як свідому мовну діяльність, яка
спричинює позитивну або негативну позицію оцінюючого стосовно оцінюваного, наприклад, заміна
нейтрального Anführer на Big Boss, Chef, First Boy, King, Leader, Mufti. Відтінок винятковості поняттю
"керівник" тут надають запозичені слова. Інший приклад: поняття "людина, яка не справилася з чимнебудь" має негативну соціальну оцінку. Слово Versager вже не показує достатньою мірою цей
негативізм, відношення несхвалення, тому воно перейменовується в Agent 008, Doppelnull, Vollnull,
Nulli, Schlappi, Schlappsack, Penner.
Різку оцінку чогось несуттєвого, що не варто уваги, не має значення, є зайвим, непотрібним
сьогодні озвучують жаргонізми Schwachfug, Dünnschiß, Palawatsch (österr.), Sifferei (nordd.), PsychoSchrott. Поняття на позначення найвищого ступеня якості застарівають особливо швидко, адже при
тривалому використанні слова відбувається нівелювання схвальної оцінки. Коли сьогодні хочуть
надати чомусь відтинку значущості, вибирають не hervorragend, а Klasse, Spitze, irre, echt, supergur,
toll, oberaffengeil. Наведені приклади ілюструють бажання постійної заміни імен, прагнення віднайти
нові оригінальні вирази.
Оригінальність нового імені часто зв’язана з непередбачуваністю. Несподіваність назви посилює
виникаючий експресивний ефект, наприклад, заміна вираження (jemanden) zum Narren halten на такі
його експресивні відповідники як an der Birne ziehen, einen (faulen) Fisch ziehen/unter die Nase halten,
ans Bein pinkeln, jemanden bepinkeln/anpinkeln, ein kaltes Ei zeigen, plomben, verklapsen. При
вторинному позначенні поняття на перший план висувається його яскрава, виразна ознака.
Автомобіль, наприклад, називають за його швидкість Flash, Viereckrakete, Dünenflitzer (nordd.),
beraderter Düsenjet, Kugelblitz або Vierradjet.
Враховуючи теоретичні концепції, а також аналіз фактологічного матеріалу, ми дійшли висновку,
що нова лексика є необхідним засобом вдосконалення й гнучкості мовної культури, засобом, де в
об’єктивній інформації присутній суб’єктивний людський фактор, адже розвиток мови відбувається в
соціальному контексті. Зміни соціальних структур відображаються в мові, а саме у мовних
інноваціях. Інноваціями лексичної системи німецької мови є неологізми, які в більшості випадків
створюються молодим поколінням і виступають "розпізнавальними знаками", своєрідними
соціальними маркерами.
Одним з факторів розвитку мови є поповнення системи за рахунок неологізмів. Цей рух шарів
лексики всередині лексико-семантичної системи не призводять до її дестабілізації. У своєму
функціонуванні неологізми мають вільні норми, які дозволяють відхилення, оскільки вони
відносяться до найбільш рухомого шару лексики, що змушує шукати динамічні критерії
нормативності. Неологізми задовольняють потребу в нових номінаціях, тому що вони відкриті для
новоутворень. У випадку із неологізмами-перейменуваннями – це потреба мовного колективу в
експресивно-емоційних лексичних одиницях. У якісному відношенні вони характеризуються
неодмінним ускладненням номінативного значення експресивними, оціночними, емоційними
відтінками. Ці відтінки семантики превалюють над денотативним (раціональним) компонентом
значення лексичних одиниць. Неологізми є соціально значущими, оскільки вони заповнюють не лише
номінативні, але й комунікативні лакуни.
Виникнення неологізмів – невпинний процес, тому, у подальшому передбачається вивчення
лексичних інновацій з точки зору стилістичного розшарування німецької мови не лише у синхронії, а
й у діахронічному аспекті, з тим щоб інновації були включені в найсучасніші лексикографічні
довідники.
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Соколовская С.Ф. Лексические изменения в аспекте нормализационных процессов.
Явление нормы и ее вариативности в немецком языке рассматривается в статье на материале
новой лексики. Инновациями лексической системы немецкого языка являются неологизмы, которые в
большинстве случаев создаются молодым поколением и выступают "опознавательными знаками",
своеобразными социальными маркерами. Автор исследует особенную лексическую подсистему
неологизмов – переименования, дифференциальными признаками которой являются референтная
соотнесенность с известным предметом или явлением и вытеснение прежнего имени.
Sokolovska S.F. The Lexical Changes in the Aspect of Normalization Processes.
The article deals with the normalization and its variations in the new lexis of the German language.
Innovations of the lexical system of the German languag -neologisms, which, in majority of cases, are
created by younger generation and seen as distinguishing social markers. The author researches the special
lexical subsystem of neologisms – renamed words (Neubezeichnungen) that are characterized by referential
correlations with well-known things or events, the names of which may be displaced with time.
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ПОЕТИЧНА ПРАВДА ПОЕЗІЇ ШЕЙМАСА ХІНІ
У статті розглядаються умови та шляхи розвитку літературної традиції в історії ірландської
літератури другої половини ХХ ст. Аналізуються художньо-філософська концепція та особливості
творчості Шеймаса Хіні в контексті подальшого розвитку "нової традиції" в англо-ірландській
поезії останніх десятиліть.
Метою статті є дослідження світогляду та філософсько-естетичного аспекту творчості Шеймаса
Хіні. Об’єктом дослідження є поетичні твори згаданого автора. Предмет дослідження складають
світоглядні й художні зв’язки поезії Шеймаса Хіні з історією країни й творчістю поетів попередніх
поколінь і новітніх часів як на рідній (ірландській), так і на англійській мовах. Актуальність
дослідження пов’язана з порівняно нещодавньою появою поняття "нова традиція" в ірландській поезії
й тим фактом, що Ш. Хіні є досить мало відомий українському читачеві, хоч він другий поет лауреат
Нобелівської премії (1995), після У.Б. Йєйтса (1936) в англомовній літературі Ірландії ХХ століття.
Вивчення ірландської літератури в її історичному контексті знаходиться на початковому етапі.
Значною мірою творчість найвидатніших ірландських письменників, таких як Дж. Сінг, У.Б. Йєйтс,
Дж. Джойс, А. Грeгорі, Д. Хайд розглядається на рівні світових перетворень поезії, драми, прози
ХХ ст. Водночас суто національний контекст часто залишається поза увагою, що спотворює картину
розвитку ірландської літератури та не сприяє адекватному розумінню творчості митців. Впродовж
віків колоніального існування країни найкращий розвиток літератури відбувався в поезії та малій
прозі, що пояснюється переважно усною формою їх існування. Поезія та оповідь увібрали віковічну
ірландську традицію, яку вони зберегли й під час переходу ірландської літератури на англійську
мову, який завершився у середині ХІХ ст.
На початку нового тисячоліття нагальною стала потреба розглянути різноманітні явища культури
й відчути загальні риси й закономірності в цій різнобарвній ідейно-художній панорамі. Зацікавленість
загально-філософськими проблемами культури, які інтегрують більш конкретні підходи до окремих
явищ, є характерною рисою сучасного духовного клімату в світовому масштабі. Конкретним виявом
такої тенденції є вивчення творчості видатних митців культури Ірландії на межі нескінченного
процесу творчого перетворення на перехресті епох. Ідейно-художня поляризація історично походить
від ставлення до традиції. На одному полюсі – абсолютна традиція, яка спирається на спроби
"культурного націоналізму" на межі ХІХ-ХХ віків відродити велич кельтського минулого. Це
знайшло відображення в творчості та культурно-просвітницькій діяльності видатних діячів
ірландського Відродження. На іншому полюсі – модерністське бунтарство проти традиції, рішучий
розрив з нею, який відбувався у творчості Дж. Джойса, С. Беккета та П. Каванаха. Витоки
розмежування можна шукати у "кризі свідомості", яка виникла з радикальних змін у товщі
європейської дійсності початку ХХ ст. та драматичного розвитку подій у самій Ірландії. Гарантом
розвитку ірландської літератури й збереження її ідентичності в нових історико-культурних умовах
стало оновлене поняття традиції в ірландській літературі ХХ ст. Яскрава романтично-суб’єктивна
поезія великого У. Йєйтса та бунтарсько-визвольна і щира спадщина запального Патріка Каванаха
виявилися консолідуючою силою, здібною примирити минуле й сучасне, створити нову традицію за
умов відсутності рідної мови як основи, що завжди й природньо є фактором об’єднання та
подальшого розвитку.
Шеймас Хіні (н. 1939) є найвидатнішим поетом у англомовній літературі сьогодення. Автор
багатьох поетичних збірок Ш. Хіні відзначений Нобелывською премією (1995) в літературі "за твори
ліричної краси й етичної глибини, які звеличують повсякденні чудеса та живе минуле" [1].
У ранніх збірках "Смерть натураліста" (1966), "Двері у темряву" (1969) Ш. Хіні згадує й змальовує
знайомий та такий рідний з дитинства краєвид, заселений фермерами, робітниками, рибаками.
Хвилюючі картини сільського життя, світу, природи, пронизливої тиші, самотності та селянської
праці, в яких поет вбачає основу життя, пронизують усі поетичні твори Ш. Хіні. Перша збірка
відкривається віршем "Копання" (1962). Впродовж віків життя сільських трударів Ірландії було
пов’язане з копанням торфу та картоплі. Дід поета копав торф, батько був плугарем та копачем
картоплі.: "Їй – богу, старий вправно володів лопатою. // Так само як дідусь". Поет мріє досягти такої
ж майстерності у володінні пером: "Між пальцями руки стискаю я перо. // Копатиму я ним." Ритм і
звуки копання поглинають поета. "Копання " постає не лише метафорою, а й символом ініціації, яка
надає впевненості, сили та збуджує й надихає. Аналогія "лопата – перо" вражає простотою та
влучністю афоризму. Коли з’являється загроза, перо в руці поета перетворюється у зброю, яку міцно
тримають пальці, відчуваючи холод рушниці. Розширена аналогія "лопата-перо-рушниця" набуває
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нового значення та відтінку, завжди нагального в Ірландії. Земля, на якій дід та батько поета копали,
перетворюється в символ минулого Ірландії, з якого поет викопує наснагу й образи для відтворення
правди життя, зображуючи болісну напругу та неспокій сучасної Ірландії. Дієслово "копати" набуває
такої природньої асоціації праці поета з працею трударів села, що стає постійною метафорою
художніх пошуків поета. Скопування ускладнювалося з кожною збіркою віршів. Ш. Хіні копав усе
глибше і глибше. А образ торф’яного болота асоціюється з процесом творчості, коли в глибинах
поетичної самосвідомості поета відбуваються складні перетворення, коли дух і образи далекого
минулого, прикмети ірландського краєвиду постають символами схованки та храму пам’яті.
Пізніше, у збірках "Зимівка" (1972), "Північ" (1975), "Польові роботи" (1979) поет частіше поринає
у думку про острів, наповнений "сумними та невтішними" звуками. Його країна – це "пагорбок", де
далека історія продовжує визначати сприйняття сучасності. "Порохняві дерева, кремінна галька,
холодні краплини історії і дому" викрешують пам’ять доісторичних часів. Поема "Північ" накреслює
шлях від батьківської ферми до подій у Ольстері, коріння яких у далекій історії Ірландії. У поемі
"Белдерг" сама історія з’являється з трясовини, що імпліцитно звучить у назві ферми Хіні –
Моховиння. Ритміка, мелодійне та пластичне наповнення віршів, інші характерні риси духовної
спадщини чотирьох історичних шарів – доісторичного, гальського, скандинавського та англійського –
створюють неповторний колорит та надають особливої глибини та багатозначності поезії Ш. Хіні.
Образи та знання минулого історичних епох вимагають, щоб ірландський поет примирився з
тевтонським корінням та імперською мовою, навчився користуватися давно похованою мовою, як
скарбом рідної землі. Голос з минулого, який асоціюється одночасно з насиллям та епіфанією,
звучить як заклик та порада: "Поринь у скарб словесний… // Твори у темряві, світла не чекай.//
Тримай свій погляд кришталево – чистим, як бурулька, // Йми віри суті скарбу, // Який руки
знайшли//. ("Дублін вікінгів"). Це не відступ в історичну пам’ять. Це відкриття поетичного
потенціалу, який вивільняє, так само як образ "жахливої краси", створений У. Йєйтсом. Особлива
виразність голосу поета постала з відчуття кризи, розлому, стану "поміж", "на межі", що створює
постійну напруженість. Тому однією з провідних поетичних тем поета є відчуття внутрішньої
двоїстості, невпевненості у собі. Поет сперечається сам з собою, розмірковує, рефлектує. Герой поеми
"Північ" розгублений перед часом, перед світом. Світ погрожує, навкруги руїна, розлад: "Що не
скажеш, усе марнота". Що має поет сказати, зробити? Так, "копаючи" глибше й глибше, Ш. Хіні
шукає пояснення сучасного в минулому. Поет прагне знайти слова, які б навели його земляків на
розум і поклали б край розладу та розбрату. Питання про таїнство творчого процесу, про роль поета
та його обов’язок перед поезією та суспільством залишається провідним у поезії й публічних
виступах Ш. Хіні.
Важливим етапом у творчості Ш. Хіні був переклад прадавньої ірландської легенди "Шалений
Суіні" (1984) на сучасну англійську мову. Поетична легенда VII ст. про короля-поганина, якого
прокляв католицький чернець та перетворив його на напівптицю-напівлюдину, жила у віках в
анонімній поезії. У ХХ ст. ця давня легенда продовжувала хвилювати уяву поетів. Так, О. Кларк у
вірші "Безумство Суіні" (1924) змалював психічний стан людини, яка втратила розум. Дж. Монтегю
створив образ безумного героя, чиї страждання набувають глибини трагедії Короля Ліра ("Суіні" у зб.
"Повільний танок", 1975). Образ птиці-людини, яка покинула свої рідні місця, ховаючись у кронах
дерев, органічно увійшов у поезію Ш. Хіні як метафоричне утілення образа поета. Палка суперечка
язичництва й християнства, яка складає сюжетну канву давньої легенди, відходить на другий план у
інтерпретації Ш. Хіні. Поета хвилює постать героя. Саме він стає втіленням суті митця, який знайшов
вихід почуттям вигнанця в зображенні надзвичайної краси й суворості світу. Воїн, чиє серце щеміло
за Батьківщину, пізнав безумство і став поетом. Страждання породило в ньому поетичний дар,
пробудило глибокі людські почуття. Він раптом легко й природньо став говорити віршами і
оспівувати велич Ірландії, всіх її дерев: "Люблю дерево, оповите плющем, білу вербу, //Ніжний шепіт
берези, урочистий тис." Найулюбленіше місце перепочинку для Суіні – "життя у його вічному
спокої"; найбільша радість – "це військо моє біля Мойри". Люди намагаються навести Суіні на розум.
Та вони не можуть спіймати його. Тому вони захоплюють Суіні обманом, переказавши йому про
загибель усієї його родини. Суіні страждає. Але лише звістка про загибель сина зламала могутню
волю: "Цей удар я не винесу, // Цьому горю підкоряюсь я, // Смерть його наповал мене б’є //
Беззахисного, безневинного // Валить на смерть мене з дерева". Як перекладач, Ш. Хіні заперечує
практику механічного перепису метрики ірландського віршування в тканину англійської поезії. Він
використовує чотирирядкові стансові строфи, відступаючи від силабічної метрики та асонансних
рифм оригіналу. У системі іншого (англійського) віршування Хіні розкрив багатство ірландської
літературної пам’ятки. Засобами свого особливого поетичного смаку та стилю поет відчув та передав
вічне значення національної пам’ятки, дбайливо усучаснив її. Переклад Ш. Хіні влучно передав
ліричну багатоплановість легенди, що викликало появу багатьох літературних жанрів у ірландській
поезії: пейзажної лірики, елегії, діалогу, заклинання, литанії [2].
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Образ Суіні об’єднує збірку поезій Ш. Хіні "Острів покаяння" (1984). Заключна частина збірки
написана від імені цього персонажу. Суіні-поет насолоджується польотом та буянням уяви. Він
піднявся над злобністю та заздрістю, щоб уберегтися від пристрастей та упередженості. Він не бажає
годуватися з поля бою. Він краще буде зверху дивитися на битву та бенкети людей і слухати їх пісні
здаля ("Перший політ"). За легендою поганин Суіні був вигнаний із землі, коли він учинив опір волі
чернеця ("Чернець"). Притулком та сховом йому стала не традиційна в мистецтві вежа, а крона
дерева. Звідси він бачить, як на землі "заворушилися танки", а в повітрі з’явився "пілот у темних
захисних окулярах" ("У кроні бука"). Суіні знов уособлює поета, який "сперечається сам із собою",
що породжує поезію. Чернець відібрав у нього землю, його королівство, а Суіні відкрив для себе іншу
царину, значно важливішу – глибини духу. Поема "Острів покаяння", яка дала назву усій збірці,
висвітлює суперечку про відповідальність поета з глибоким драматизмом. Поема написана у формі
середньовічного "видіння", у якому, слідом за А. Данте, поет повинен пройти очистку від гріхів і
знайти свій шлях спасіння. Роль провідника по чистилищу виконує Суіні. Зустрічі з тінями
загробного світу відбуваються на острові Лох-Дерга, неподалік узбережжя графства Доне-гал. Острів
ще має назву "Чистилище Святого Патріка", і відомий як місце традиційного покутного паломництва
із часів середньовіччя. Тут поет зустрічає священика і вчителя-наставника свого дитинства. Вони
вчили хлопця добру і любові, та загинули від зла та ненависті під час розгулу тероризму в Ольстері.
Інші жертви кривавої розправи, колишні друзі поета, розповідають про себе і закликають: "О поете,
скажи, щасливець, чому все, що обіцяно мені було, не здійснилось?" Звучить риторичне питання:
чому поет публічно не висловив обурення, коли дізнався, що його друг загинув? Поет
виправдовується: "Я почував себе як висохше озеро", але у відповідь чує: "Протестанта, який стріляв
у мене, // Я прямо звинувачую. Тебе – непрямо, // Хоч спокутуєш ти зараз гріх // За те, що прикрасив
мерзоту." Коли розгубленість поета набула відчаю, він відчув руку високого чоловіка, який здавався
сліпим, та хотів вивести з острова грішників, які розкаялися: "У голосі його звучали голосні усіх
річок". У постаті сліпого провідника легко розпізнати Дж. Джойса, який нагадує поетові про головну
відповідальність: "писати й насолоджуватись творчістю", "відчувати пристрасть до слова". Зустріч з
Джойсом є композиційним завершенням поеми. Та це не є вирішенням нестерпних проблем, які
постали перед поетом на його шляху через чистилище. Проблеми залишилися. Їх бентежне звучання
вирізняє поетичну напругу усіх наступних книг Ш. Хіні [3].
У збірці "Ліхтарик глоду" (1987) улюблені теми раннього періоду набувають нового змісту.
Відбувається "певне переосмислення самого себе, встановлюється певна дистанція у відношенні до
себе раннього". Саме дистанція між поетом і предметом зображення вирізняє цю збірку. Це особливо
виразно звучить у 8 сонетах, написаних на смерть матері поета. Ш. Хіні знов занурюється в
атмосферу домашнього світу. Він згадує незабутні моменти близькості з матір’ю, коли вони разом
чистили картоплю чи складали висушену білизну. Ці спогади та відчуття завжди з поетом, та він
звертається до дорогих миттєвостей свого дитинства зі словами прощання: "Вона навчила мене
усьому, що сама вміла: // Як легко розбити брилу вугілля, // Й тримати молоток під певним кутом. // Я
навчався як викликати музику з молотка // І брили. Навчи ж мене тепер слухати, // Дивуватися
звуками без вугляної чорноти". Та на першому плані у збірці тема ролі та місця поета у світі. Червона
ягода глоду дала назву всій збірці та є символом світла ліхтаря: "Ягода глоду є запізніле світло, яке
горить узимку в заростях колючих" і закликає кожного "берегти свій скромний гніт самостояння".
Паралельно виникає аналогія з Діогеном, котрий з ліхтарем у руках шукав чесну людину. Цей бродяга
"пильно розглядає вас", і ви "тремтите від погляду його, що наскрізь вас просвітить – і пропустить".
Первинне значення англійського слова "haw" – "огороджене місце" – підкреслює імплікацію
обмеженості, малості завдань, які стоять перед поетом в умовах безлічі невирішених проблем
Ірландії. Тому світло свого поетичного ліхтаря Ш. Хіні спрямовує на деякі з них, розмірковуючи над
питанням відповідальності поета та призначення мови [4]. Вони найбільш турбують поета. У вірші
"Зйомки кіно" він говорить про смерть ірландської мови і штучне відродження, відміряючи шлях "від
того, що могло б бути, до того, чого вже не буде". Кінематографічні рядки вірша змальовують
зусилля вчителів-ентузіастів, котрі шукають живих носіїв мови по всій Ірландії. Та перекладачів з
ірландської стає значно більше, ніж носіїв мови. Сумна картина завершує вірш: на узбережжі морська
хвиля змиває слова давньої мови, написані на піску.
У вірші "Абетка" мова зображена на своїй первісній елементарній основі. Графічні знаки
набувають матеріального втілення, коли дитина вчиться писати літери за асоціаціями зі знайомими
предметами. Юнак порівнюється із середньовічним переписувачем, котрий "вів загін пір’їв по білому
полю". Вимір життя людини споріднюється з виміром історичного часу. І тут літера "о" асоціюється з
театром "Глобус", із земною кулею, яку бачить астронавт.
Поет уславлює мову як явище. Але він визнає, яку небезпеку набуває слово в загостреній
соціальній атмосфері. У вірші "З літературного кордону" письменництво порівнюється з оглядом на
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митниці. Відчуття страху змінюється полегшенням, коли небезпека минула. Слова письменника не
мають сприйматися за контрабанду зброї.
Загострення міжобщинних соціальних конфліктів у Ольстері, зростання соціально-політичної
напруги та розгул насильства породили такі вірші-відповіді як "Говори, та не прихоплюйся".
Стрілянина, вибухи, терор як з боку протестантських і католицьких екстремістів, так і з боку
британських "сил утихомирення", загибель безневинних людей, розкол, який усе більше
поглиблювався викликають у Ш. Хіні відчуття болю, причетності до усього, що відбувається,
особистої відповідальності: "Куди бігти, кого застерігати, // Стукати у щільно закриті двері, //
Сповіщати про ранніх і непрошених гостей, // Котрих треба якнайшвидше спровадити?" ("Дорога в
Туум"). Ці рядки з’являються під гуркіт англійських броньовиків рано вранці. Хіні гостро усвідомлює
свій неоплатний моральний борг і обов’язок перед кожною трагічною жертвою північно-ірландської
драми. Так, поема "Убитий" увічнює пам’ять багатьох ірландців, які стали жертвами екстремістів
ІРА. 30 січня 1972 р., коли англійські парашутисти стріляли в мирну демонстрацію, стало "кривавою
неділею" в сучасній історії Ольстера. У знак жалоби за 13-тьма вбитими ірландцями екстремісти з
ІРА оголосили свою комендантську годину. Простий рибак, нехтуючи оголошенням, пішов у пивну,
де він з поетом часто говорили про поезію, ловлю оселедця, про коней та інше, і зараз поплатився
життям: "Його на шматки розірвало // В комендантську годину, в пивній, на третій день після бійні //
У Деррі. Стіни кричали: // 13 нуль на користь Томмі, // А люди мовчали й тремтіли" ("Убитий"). Так
Ш. Хіні закарбовує життя, в якому зброя, біль та втрати стали часткою повсякденного буття. "Чи є
життя до смерті? Ось що накреслено // У Баллімерфі. Пізнали біль, // Страждання, злидні, // Знов
обіймає наша доля нас". Заміна у звичному запитанні "Чи є життя після смерті? " надає особливого
трагізму в житті, де біль, злидарство стали звичайним виміром якості життя. Поет прагне проникнути
поза межі буденного, такого невимовно-тяжкого та болісного. Його мета – віднайти сили поза
історією країни, щоб відродити життя і сподівання. Ш. Хіні чесно й безкомпромісно досліджує
причини та наслідки; застерігає про безумство помсти; засуджує перш за все – себе самого. Його
відповідь на зло – це відчуття провини та каяття. За нерішучість, за духовне слабосилля, боягузтво. За
співучасть бездіяльністю [4].
Ш. Хіні здобув світове визнання не лише як поет і перекладач, але й літературний критик та
промовець. Його публічні виступи та лекції зібрані в книгах "Занепокоєність" (1980), "Влада мови"
(1988), "Призначення поезії" (1990). Головне завдання своїх літературно-критичних виступів Ш. Хіні
вбачає у визволенні поезії від дидактичних імперативів, які непритаманні природі поезії. Звертаючись
до досвіду Т.С. Еліота, У. Йєйтса, У. Одена, Р. Лоуелла, Ч. Мілоша, О. Мендельштама, А. Ахматової,
поет вбачає у творчості цих великих митців вічну драму протиборства між вірністю своїй країні та
вірністю своєму дару, вірністю поезії. Чи повинна поезія залежати від влади суспільства, чи вона має
володарювати над ним? Приклад творчості та життя видатних поетів світу переконливо свідчать про
те, що поезія може розвиватися лише тоді, " коли на першому плані знаходяться цінності самої поезії
– засоби виразності, які спираються на власні генетичні закони поезії, дія яких починається в момент
зародження ліричного задуму. Назва виступу "Призначення поезії" обігрує етимологію англійського
слова " redress", яке означає не лише "призначення", а й "покликання", "відплата" чи навіть
"сатисфакція", "поновлення у правах". Тут йдеться про захист поезії, про співвідношення між
поняттями "існування поезії" та "існування життя". Головний акцент звучить на визначенні вибору
між уявою та реальністю. Збірку об'єднує думка про те, що поезія має владу відновлювати душевну
рівновагу, слугувати противагою всім темним, антилюдським елементам світу [5].
Свою Нобелівську промову у Стокгольмі (1995 р.) Ш. Хіні назвав "Данина поезії". Промова
орієнтована на ірландський історичний та літературний досвід, пронизана ірландськими мотивами:
похмурий моральний краєвид після тисячолітньої битви за незалежність, віковічні релігійні
упередження та розбрат, які розхитували й руйнували навіть найсамобутнішу та усталену поетичну
самосвідомість. Як і визнаний ірландський геній У.Б. Йєйтс 73 роки до Ш. Хіні у своїй Нобелівській
промові поет говорив про сутність ірландської поезії, про здорове коріння прадавнього світу та його
"невгамовну уяву", про необхідність спиратися на традиції, про "адекватність та усталеність
поетичної правди".
Саме "поетична правда" є найчастіше вживаним виразом у промові Ш. Хіні, домінуюча тема якої є
непорушність зв’язків долі народу з поетичною традицією та роздуми про те, чи в змозі особливий
поетичний порядок адекватно передати страждання та упередження світу й допомогти позбутися їх.
Ш. Хіні радить поетам, як і собі самому, "ходити повітрям, нехтуючи розсудливістю". Поет віддає
данину поезії, бо саме вона здатна встановити єдність між зовнішнім миром та внутрішніми законами
сутності. Саме поезія здатна незмінно гамувати інтелектуальну спрагу та роз’ятрювати відчуття. Саме
поезія виражає саму себе й встановлює перебіжну та цілющу єдність поміж центром розуму та його
околом, поміж давно минулим та сучасним. Поезія заслуговує такої данини в усі часи. Заслуговує
саме правдою життя, в усій різноманітності значень цього вислову. Правда життя може бути
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конкретною, автентичною, безпосередньою та щирою. Вона виникає, коли мова і почуття торкаються
один одного, як у поезії Дж. Кітса, коли захоплення й біль тотожні; як у поезії Дж.М. Хопкінса, коли
селянська тямучість і удавана простота викликають почуття любові та захвату; як у поезії Дж. Чосера
чи Р. Фроста. Та існує інша тямучість, споріднена етичній защемленості у воєнній поезії У. Оуена,
коли усе у світі перебувало в стані шоку від варварства нового часу першої світової війни. Оголена
лють та запал поезії Р. Лоуелла та задирливий виклик Патріка Каванаха незаперечно стверджують
про необхідність і обов’язок поезії говорити правду про все, що відбувається, щоб "пожаліти
планету", щоб "не захоплюватися Поезією", а звести у єдину думку реальність і справедливість, як
закликав великий У. Йєйтс [1].
Справжня поезія має задовольняти суперечливі потреби життя в часи тяжких випробувань:
потребу в правді, жорстокій та невблаганній, і потребу не озлобити душу та розум до такої міри, коли
вони втрачають природний потяг до довіри та співчуття. Поезія може бути одночасно рівна життю і
вірна йому навіть на перехресті історичних криз і людських знегод, бо вона створює "храм усередині
нашого слуху".
Ш. Хіні завершує промову таким підсумком: "Поетична форма – це і корабель і якір водночас. Це
порив і стриманість, які синхронно апелюють до всього відцентрового й доцентрового в нашому
розумі й тілі. Саме цими засобами поет досягає того, до чого має ринути поезія: доторкнутися до
основи небайдужої природи людини і одночасно проникати крізь байдужість природи світу, до якої
завжди звернена природа людини. Форма вірша грає визначальну роль у здібності поезії робити те, за
що ми завжди віддавали і будемо віддавати данину; у здібності переконати нашу вразливу свідомість
у своїй правоті, незважаючи на відверту неправоту усього, що його оточує; у здібності постійно
нагадувати, що ми – шукачі вищих цінностей, що навіть наша знедоленість, наші знегоди роблять нам
честь, бо вони є запорукою справжньої людяності" [1].
Скверни кривавої уникати у цьому житті,
Словом владати, страхатися демонів злих
І Бога – доки моєю гортанню не заговорить Він.
("Старизна на полиці")
Шлях Ш. Хіні є шлях синтезу, який об’єднує елементи "м’якої традиції" та "жорсткого авангарду."
Навіть його поезія буденності відкриває вічне й справжнє в житті. Хіні уникає зовнішнього пафосу.
Зовні його поезія стримана, холоднувата, насправді пристрасна й палка.
Чіткий, точний і нетривіальний вибір слів, любов до омонімів, гри слів, багатомірності слів та
фраз створюють ефект рельєфної багатозначності поезії Ш. Хіні. І поезія, і статті та публічні виступи
побудовані таким чином, що їх справжній точний зміст розкривається лише у ретроспективі. Ш. Хіні
зберігає віру у стабілізуючу силу вишуканого мистецтва. Це і є та сутність та дух його поетичної
відповіді насильству, яке роздирає його рідну Північну Ірландію й складає постійну та домінуючу
тему його творчості.
Зацікавленість українського читача в ірландській літературі все зростає. Шляхи і долі західної і
української літератури перехрещуються. І, незважаючи на бар’єри мови, ритміки і традицій, проблеми
письменницьтва сприймаються як схожі, спільні.
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Podkorytova Y.P. The Poetic Truth of the Poetry by Seamus Heaney.
The article examines the ways of the development of literary tradition in the history of the Irish literature of
the second half of the 20th century. It focuses on the analysis of the artistic and philosophic concepts and the
peculiarities of the poetry by Seamus Heaney, which has become the further stage for the development of a
new literary tradition in the Anglo-Saxon poetry of the latest decades.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИУТОПІЧНОГО ДИСКУРСУ ЯК ЛІНГВІСТИЧНОГО
ФЕНОМЕНУ
Статтю присвячено проблемі аналізу антиутопічного дискурсу, що базується на методології та
стратегіях когнітивної лінгвістики і антропоцентричному підході до аналізу мовних явищ. У роботі
визначені основні комунікативні, когнітивні та прагматичні компоненти антиутопічного дискурсу.
Семантичний простір цього типу дискурсу представлений базовими концептами Людина, Держава.
Головна комунікативна інтенція реалізується за допомогою стратегій маніпулювання та тиску, які
є основою комунікації в цьому типі дискурсу.
У когнітивно-дискурсивних студіях останніх років увага зосереджена на теоретичних та
прикладних проблемах дискурсу, починаючи від полеміки про визначення дискурсу та
характеристики, співвідношення вербального та позалінгвального в дискурсі, впливу на свідомість,
закінчуючи аналізом окремих різновидів дискурсу. На теперішній час не існує загальноприйнятого
визначення дискурсу та його типології. Велика кількість різних типологій дискурсу, запропонованих
сучасними дослідниками, є наслідком того, що в основу класифікації покладено різні принципи.
Дослідження присвячене комплексному аналізу антиутопічного дискурсу як типу цілеспрямованої
міжособистісної мовленнєвої діяльності в сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників
його організації, структурування та динаміки функціонування.
Звернення до дослідження антиутопічного дискурсу зумовлено значним зростанням інтересу
лінгвістів до вивчення принципів організації текстів та специфіці побудови окремих функціональних
типів текстів як одиниць комунікації [1; 2; 3; 4; 5].
Поняття антиутопія асоціюється не тільки з жанром, який об’єднує в собі критику теперішнього,
зображення песимістичних варіантів майбутнього [6], а й сферу комунікації, дослідження якої може
розширити надбання загальної теорії дискурсу й теорії комунікації.
Визначення сучасними лінгвістами дискурсу як особливого ментального світу [7: 44] вимагає від
дослідників не обмежуватися лише аналізом комунікативних стратегій і тактик, що є характерними
для того чи іншого виду дискурсу, а й займатися аналізом концептосфери, що становить його
семантичну основу, вивчити особливості вербалізації дискурсотворчих концептів у мові.
Актуальність роботи зумовлена антропологізацією наукової парадигми, вивченням
взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу різновидів дискурсу, інтересом до проблем, що
розробляються у межах когнітивної, комунікативної та функціональної лінгвістики, серед яких
важливе місце займає вивчення мовних та позамовних факторів, що впливають на комунікацію,
відсутністю комплексного дослідження дискурсу антиутопії.
Об’єктом дослідження даної роботи є комунікація в дискурсі антиутопії, яка становить єдність
вербального та невербального і базується на певних дискурсотворчих концептах, комунікативні
стратегії і тактики, що впливають на організацію антиутопічного дискурсу.
Предметом дослідження виступають лінгвокультурологічні особливості антиутопічного дискурсу.
Метою цього дослідження є визначення типологічних характеристик дискурсу антиутопії.
Сучасний лінгвістичний аналіз дискурсу передбачає вирішення питань про класифікацію, типи і
різновиди дискурсу. Проблема диверсифікації дискурсу, його варіативність, і, відповідно, його
класифікація є одним із найважливіших теоретичних питань у дискурсивному аналізі [5: 12].
Останнім часом все більше лінгвістів досліджують варіативність дискурсу та класифікують його
різновиди. Велика кількість різних типологій дискурсу, пропонованих сучасними дослідниками, є
наслідком того, що в основу класифікації покладено різні принципи. Дослідниками виділяються два
основних типи моделей комунікативної події – статичні й динамічні [8: 156, 158-160; 9: 6]. Розмаїтість
статичних моделей [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16] обумовлена розходженнями в підходах і методах
авторів, які по-різному вирішують проблему виділення найбільш важливих факторів, що впливають
на процес породження й інтерпретації дискурсу [17; 8: 147-150]. У науковій літературі наразі
отримано найдетальніші відомості про кілька типів дискурсу. Так, в аргументативному дискурсі
виділяють такі його типи, як політичний, юридичний, академічний, рекламний, діловий і побутовий
[18: 13].
Спираючись на ціннісні ознаки дискурсу, розрізняють соціолінгвістичний (буттєвий та
інституційний) і прагмалінгвістичний (гумористичний, ритуальний) типи дискурсу [19: 298-408]. В
інституційному дискурсі, у свою чергу, В.І. Карасик виділяє такі підтипи, як науковий, масово© Стоянова І.Д., 2008
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інформаційний, політичний, релігійний, педагогічний, медичний, військовий, юридичний,
дипломатичний, діловий, рекламний, спортивний та ін. [19: 286].
За критерієм інтенсивності впливу Р. Лакофф виділяє "звичайну розмову" (ordinary conversation) і
"персуазивний дискурс" (persuasive discourse), відзначаючи при цьому, що всяка дихотомія стосовно
мови є умовною [20], в силу чого виділення типів дискурсу – досить складне завдання.
За сферами комунікації розмежовують поетичний, естетичний, науковий, критичний,
педагогічний, юридичний, політичний та інші типи дискурсу [21].
В.В. Красних вважає, що на статус типу дискурсу можуть претендувати лише національні
дискурси (наприклад, російський, англійський, іспанський та ін.), а вищенаведені різновиди не є
окремими типами (в точному значенні) дискурсу, а лише деякими модифікаціями останнього, певним
чином "адаптованими" відповідно до тієї сфери, в якій дискурс функціонує" [22: 14].
Сьогодні до критеріїв виділення типів дискурсу сучасні лінгвісти відносять ті, що пов’язані з
категоріями дискурсу (адресатністю, ситуативністю, інформативністю, інтенціональністю, його
стратегіями й тактиками, когезією, когерентністю, інтертекстуальністю та ширше –
інтердискурсивністю) та можуть бути розрізнені у термінах семіотичної моделі – формальних,
функціональних, змістових критеріїв [23: 235]. Це означає, що увесь загал дискурсу можна логічно
розділити за певним критерієм. На цій підставі виділяються такі типи й підтипи дискурсу.
За критерієм форми дискурсу виділяємо усний і письмовий типи дискурсу; за видом мовлення –
монологічний або діалогічний. На основі протиставлення спілкування, зорієнтованого на індивіда або
на його статусну роль (адресатний критерій) виділяється інституційний і персональний (побутовий)
типи дискурсу. В інституційному дискурсі адресатом та/або адресантом виступають суспільні
інститути, або людина, чия роль зумовлена її статусом представника такого інституту; він же
обмежує й набір ситуації спілкування. Інституційний дискурс – комунікативні практики, що мають
місце в суспільних інститутах (політиці, релігії, медицині, науці тощо), які представляють собою
певний набір доцільно зорієнтованих стандартів поведінки у певних ситуаціях [24: 235]. У свою
чергу, у побутовому дискурсі виділяють повсякденний (обслуговуючий домашні справи тощо,
тематично обмежений, збіднений за своїми лінгвальними засобами) та суть буттєвий (як такий
різновид, що слугує художньо-філософському обміну суттєвими смислами у ході пізнання світу) [19:
277].
За умов різних загальних настанов, комунікативних принципів реалізується аргументативний
(переговори, обмін думками), конфліктний (лайка, сварка, бійка тощо) та гармонійний (унісон) типи
дискурсу. За соціально-ситуативним параметром (сфери функціонування) логічно виділити такі
підтипи інституційного дискурсу, як політичний, адміністративний, юридичний, військовий,
релігійний, медичний, діловий, рекламний, педагогічний, спортивний, науковий, електронний
(інтернет-дискурс), медійний дискурс (засобів масової інформації).
А.Д. Бєлова запропонувала класифікацію дискурсу з урахуванням двох основних факторів: сфер
функціонування і характеру комунікації. За сферами комунікації виділені такі типи дискурсу:
академічний, бізнес-дискурс, дипломатичний, педагогічний, рекламний, релігійний, риторичний,
сімейного спілкування, медичний, юридичний. За характером комунікації – спонтанний,
підготовлений, офіційний, неофіційний, чоловічій, жіночій, дитячий, дискурс підлітків, людей
похилого віку, аргументативний, конфліктний, авторитарний, лайливий [5].
У структурі дискурсу знаходить відображення тип певної особистості і, як наслідок,
перспективним є дослідження дискурсу особистості, зокрема – авторитарної [25; 26]. Використання
комунікантами стратегій і тактик некооперативного спілкування веде до визначення та вивчення
конфліктного дискурсу [27].
Існує значна кількість робіт, у яких автори не пропонують класифікацію, а характеризують лише
окремий тип дискурсу. Так, Л.Н. Синельникова визначає такі типи дискурсу, як філософський
дискурс, художній дискурс, персуазивний (нерівноправний) дискурс [28: 22].
У роботі "Дискурс влади та інакомислення" Е. Лассан характеризує ідеологізований дискурс,
бінарний за своєю суттю, та виділяє дискурс влади і контрдискурс (або дискурс інакомислення) [29].
Можна відзначити, що ідеологізованому дискурсу приділяється найбільше уваги через те, що
численні дослідження лінгвістів, психологів, соціологів присвячені різним підвидам ідеологізованого
дискурсу. Наприклад, професор А.Д. Васильєв аналізує дискурс телебачення як різновид
маніпулятивного дискурсу [30]. Стислий огляд класифікацій дискурсів дозволяє зробити висновок,
що антиутопічний дискурс, як особливий тип мовлення, не представлений у жодному з них.
Між тим дискурс антиутопії – це специфічний вид дискурсу, що характеризується рядом
особливостей як лінгвістичного, так і екстралінгвістичного плану. Антиутопічний дискурс можна
вважати таким типом дискурсу, що має специфічний характер спілкування. Дискурс антиутопії
реалізується в усній та письмовій комунікації і має зони перетину з іншими різновидами дискурсу.
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Дефініція та поетика жанру антиутопії тісно переплетена з лінгвістичною інтерпретацією
семантичних, синтаксичних, прагматичних особливостей його творення. Сучасна комунікативнофункціональна парадигма дає підставу розглядати текст як писемне комунікативне утворення, як
дискурс. Підхід до жанру та тексту антиутопії як засобу текстової комунікації – дискурсу – дає
можливість розглянути мовні та позамовні чинники творення антиутопії. Дискурсивний аналіз
орієнтує на дослідження цілісної системи лінгвістичних і нелінгвістичних факторів: значення мовної
одиниці, причина її вибору, приналежність до конкретного народу, який має певний менталітет.
Дослідження кожного з типів дискурсу передбачає аналіз характерних для нього мовних одиниць
та стратегій спілкування з урахуванням багатьох екстралінгвістичних факторів. Особливості
спілкування в антиутопії – наявність особливих моделей рольової конфігурації, що зумовлюють
використання певних комунікативних стратегій і тактик у конкретних комунікативних ситуаціях,
дозволяють виділити окремий тип дискурсу – антиутопічний. Дискурс антиутопії визначається як
мовленнєворозумова діяльність, що має лінгвістичний план вираження, який відбивається у
використаних мовних засобах і виявляється в сукупності породжених текстів, і лінгвокогнітивний
план вираження, який пов’язаний із мовною свідомістю і обумовлює вибір мовних засобів, впливає на
породження і сприймання текстів, що здійснюються в межах комунікації в антиутопічному дискурсі.
Дослідження антиутопічного дискурсу є антропоцентрично спрямованим і безпосередньо
пов’язаним з міжособистісною комунікацією. Щодо критерію форми, антиутопічний дискурс
реалізується в усній та писемній формах. За видом мовлення – антиутопічний дискурс являє собою
діалог, у якому домінує один із співрозмовників. Діалог відбувається за схемою "вождь – народ",
причому вождь може бути й колективним (наприклад, газета, телевізійний канал, радіо). На основі
протиставлення спілкування, зорієнтованого на індивіда або на його статусну роль (адресатний
критерій) антиутопічний дискурс визначаємо як інституційний тип дискурсу. В антиутопічному
дискурсі адресантом виступають представники держави. Організуючою функцією комунікації у
сфері антиутопічного дискурсу виступає "закріплення відношення влади" (влади керівників держави
над представниками суспільства). Антиутопічний дискурс, у цілому, як форма "суспільної практики",
відбиває реальність, але зберігає відношення нерівності комунікантів, що визначаються ролями,
статусом та іншими факторами. За характером комунікації антиутопічний дискурс може бути
спонтанним або підготовленим, офіційним і неофіційним.
Антиутопічний дискурс є ефективним інструментом впливу на суспільні процеси та на
формування певної ідеології. У дискурсі антиутопії реалізується ідеологічна функція. Мета цієї
функції зміцнити у свідомості суспільства певні погляди й уявлення.
Семантичний простір антиутопічного дискурсу може бути представлений у вигляді фреймової
моделі [31; 32]. Аналіз мовного матеріалу із застосуванням контент-аналізу та логіко-понятійних
критеріїв дозволив зробити висновок, що основу (ядро) семантичного простору дискурсу антиутопії
складають декілька концептів, серед яких базовими дискурсотворними є концепти ЛЮДИНА,
ДЕРЖАВА. Базові концепти антиутопічного дискурсу розглядаються як детерміновані культурою й
опредмечені в мові ментальні одиниці, що мають понятійний, образний та ціннісний складники.
Зіставне дослідження мовних засобів вербалізації базових концептів підтверджує їх
етноспецифічність в семантичному просторі англійського, російського і українського дискурсів
антиутопії. Це пояснюється національно-культурною специфікою, традиціями, соціальними
факторами, певною ідеологією.
Аналіз комунікативних особливостей дискурсу антиутопії дозволяє зробити висновок, що у
формуванні зазначеного типу дискурсу головною комунікативною інтенцією виступає інтенція
здійснення впливу, при якому ілокутивна мета комуніканта полягає в забезпеченні максимального
впливу на адресата. Метою будь-якого комунікативного впливу є спонукання до певних дій, змін або
підготовка підґрунтя для таких змін. Для досягнення визначеної комунікативної мети, стратегічного
результату, на який спрямовано комунікативний акт, використовуються комунікативні стратегії, які
виступають фактором творення дискурсу антиутопії.
Основними стратегіями в антиутопічному дискурсі є комунікативний тиск і комунікативне
маніпулювання. Зазначені види комунікативних стратегій реалізуються за допомогою
комунікативних тактик комунікантів антиутопічного дискурсу. Комунікативна стратегія
маніпулювання реалізується у тактиках логічної аргументації, семантичного повтору, трансформації
ситуації, приписання, безальтернативного вибору. Для здійснення комунікативної стратегіі тиску в
антиутопічному дискурсі адресант використовує тактики наказу, погроз, звинувачення, інвективності.
Аналіз комунікативних ситуацій, де хоча б один з комунікантів виявляє авторитарність, дає
можливість стверджувати, що характеристикою антиутопічного дискурсу є авторитарність, яка
втілюється у численних формах комунікативної поведінки. Авторитарна поведінка може виражатися
в категоричності, насильстві, фізичній дії, грубості, інвективності, конфліктності, іронічності,
егоцентрованості, емоційності.
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Спираючись на різні типології дискурсу, визначено такі характерні риси антиутопічного дискурсу.
На основі адресатного критерія, антиутопічний дискурс визначаємо як інституційний тип дискурсу,
що реалізується в усній та писемній формах комунікації і її різновидах; як діалогічний за видом
мовлення, в якому домінує один із співрозмовників. Діалог відбувається за схемою "вождь – народ".
За характером комунікації антиутопічний дискурс може бути спонтанним або підготовленим,
офіційним і неофіційним. Семантичний простір дискурсу антиутопії представлений базовими
концептами ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА. Для досягнення комунікативної інтенції впливу комуніканти
використовують комунікативні стратегії тиску і маніпулювання, що реалізуються за допомогою чітко
обмеженого набору тактик. Однією з характерних рис антиутопічного дискурсу є авторитарність, яка
виражається в таких формах комунікативної поведінки, як грубість, конфліктність, насильство,
емоційність.
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Стоянова И.Д. Основные характеристики антиутопического дискурса
как лингвистического феномена.
Статья посвящена проблеме анализа антиутопического дискурса, основаного на методологии и
стратегиях когнитивной лингвистики и антропоцентрическом подходе к анализу языковых явлений.
В работе определены основные коммуникативные, когнитивные и прагматические компоненты
антиутопического дискурса. Семантическое пространство дискурса антиутопии представлено
базовыми концептами Человек, Государство. Основная коммуникативная интенция этого типа
дискурса реализуется с помощью стратегий манипулирования и давления.
Stoyanova I.D. The Main Characteristics of Anti-utopia Discourse as Linguistic Phenomenon.
The article is dedicated to the problem of anti-utopia discourse which is based on the communicative
linguistics methodology and strategies and anthropocentric approach to the language phenomenon analysis.
The work highlights the main communicative, cognitive and pragmatic components of the anti-utopia
discourse. The research focuses on concepts that constitute the semantic base of the anti-utopia discourse. It
focuses attention on the investigation of communicative strategies and tactics considered to be the basis of
anti-utopia communication which reveals the communicative intention.
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(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СЛОВА ЯК ОСОБЛИВИЙ КЛАС СЛІВ
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Дослідження присвячено розгляду проблеми структури та сприйняття складноскорочених слів
носіями англійської мови. Складноскорочені слова розглядаються в рамках абревіації та складання,
оскільки створення даної групи слів знаходиться на стику цих двох процесів: мовні одиниці є
результатом усічень, а потім складання усічених частин словосполучення або складного слова.
Визначається взаємовідношення твірної основи та похідного слова.
Причинами інтенсивного розвитку скорочень у наш час можна вважати швидкий темп життя.
Зростаюча потреба масової номінації нових явищ, шляхом створення складних багатокомпонентних
назв спричиняє збільшення об’єму тексту, а звідси і пошук засобів адекватного і в той же час
економного способу передачі інформації.
Процес створення лексичних скорочень, як явище вторинної номінації, в лінгвістичній літературі
позначається різними назвами для визначення похідних одиниць: абревіатури, акроніми, зрощення,
усічення.
Дане дослідження присвячене вивченню проблеми структури та сприйняття складноскороченого
слова (ССС) в англійській мові. Такі слова в системі будь-якої мови займають значне місце. Вказаний
клас слів є унікальним, оскільки ССС з’явились у мові не природнім шляхом, як результат
історичного розвитку, а як штучні утворювання, створені людиною для комунікативної мети. На
актуальність дослідження ССС у англійській мові вказує ряд робіт сучасних вчених: О.А. Дюжикова
[1], Ф.С. Воройський [2], Е.Р. Мустафінова [3], В.А. Бєляєва [4], Ю.А. Зацний [5], І.В. Андрусяк [6].
ССС розглядаються в рамках абревіації та складання, оскільки створення таких слів знаходиться
на пересіченні цих двох процесів. Термін абревіатура (від англ. abbreviation – скорочення)
вживається в даній роботі в широкому значенні і включає ССС і, власне, абревіатури (літерні,
ініціальні, змішані). Специфіка даного способу словотвору визначається тим, що компоненти в
абревіатурі існують в особливому зображенні, оскільки вона є таким складноскороченим
найменуванням, в якому деякі частини вихідної та мотивуючої конструкції виступають у невпізнаній
формі, тоді як у словоскладанні спостерігається комбінаторика реальних основ. У той же час,
абревіатура складає і частину словосполучення, і її створення є аналогічним деяким похідним,
отриманим способом словоскладання або ж суфіксації та префіксації [1].
Метою даного дослідження є вивчення процесу становлення абревіатури у англійській мові та
виявлення взаємозв’язку структурної організації ССС з характером сприйняття даних одиниць.
Абревіатура – полісемантична одиниця, оскільки являє собою велику кількість лексикосемантичних варіантів, тому здатна створювати синонімічні та антонімічні ряди. Акроніми,
наприклад, можуть бути омонімічними як до скорочених слів, так і до нескорочених, тобто можуть
співпадати за формою з уже існуючими словами (наприклад, CLASS ← Computer Based Laboratory for
Automated School Systems, ITALY ← I Love and Trust You, Who ← World Health Organization) або не
співпадати з такими (наприклад, CAT ← Computer-Aided Test, laser ← light amplification by stimulated
emission of radiation, LORAN ← Long-Range Navigation System).
Абревіатурний спосіб словотвору є найбільш штучним серед усіх відомих у мові способів, що
пов’язано з характерними особливостями абревіації: способи та помилки при створенні назв,
варіативність та оказіональність словотворчості, інтенсивність діахронічних змін. Абревіатура, у якої
вихідна структура є згорнутою і яка має омонімічні форми, ускладнює розуміння (наприклад, BA ←
Bugger All / Bachelor of Arts, PO ← Parallel Object / Primary Output, e- ← electronic / European / external,
BC ← Birth Control, Before Computers / Before Christ). У якості відправного пункту у структурі акта
номінації виявляється індивідуальне смислове завдання мовця [7].
Абревіатури, оскільки є найпродуктивнішими лексичними одиницями вторинної номінації і
комунікативно-значущими у всіх сферах діяльності людини, відрізняються, з одного боку, сталістю, з
іншого, рухливістю та мінливістю [7]. Ступінь загальновідомості абревіатури являє собою доволі
динамічний аспект лексикалізації (навіть найтиповіші графічні скорочення мають можливість стати
лексичними одиницями мови). Незмінними залишаються загальні закономірності використання
засобів різних мовних рівнів, що забезпечують функціонування механізму лексичної абревіації.
Системні властивості одиниць мови (у даному випадку – ступінь вмотивованості слів) повинні
виявлятися звичайним шляхом: за допомогою вивчення функціонування одиниць у мові, а виявлення
сприйняття їх можливо тільки носіями мови. Носії мови, зазвичай, вживаючи те або інше слово, не
© Чумак Л.М., 2008
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знають його прототипу в більшості випадків, тобто відбувається втрата внутрішньої форми, і,
відповідно, виникають підстави для лексикалізації.
Дослідження показали, що в англійській мові, більшою мірою, лексикалізуються ССС, які
побудовані за моделлю "початок першого слова + кінець другого", оскільки втрачається внутрішня
форма слова, тобто зі зменшенням вмотивованості слово починає лексикалізуватися. Найчастіше до
лексикалізації схильні ті ССС, в яких послаблюється зв’язок мотиваційної форми та мотиваційного
значення.
Відомо, що лексикалізація – процес демотиваційний і пов’язаний зі "скам’янінням" внутрішньої
форми, що дозволяє розглядати дану групу слів з точки зору теорії самоорганізації. Оскільки у мові,
безумовно, є як сталі, так і несталі структури, то необхідно відмітити, що чітке розмежування між
ними визначається теорією самоорганізації. Як відмічає О.Б. Трофімова, "… людина, яка створює
дещо, плюс артефакт, нею створений, і складають єдину складно організовану систему, в якій є як
ділянки стабільності, так і зони нестабільності…" [8: 63].
Важливим для закріплення в мові лексичного скорочення є принцип гармонійності, який
пов’язаний із благозвучністю ССС, відсутністю в ньому небажаних асоціацій. Необхідною умовою
також при цьому є збереження інформаційно значущих елементів, коли "... в умовах природного
побуквеного та послідовного розгортання письмового тексту основна частина інформації групується
на початку слова. Кінець слів, а у довгих словах і середні ділянки, часто є зайвими" [9: 103]. Таким
чином, усічення слова зі збереженням його значущої частини є характерними при створенні
англійських лексичних скорочень. При цьому найбільш розповсюдженою є двох, трьох, та
чотирьохкомпонентна структура ССС.
Механізм компресії є характерним для ментальних процесів: писемна мова поступово
перетворюється в систему первинних знаків, коли за рахунок згортання ментальних процесів
"відмирає" проміжний зв’язок [10: 61]. Дуже часто згорнута одиниця сприймається як первинний
продукт номінації, а не вторинний: radar, laser, оскільки відбувається втрата мотивування.
Мовний механізм абревіації усуває проміжну ланку переходу компресованої форми в повну під
час процесу сприйняття або розуміння мовних утворень. При цьому не відбувається не тільки
смислове компресування, але й переключення на інший спосіб обробки інформації.
Реципієнт у самому знаку мовного утворювання отримує вказівку на спосіб сприйняття, на деякий
алгоритм інтерпретації повідомлення. Такою вказівкою є сукупність окремих елементів основ слів,
що утворюють словосполучення, або ж елементів правопису слова в ініціальних абревіатурах, або ж
аналогія з уже існуючою моделлю абревіатурної одиниці.
Відомо, що створення абревіатур представлено двома механізмами – скороченням та складанням.
У результаті дії цих механізмів утворюються особливі морфемні одиниці.
Морфема, як зазначає О.С. Кубрякова, визначається як мінімальна значуща одиниця, тобто така, в
якій за певною фонетичною формою закріплено певний зміст і яка не членується на простіші одиниці
того ж роду [11].
Склад ССС є новим типом слів, морфеми якого також належать до нового типу – аброморфем –
скорочених відрізків слів з фіксованим фонемним складом [12]. Абревіатурні морфеми за одними
ознаками є близькими до кореневих, а за іншими – до афіксів; згідно їх семантики – до основ, але в
цілому, у сукупності, мають властивості, притаманні їм одним, − аброморфемам. Таким чином,
абревіатура – похідна одиниця, яка складається з усічених слів, що входять у початкове
словосполучення, або з усічених компонентів вихідного складного слова і яка може складатися як з
морфем так і квазіморфів (одиниць, які не зустрічаються в іншому лінгвістичному оточенні).
Отже, в англійській мові виділяють [4: 15-16] наступні структурні групи абревіатур:
1) абревіатури ініціального типу, з двома підтипами: а) утворення від початкових звуків слів:
USAF ← United States Air Force – "військово-повітряні сили США"; б) утворення від початкових літер
слів: AVC ← automatic volume control – "автоматичне регулювання гучності", GW ← George
Washington (University), TGV ← (French) train à grande vitesse: a high-speed passenger train
"високошвидкісний потяг", AGV ← Alstom à grande vitesse "високошвидкісний моторний вагон",
OPEC ← Organization of the Petroleum Exporting Countries "Організація країн-експортерів нафти";
2) абревіатури зі сполучень початкових частин слів ("складові"): comset ← communication
satellite – "супутник зв’язку", elsec ← electronic security – "електронна безпека", genpur ← general
purpose – "головна мета";
3) змішаний тип утворень, що поєднує елементи двох попередніх: Univac ← Universal Automatic
computer, NafPAC ← Naval Air Facilities Pacific – "допоміжні авіаційні бази на Тихому Океані", ladar
← laser detection and ranging – "лазерний локатор";
4)
абревіатури із сполучень початкової частини слова (слів) з цілим словом: CD (compact disc):
CD-video, CD-reader, CD-burner, CD-writer; USB (Universal Serial Bus): USB drive, USB flash memory,
USB key, USB modulation, USB modulator, USB mouse, USB port, USB-antenna, USB-communication,
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USB-connector, USB-set, USB-station; акронім RISC (reduced instruction set computer): RISC architecture
(n), RISC-based (a), RISC chip (n), RISC processor (n), RISC system (n);
5) абревіатури із сполучення початку першого слова з початком і кінцем іншого або тільки з
кінцем другого: avionics ← aviation electronics, graser ← gamma-ray laser – "лазер гаммавипромінення", bit ← binary digit.
Традиційно для позначення абревіатур другої, четвертої та п’ятої груп використовують термін
"складноскорочені слова" (ССС). Вони кваліфікуються як особливий різновид слів, які створюються в
рамках абревіації шляхом перетворення описових багатолексемних найменувань в однослівне
позначення завдяки скороченню компонентів.
Усічення відіграє особливу роль: воно, як правило, є самодостатнім. У той же час одночасне
усічення та складання вихідних компонентів є особливим способом словотвору зі своїми
закономірностями та функціонуванням.
Повна залежність абревіатури від розгорнутого найменування є характерною для графічної
абревіації і частково для тих лексичних абревіатур, що виникли під сильним впливом графічної
абревіації. Коли ж абревіатурний спосіб словотвору розвився в самостійний і звільнився від впливу
графічної абревіації, вказана залежність послабшала і стала принципово необов’язковою. Наприклад,
Jag ← Jaguar – "ягуар" (марка автомобіля), doc, prof, exam, тощо.
Передача повної інформації з розгорнутого описового найменування не є завданням для
абревіатури. Абревіатура передбачає обов’язкове узагальнення вказаної інформації, її стиснення та
конденсацію. Наприклад, Unispace ← United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of
Outer Space; Comnet ← International Network of Centers for Document on Communication Research and
Policies.
Отже, абревіатура не завжди відповідає повній назві, і виявляє як слабкі, так і сильні ознаки
структурної самостійності, оскільки її елементи не є абсолютно відірваними від похідного
словосполучення.
В англійській мові виявляються тільки лексичні розходження. Це, ймовірно, пов’язано із точним
порядком слів: прикметник вживається тільки перед іменником: MINESPOL ← Ministers + policy, де
значення абревіатури є набагато ширшим, воно означає не просто "політику міністрів", а
"Конференцію Міністрів, відповідальних за науку та технологію у Європейському та ПівнічноАмериканському регіонах"; Unisym ← United Symbolic Standard Terminology for Mini Computer
Instructions – "уніфікована символічна стандартна термінологія для комп’ютерних команд"
(пропущено слова Standard Terminology for Mini Computer Instructions).
Звичайно, лексико-семантичні розходження є значнішими, аніж структурні. При скороченні
новоутворення будується за рахунок лише найбільш вагомих з семантичної точки зору слів:
відбувається узагальнення, звуження або зміна значень.
Таким чином, лексичні скорочення абревіатурного типу набувають нових значень через образні
переноси за участю аналогії. Наприклад,
а) за рахунок узагальнення: Agrinter ← Inter-American Information System for the Agricultural
Sciences – "Міжамериканська система інформації з сільськогосподарських наук", Euroatom ←
European Atomic Energy Community – "Європейська спілка з атомної енергії";
б) за рахунок звуження значення відбувається створення та використання аброморфем, що
вбирають у себе інформацію декількох повних слів, тобто відбувається "ущільнення" семантики
окремих компонентів, збільшення їх функціонально-семантичного навантаження: A-bomb, A-power
(де А – має значення atom, atomic);
в) значеннєва ємність абревіатур дозволяє використовувати їх і у переносних значеннях:
SOS ← Secure Operating System / Same Old Story / Some One Special;
BOS ← bureaucratic operating System / Basic operating System.
Абревіатура A-bomb крім основного значення має і другорядне, набуте як результат
метафоричного переносу. Значення "атомна бомба" стало основою для виникнення інших. Словник
американського сленгу [13], наприклад, поряд з основним значенням має також "старий автомобіль з
форсованим мотором" (a car with a souped up motor). Відоме й інше сленгове значення "сигарета з
наркотиком" (drugged cigarette) [14].
Враховуючи зазначене, необхідно відмітити, що ССС не завжди підпорядковується повній назві.
Структурна самостійність ССС виявляється у розходженнях, переважно, лексичних у англійській
мові, що пояснюється порядком слів. Більше значення приділяється лексико-семантичним
розходженням, оскільки ССС складається з найбільш семантично значимих слів. ССС тяжіє до того,
щоб набути своє власне значення і саме цим відрізняється від розгорнутого словосполучення,
набуваючи статус слова. Сила ССС полягає у тому, що воно може вживатись у якості вигідної заміни
найменування, слабкість – у можливості втрачати внутрішню форму. У процесі функціонування ССС
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в мові можуть відбуватися узагальнення, звуження та зміна їх значень, що призводить, відповідно, до
втрати їх діахронічного мотивування. З огляду на це, вбачається подальше дослідження ССС.
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Чумак Л.Н. Сложносокращенные слова как особый класс слов в современном английском языке.
Исследование посвящено рассмотрению проблемы структуры и восприятия сложносокращенных
слов носителями английского языка. Сложносокращенные слова рассматриваются в рамках
аббревиации и сложения, поскольку образование данной группы слов находится на стыке этих двух
процессов: языковые единицы есть результатом усечения, а затем сложения усеченных частей
словосочетания или сложного слова. Определяется взаимоотношение производящей основы и
производного слова.
Chumak L.M. Compound-Shortening Words as a Special Class of Words in Modern English.
The research is devoted to consideration of a problem of structure and recognition of compound-shortening
words by English speakers. Compound-shortening words are considered within abbreviation and
composition, as the formation of the given group of words is on a joint of these two processes: these
language units are the result of clipping, and composition of the clipped parts of a word-combination or a
compound-word. The relations of a stem and a derivative word are defined.
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ЧУДЕСА В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ ПАТЕРИКУ
У статті на основі аналізу патерикових оповідань та новел визначаються естетична природа та
художні функції чудес, зображених у стародавній літературній пам’ятці. Вперше ставиться
питання про тлумачення чуда як засобу белетризації та охудожнення тексту з виразною
ідеологічною інтенцією. З’ясовуються особливості вербалізації чуда, у художній структурі якого
домінують алегоричні та символічні образи.
М. Грушевський, ведучи мову про "славну Русь" з її билинними героями та грандіозними подіями,
з особливим пієтетом пише про Києво-Печерський монастир, котрий став своєрідним оберегом
київських легенд, що віками жили в "безконечних таємничих переходах", звідки прочани розносили
їх по усіх просторах України й навіть Східної Європи. Упродовж багатьох десятиліть "сі таємничі
сховки, сі замуровані келії "затворників" були схоронищем не тільки старої слави, але й надії її
відновлення і повороту, з тими легендарними богатирями, що десь ховаються і ждуть слушного часу,
щоб вернутися і очистити правовірну Руську церкву від усякого поганства" [1: 105].
Відтак, на думку видатного історика, ті зафіксовані письмово легенди стали "золотою книгою
українського письменного люду", якій судилося бути "одною з підвалин київської культурної, до
певної міри, можна сказати, краєвої і національної традиції, фундаментальним каменем, який
непохитно перестояв увесь хаос українського життя" [1: 105].
Характерну прикмету оповідань, уміщених в Києво-Печерському патерику, М. Грушевський
вбачає в тому, що "вони зверталися не так до почуття і волі, як до уяви. Збірник чуд, що містилися в
цих повістях, давав фантастичну лектуру, яка, без сумніву, дуже сильно впливала на розвій народної
творчості" [1: 127]. Визнаючи, що чудо – досить помітний та неодмінний елемент художньої і
смислової структури патерикової легенди, історик літератури відносить зображення надзвичайних
подій у чернечому побуті до "фантастики", котра мала значення розважального чинника,
стимулювала художню уяву читача або слухача.
З подібних позитивістських позицій оцінює чудеса в Патерику й І. Франко, стверджуючи, що цей
твір "і досі не перестав бути книгою гуманною і доброчинною, хоч його чуда і у найвірніших
викликають усміх" [2: 109]. Загалом, І. Франко розглядав оповіді про монахів передусім як
літературне явище: "Від перших віків християнства, а властиво від вибуху перших переслідувань
християн та рівночасово з тим постанням аскетизму почалися й записи їх (аскетів) житій і пригод.
Для них витворила вже греко-римська література вигідну форму так званої ареталогії, тобто ніби
біографії, але без біографічних даних, але зложеної з самих анекдот та так званих мудрих і дотепних
речень, нанизаних на ніби біографічну канву" [2: 103-104]. Тож і розповідь про чудо у такому
тлумаченні патерикових житій також, очевидно, зараховувалась до "анекдотів" або "курйозів", хоч з
літературно-художнього боку вона привертає пильну увагу дослідника: І. Франко визбирав і коротко
переказав найбільш цікаві чудеса із Патерика, при тому висловивши таке міркування: "Нема сумніву,
що ті "чуда" дуже імпонували нашим предкам. Уже самі автори чи компілятори Патерика свідчать
про це. "Мнѣ же мню, – пише Симон до Полікарпа, – ни весь миръ достоить, ни тому самому
описателю исписати могущу тѣх чудесъ". Той же автор, оповівши чудеса, які сталися при будуванні
печерської церкви, говорить: "Что сего, братіе, чуднѣе? Прошедъ убо книги ветхаго и новаго закона,
нигдеже убо таковыхъ чудесъ не обрящеши о святыхъ церквахъ, якоже осеи" (...) Ми сьогодні
дивимося на ті оповідання як на "курйози" [2: 108-109].
Сучасні дослідники Патерика (Ю. Ісіченко, О. Александров, Т. Волкова, Л. Ольшевська)
розглядають чудо як структурний елемент художньої і композиційної схеми чернечого житія.
Зокрема, на думку, Ю. Ісіченка, "тут помітний вплив вимог візантійського агіографічного канону,
котрий обумовлює введення традиційного вступу, викладу біографії героя, в якій виділяються
епізоди, що відповідають стереотипові життя ченця-подвижника, переказів про низку здійснених
героєм чудес (виділено мною. – О.Б.), детального опису побожної смерті. Кожний момент сюжету при
цьому так чи інакше підпорядковується дидактичній настанові" [3: 31-32]. О. Александров у статті
"Вербалізація чуда" в основному покладається на оповідання Києво-Печерського патерика,
називаючи його "своєрідним арсеналом чудесного". На думку дослідника, цей твір близький до
сказань про чудеса передусім тим, що у ньому існує напружене силове поле між "небом" і "землею", і
все задіяне в цьому полі зводиться до зіткнення Бога і Сатани за душі людські [4: 9-10]. Автор статті
вбачає в образній системі Патерика відображення опозиції духовного і матеріального. "Ця опозиція
знімається за допомогою чудес, якими насичений Патерик. Вони допомагають вижити і
© Білоус О.П., 2008
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примножуватися братії в ранній, печерний період існування монастиря, супроводжують спорудження,
розпис та освячення храму Пресвятої Богородиці, життя, перенесення мощей і виготовлення раки
преп. Феодосія, а також подвижницьку діяльність героїв твору" [4: 10]. Такі міркування переходять у
висновок про те, що чудеса в Патерику – то "еманація Божественної енергії у світ людей, вони
виступають як гармонізуюча сила, а в літературному тексті як різновид пов’язаності між елементами
картини світу" [4: 10]. Далі цей висновок доводиться численними прикладами з Патерика, зокрема
тими, де мовиться про чудесне воскресіння мертвих (прообраз – воскресіння Ісуса Христа) – про
Симона, Никона, Афанасія Затворника та ін. Зрештою, О. Александров вдається до класифікації
чудес, викладених в Патерику, і принципом цієї класифікації є "місце дії, де розгортаються події: чи
обмежене воно географічним простором, доступним сприйманню персонажа і читача, чи ж дія
супроводжується пересіканням межі, що відділяє "піднебесний" світ від "занебесного" [4: 13].
Відповідно до цього, на думку автора статті, збувається вербалізація чуда і формується поетика всієї
розповіді.
Як бачимо, існують різні погляди на природу і на художні функції чуда в Києво-Печерському
патерику. Оскільки стаття має на меті виклад наших міркувань щодо цієї проблеми, визначимося
передусім із генетичними та жанровими особливостями цієї пам’ятки.
Чернечі житія печерських подвижників дослідники не випадково називають і легендами, і
новелами. По-перше, в їх основу покладена не традиційна агіографічна схема, а окремі, знакові
епізоди із життя монахів, більшість із яких і не були визнані святими. До уваги бралася така подія або
вчинок, які мали в собі повчальний зміст, а для цього годилися й історичні, побутові, психологічні,
казково-фантастичні епізоди. У розповідях поєднано реальне і надприродне, звичайне і чудесне,
історичне і вигадане, що в результаті і дає гостросюжетну новелу легендарного характеру. Тож
"слово" про кожного ченця – це самобутній міф, сформована протягом певного часу легенда, що мала
на меті зафіксувати історію знаменитої обителі (так творився культ Києво-Печерської лаври) і заодно
дати читачеві моральний урок і приклад праведного християнського життя, відвернути від "гріха".
В основі багатьох патерикових сюжетів – чудо, яке служить у розповіді засобом інтриги, зміщення
просторово-часових координат (сон, видиво, видіння), охудожнення фантастичних перетворень і
звичайно ж – потужним чинником впливу на емоційне сприймання всього, про що йде мова. За
композицією така новела не складна, але психологічно напружена, а драматизму їй надають гострі
зіткнення добра і зла, грубого матеріального світу і високої духовності, чеснот і гріха, твердості духу
та лукавої спокуси, душі і тіла.
Чудо, мотив чудесного наявний майже в усіх патерикових оповідках. Не складає труднощів
виділити їх у тексті пам’ятки, проте науково-дослідницький інтерес становить літературна модель
чуда, оскільки ми виходимо з того, що зображені в Патерику чудеса мають і художній смисл та
природу.
Найпоширеніша у Києво-Печерському патерику модель чуда – видиво. Уже в перших трьох
"словах" цього твору ("Про створення церкви", "Про прихід майстрів церковних із Цариграда", "Про
те, коли була заснована церква Печерська") йдеться про чудеса, пов’язані із заснуванням церкви
Богородиці в печерському монастирі. Як і кожен міф, розповіді про цю святиню мають свою
символіку, знакові образи, які надають їм особливого забарвлення, магічного звучання.
Сюжет цієї історії формувався, очевидно, не відразу, оскільки бачимо в ньому декілька ліній, які,
проте, сходяться до одного факту – спорудження головного храму в печерській обителі. Варяг
Африкан служив у князя Ярослава Мудрого, але після поразки від "лютого Мстислава" змушений був
утікати до своєї землі. Там відійшов од військових справ і взявся за мистецтво – зобразив Христа та
викував золотий пояс, яким прикрасив цей образ. Коли ж Африкан помер, то брат Якун прогнав двох
його синів – Фріанда і Шимона. Останній прихопив із собою мистецькі творіння батька – золотий
пояс та вінець з образу. При тім таємничий голос сповістив, аби він не смів класти того вінця на свою
голову, а відніс його до Києва та вручив преподобному Феодосію. Шимон спішно зійшов на корабель,
щоб пливти на Русь, але скоро знялася буря, і подумав молодий варяг, що покарає його стихія за
забраний скарб. І тоді, коли погибель здавалася неминучою, раптом побачив Шимон серед
розбурханих хмар дивовижну церкву: "И се видѣх церковь горѣ и помышляхъ, каа си есть церковь. И
бысть съвыше гласъ к намъ, глаголяй: "Иже хочеть създатися от преподобнаго во имя божия матери,
в неи же и ты положенъ имаши быти". И якоже видѣхом, величествомъ и высотою, размеривъ
поясомъ тѣмъ златимъ, 20 въ ширину и 30 въ длину, а 30 въ высоту, стѣны съ връхомъ 50"[6: 3]. Після
цього видива буря одразу стихла, Шимон добрався до Києва і став служити Ярославу, а потім синові
його Всеволоду. Довелося йому якось брати участь у битві з половцями на Альті (факт битви
зафіксований у літописі: битва відбулася 1068 року, від русичів були князі Ізяслав, Святослав і
Всеволод, а місце битви – береги річки коло Переяслава). Ярославичі зазнали тут нищівної поразки, а
пораненому в битві Шимону знову, як і під час бурі на морі, явилася у видінні церква: "Възрѣв же
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горѣ на небо и видѣ церковъ превелику, якоже прежде виде на мори, и воспомяну глаголы Спасовы и
рече: "Господи, избыви мя от горкыя сеа смерти молитвами пречистыа твоеа матере и преподобною
отцу Антоніа и Феодосіа". И ту абіе нѣкая сила възятъ его изъ срѣди мертвых и абіе исцѣлѣ отъ ранъ,
и вся своя обрѣть цѣлы и здравы"[6: 2].
Повторне видиво в скрутну мить не тільки подало Шимону знак, що церква має бути споруджена,
а й знову порятувало його від смерті. Але тепер, повернувшись до Києва, Шимон уже твердо знав, що
йому робити: пішов до блаженного Антонія, розповів йому про дивним чином побачену церкву і
віддав золотий пояс.
Обидва видива трактуються у Патерику як чудеса, що передвістили спорудження на Печерській
горі церкви Богородиці і визначили ключову постать цієї події. Характерно, що видива проявилися в
екстремальній ситуації (межова ситуація між життям і смертю), просторово пов’язані з небом (там
божественна сила) і мають сенс імперативного знака: видиво спонукає до того, щоб бачене
перетворити на дійсність, тобто спорудити церкву такою, якою вона постала перед зором Шимона.
Та на цьому сюжет, пересипаний чудесами, не обривається, а продовжується ще однією легендою
– про "чотирьох мужів із Царгорода", котрі прийшли споруджувати церкву у печерському монастирі.
Вони розповіли Антонію і Феодосію дивну історію про те, що в Цариграді покликала їх цариця у
Влахерну (місце в Константинополі, де збудовано церкву Богородиці), дала їм багато золота і звеліла
іти на Русь, щоб поставити там храм. Ще і дала ікону Богородиці, щоб їй у тому храмі поклонялися. І
попередила, коли зодчі запитали про обсяжність церкви: "Я послала мірку – пояс Мого Сина".
Послухавши розповідь "мужів", Антоній умить розтлумачив їхню історію як чудесне видиво: цариця
у Влахерні – то сама Матір Божа, а пояс той уже принесений варягом Шимоном. Тепер здивувалися
будівничі і пройнялися благим наміром спорудити церкву. От тільки треба було визначити місце, на
якому вона мала б постати. Це визначення також пов’язане із візуальними знаками та видивами:
"Антоній же рече: 3 дни пробудемъ молящеся, и Господь явить намъ". И в ту нощь, молящуся ему, и
явися ему Господь, глаголя: "Обрѣлъ еси благодать пред тобою, да будеть на всеи земли роса, а
мѣсте, идеже волиша освятити, да будеть суша". Заутра же обрѣтоша сухо мѣсто, идѣже нынѣ церква
есть, а по всея земли роса. В другую же нощь, тако же помолився, рече: "Да будеть во всеи земли
суша, а на мѣстѣ святѣмъ роса". И шедше, обрѣтоша тако. В третий же день, ставше на мѣстѣ томъ,
помольшеся и благословивъ мѣсто, и измѣриша златым поясомъ широту и долготу" [6: 7].
Але й цих знаків виявилося недостатньо, аби визначити місце для спорудження церкви. Антоній
викликав ще одне чудо, звернувшись до Господа: "Послушай мене, Господи, днесь, послушай мене
огнем, да разумѣют вси, як ты еси хотяй сему". И абіе спаде огнь съ небесе и пожьже вся древа и
терніе, и росу полиза, долину створи, якоже ръвомъ подобно" [6: 8].
Автори Патерика наполягають, що печерська церква Богородиці – дивовижне творіння, оскільки
багато чудесних знаків вказують на це. Є тут посилання на житіє Феодосія (а відтак вгадуються
перегуки із "Повістю врем’яних літ"), де говориться, що і самому преподобному не раз являлися
видива, які вказували на святість церкви: "Столп огнѣнъ явися от земли до небеси, овогда же облакъ,
иногда же яко дуга от връха оноя церкви на сіе мhсте, многажды же и от иконѣ приходити, аггелом
ту носящимъ, на хотящее быти мѣсто. Что сего, братіе, чюднѣе? Прошедъ убо книги вѣтхаго и новаго
закона, нигдѣже убо таковых чудесъ обрящеши о святых церквах, якоже о сей" [6: 8]. Окрім того,
ікона Богородиці, що є в тій церкві, має чудодійні властивості – "от неа чюдеса многа сътворяются".
Видиво в Патерику часто пов’язується з мотивом світла, а світло, за біблійною традицією, має
семантику божественного. Світлосяйні видива у розповідях про Феодосія мають декілька функцій:
сакралізація місця, де виникла лавра; утвердження християнської віри (світло у вигляді полум’я
осяває темряву, що означає: нова віра розганяє темряву язичництва); естетизація розповіді.
Уже по своїй смерті Феодосій являвся монахам у світлових образах, ніби стверджуючи тим самим,
що Києво-Печерський монастир є святим (світлим) місцем. Одного разу, серед ночі, перед одним
ченцем постала така дивна картина: "Нощи бо сущи темнh, свhт же пречюдень токмо над
монастырем блаженаго, и се яко възрhвь, видh преподобнаго Феодосіа в свhтh том посреди
монастыря, пред церковью стояща, руцh же на небо въздЬвшу и молитву к Богу прилhжну творящу.
И тому зрищу и чудящуся о том, и се ино чюдо явлишеся тому. Пламень бо великъ зhло от връха
церковнаго исъшед и аки комора створися, пріиде на другій холмъ и тамо тhмь концемь ста, идеже
блаженый отец наш Феодосіе церковь назнамена, начатъ здати послhди же" [6: 63-64].
У цій картині світло рухливе, цілеспрямоване, образ його гіперболізований: "племень бо велик
зhло", "сіаше бо свhт велик над монастирем". Світлову основу має видиво й у випадку сакралізації
імені Феодосія: коли той помер, князь Святослав "бh недалече от монастыря блаженого стоя, и се
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видh стлъпь огнень от земли до небеси сущь над монастырем тhмь. Сего же инъ никто же видh, но
точыю князь единь, и яко же от того разумhти ему представленіе блаженого" [6: 74]. У цьому разі
образ світла символізує вертикальну вісь "земля - небеса" (саме в такому порядку), вказуючи на шлях
душі Феодосія. Як сказано, Святослав першим побачив те світлосяйне видиво і здогадався, що воно
означало, оскільки перед цим був у монастирі і "видhвь болhзнь тяжку зhло" Феодосія, кончина
якого викликала у нього сльози ("плакася по нем много"). Таке взаємозаміщення, переплетення двох
площин зображення – чудесної і побутово-реальної – інтимізує розповідь, надає їй естетичного
забарвлення та сентиментального звучання.
Наведені вище фрагменти Києво-Печерського патерика, у яких розповідається про чудо,
засвідчують, що зображення чудесного мало не лише яскраво виявлений ідеологічний (релігійний)
характер в контексті середньовічних уявлень про світ природи і світ людей, а й виконувало художню
функцію, белетризуючи стиль та надаючи розповіді алегоричного забарвлення.
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В статье на основе анализа патериковых рассказов и новелл определяется эстетическая сущность и
художественные функции чудес, изображенных в древнем литературном памятнике. Впервые
поставлен вопрос об интерпретации чуда как средства беллетризации художественного текста с
выразительной идеологической интенцией. Раскрываются особенности вербализации чуда, в
художественной структуре которого преобладают аллегорические и символические образы.
Bilous O.P. Miracles in the Kyiv-Pechersk Patericon.
The author of the article defines the aesthetic nature and artistic functions of the miracles depicted in the
ancient monument of literature through analyzing the plots of the patericon tales and short novels. For the
first time he tries to see the miracles in the new context, where they play functions of some belletristic and
artistic elements which transform a text into the field of the distinct ideological intention.
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РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
НА СТОРІНКАХ ТИЖНЕВИКА "КНИГАР" 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття вміщує аналіз публікацій у періодичних виданнях радянської України, зокрема, надрукованих
на сторінках часопису "Книгар". У ході аналізу висвітлено окремі аспекти ставлення письменників
та літературних критиків до класичної української літератури, а також загальні особливості
розвитку української літератури на етапі модері стичного піднесення у 20-х роках ХХ століття.
20-ті рр. XX ст. — час небаченого розквіту української культури. Саме тоді виникли сприятливі
умови для розвитку української мови, освіти, науки, культури. Недаремно потужний рух того періоду
одержав назву українського ренесансу. Література 20-х рр. відзначилася живою мовою, художньою
майстерністю, небайдужістю до соціальних та національних проблем українців. Письменники цього
часу були не лише майстрами пера, а й активними громадсько-політичними діячами, які відстоювали
права своєї нації на власну мову, культуру та державність. Слід сказати, що плідна творча та
громадська діяльність багатьох з них була оцінена не відразу. Останнім часом помітна активізація
історичних, культурологічних, мистецтвознавчих, книгознавчих досліджень, пов’язаних із вивченням
20-х рр. Це стало можливим завдяки доступним працям видатних українських діячів – В. Винниченка,
М. Грушевського, С. Єфремова, А. Кримського, І. Огієнка. Історичні дослідження М. Борисенка,
Я. Верменич, В. Верстюка, Н. Миронець, В. Солдатенка, М. Тимошика, Ю. Шаповала розширюють
загальну інформованість, допомагають позбутися тенденційних оцінок подій минулого. Критичні
огляди представлені у працях М. Грінченка, Я. Гордійчука, О. Козаренка, Н. Костюк, В. Кузик,
З. Йовенко, С. Лісецького, М. Ржевської, А. Терещенко, В. Агеєвої, В. Дончика, А. Кравченка та ін.
Саме тому, на нашу думку, важливим є аналіз публікацій у періодичних виданнях радянської
України, які висвітлювали літературне життя 20-х років. У цих виданнях були зроблені перші спроби
його оцінки. Отже, є підстави розглядати матеріали преси цих років як важливі історичні джерела, які
можуть сприяти об’єктивному вивченню літературного процесу зазначеного періоду і є актуальними
для сучасної науки. До того ж, протягом останнього десятиріччя з’явилося декілька літературознавчих
досліджень, присвячених вивченню зазначеного періоду. Вони свідчать, що періодичні видання
України радянської доби як явище культури є певним носієм образів, стереотипів, міфів, якими оперує
суспільна свідомість. Метою статті є аналіз публікацій, надрукованих на сторінках часопису
"Книгар", де автори статей вмістили матеріали про видатних українських письменників класичної
літератури, яка є важливим джерелом на етапі модерністичного піднесення 20-х рр. ХХ ст., для
з’ясування літературної та громадсько-критичної думки того часу. У ході аналізу висвітлюються
окремі аспекти ставлення письменників і літературних критиків до класичної української літератури
зазначеного часового відрізка.
Класична література не була достатньо вивчена на той час. Радянське літературознавство не
звертало належної уваги на вивчення цієї проблеми, приділяючи їй непропорційно мало місця в
узагальнюючих працях. Короткий огляд змісту періодичних видань радянської України можна знайти
у дослідженнях сучасних учених М. Романюка, Н. Зелінської, І. Герман, В. Качкана, Н. Самойленко,
Ю. Костюка, М. Гдакович, М. Борисенка, Н. Кучми, присвячених історії української преси та
літературної періодики, ряду цікавих аспектів проблеми, яка досліджується. У цих роботах
аналізуються періодичні видання 20-х рр., питання їх класифікації (М. Романюк, Н. Зелінська),
історичні аспекти розвитку книжкового руху та книгознавства в Україні (В. Качкан, І. Герман), газетна
періодика (М. Романюк). На шпальтах згаданих видань досліджується розвиток української
громадської думки, доля української культури й літератури.
У сучасних умовах питання щодо необхідності вивчення української класичної літератури є
надзвичайно актуальним. Залучення якомога більшої кількості джерел сприятиме виявленню
об’єктивної картини буття вітчизняної культури. У цьому сенсі періодичні видання 20-х рр. ХХ ст.
набувають значення важливих історичних джерел, здатних відтворити основні риси культуротворчого
процесу. Характерна ознака цього процесу – намагання створити літературу, яка ґрунтувалася б на
національних засадах і при цьому відповідала кращим світовим зразкам.
У 20-х рр. ХХ ст. в Радянській Україні виходило кілька журналів літературно-мистецького
спрямування: "Вісті ВУЦВК" (редагував В. Блакитний, після його смерті – Є. Касьяненко).
В. Блакитний створив при цій газеті додаток-тижневик "Література, Наука й Мистецтво" (пізніше –
"Культура і побут"). Тоді ж з'явилися обсягові літературні часописи: у Харкові – "Червоний шлях"
(1923-1936, який у 20-і роки редагували спочатку Г. Гринько, згодом О. Шумський); у Києві – "Життя
й революція" (1925-1933, під редакцією О. Дорошкевича та І. Лакизи). Обидва журнали відзначалися
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високим професійним рівнем, різнобічною тематикою і, принаймні у перші роки, неупередженістю в
доборі автури. Згодом виникають "Плутанин" (1925-1927); далі "Плуг" (1928-1932); місячник
футуристів "Нова генерація" (1927-1931) за редакцією М. Семенка, альманах конструктивістів
"Авангард" (1930), редакція В. Поліщука. Письменники-емігранти із Західної України видавали
збірник "Західна Україна" за редакцією В. Атаманюка і Д. Загула. Для "Червоного шляху" й "Життя й
революції", для "ВАПЛІТЕ", "Літературного ярмарку", для "Нової генерації" та "Авангарду", а також
для популярно-літературних "Нової громади" (1923-1929) та "Універсального журналу" ("УЖ", 19281929, за ред. Ю. Смолича, О. Ковальова, О. Мар’ямова) характерним було звернення до мистецьких
проблем – театру, музики, живопису, кіно, що відбивало тогочасні прагнення синкретичності і
взаємодії різних кіл митців. Одні з них висвітлювали події театрального життя, питання
образотворчого мистецтва, інші були літературно-громадськими, музичними. Але кожен з них різною
мірою висвітлював ставлення до класичної літератури (негативне чи позитивне), розкривав нові
перспективи розгляду творчості корифеїв української літератури (Тараса Шевченка, Лесі Українки,
Івана Франка та ін.).
Більш детально зупинимося на критико-бібліографічному місячнику "Книгар". Звернемо увагу, що
"Книгар" почав видаватися з 1917, проіснував до 1920 року. Перший випуск був у 1917 році (1 число
за вересень), останній 1920 року (3-є число за березень). "Книгар" стає одним із найвизначніших
літературно-мистецьких часописів. Дослідники періодичних видань 20-х років приділяли найменшу
увагу цьому часопису. І це, можливо, тому, що він почав видаватися раніше, в 1917 році, крім того був
заборонений радянською владою. А ще й тому, що характер і зміст публікацій уже тоді дисонував із
загальним настроєм постреволюційної епохи. Один із дослідників історії видавничої справи
радянської України М. Тимошик зазначив, що серед фахової газетної та журнальної періодики
найперше потрібно виділити критико-бібліографічний місячник "Книгарь", засновником і видавцем
якого протягом 1917-1920 рр. був Микола Зеров. Про потребу й програмні цілі неповторного в історії
не лише видавничої справи, а й української культури в цілому видання найкраще сказано у першому
числі часопису, який побачив світ у вересні 1917 р.: "Виявляється справді пекуча потреба в
"спеціальному" періодичному органі, який би займався виключно справами видавництва, був би
спокійним і безстороннім літописом нашого письменства і давав би змогу кожному, бути в курсі цієї
справи" [1: 2].
У першому номері редактор чітко визначив назву журналу "Літопис українського письменства" і
вказав, що він буде видаватися за участі відомих українських письменників і знавців різних
спеціальностей. Микола Зеров зауважив, що журнал дає оцінку кожного видання, про яке вказує у
бібліографічному покажчику, розповідає про його зміст. І дійсно, часопис "Книгар" подає певні
відомості про діяльність українських видавництв, про наміри і плани кожного видавництва, про
книги, що вийшли й мають вийти. Видавець – товариство "Час" [1: 5]. Редакція журналу під
керівництвом Миколи Зерова з самого початку чітко окреслила коло найважливіших питань. Програма
видання передбачала розгляд естетичних проблем у літературознавстві, питань історії української
літератури, ставлення до класичної літератури. Кожне видання мало свою структуру:
1. Стисло окреслені віхи життя історії української літератури.
2. Критика і бібліографія:
а) історія;
б) публіцистика;
в) економіка;
г) інформаційні видання;
д) медицина і мистецтво;
е) нові видання, надіслані до редакції "Книгаря".
3. Статті тогочасних письменників, критиків, літераторів.
У третьому розділі найповніше висвітлюється ставлення до класичної літератури та її
переосмислення.
Класична література впродовж усього XX століття, особливо у 20-і роки надзвичайно показова
перш за все характеристикою української культурної ситуації. Радянське заполітизоване
літературознавство опікувалося переважно втискуванням класиків у певні, зрозумілі й доступні масам
ідеологічні формули. Зокрема, "Кобзар" Шевченка співав про народ і для народу, "сонцепоклонник"
Коцюбинський узагальнював досвід першої російської революції, а "дочка Прометея" Леся Українка
була "другом робітників" й співачкою, знов-таки, досвітніх вогнів революції. Майже в кожному номері
журналу є згадка або й стаття про Тараса Шевченка, Лесю Українку та ін.
Між тим, у багатьох номерах "Книгаря" творчість Тараса Шевченка осмислюється інакше.
Приділяється велика увага творам поета, особливо виданням "Кобзаря". Наприклад, у 1919 році
(число 19) є стаття під назвою "Два Кобзарі"; автор її Павло Зайцев розглядає дві редакції Великої
книги (1840 і 1844) і вже з перших сторінок подає детальний коментар про Шевченка та його велику
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книгу: "Два роки минуло вже, як твори Шевченка стали вільними від цензорської опіки. За ці два роки
десятки українських видавництв випустили в світ мільйони книг. Нема чого й говорити, яку велику
волю в ці часи національного відродження має Шевченко взагалі. Якщо брати до уваги, що видання
творів поета повинно відбивати історію розвинення всіх ідейних і формальних моментів його
творчості, то тоді треба брати за основний текст той, який вперше обробив і ухвалив автор. А тим
часом кожне слово Шевченка має свою вагу, а кожна оцінка його думки безперечно цікавить всякого,
хто береться за уважне читання, не кажучи вже студіювання його поезій" [3: 1161]. Велику увагу
дослідники приділяють історії видання "Кобзаря". "Історії "Кобзаря" (1918 рік, число 6) – цієї великої
книги битія українського народу – її видання, її цензурних митарств та хожденій по муках, її
періодичних заборон і дозволів, її пригод під берлом двоголового орла – цієї історії ще не написано.
Ми знаємо тільки, що книга ця періодично то пропадала, зникала з громадського обороту, то знов
знаходилась" [2: 302]. Значну увагу Великому Кобзареві приділив тоді Сергій Єфремов, особливо це
помітно в статті "Без "Кобзаря": "Без "Кобзаря" в минулому", без "Кобзаря" й тепер. Бо за тих без
малого 80 років, що минули од першого видання цієї підвалини нашого письменства, коли
Шевченкова спадщина вільно оберталась на книгарському ринкові, кожне нове видання, дозвіл на яке
доводилось виривати од цензури, зараз же розходилось, і нові кадри читачів лишалися без "Кобзаря",
надолужуючи переписуванням, тим, яке, здавалося б, повинно було відійти навіки в безвість минулого
по геніяльному винаході. І от тепер знову стоїмо перед старим завданням: подбати нарешті, щоб
гарне, поцінне повне видання геніальної книги не сходило з книгарського ринку і щоб кожен міг
задовольняти свою духовну спрагу з цього живущого джерела великої любови до рідного краю та його
безталанного народу. Коли минувшину переживали без "Кобзаря", то нехай хоч майбутність стрінемо
таки з "Кобзарем" [2: 305].
Сергій Єфремов визначив долю Великої Книги і долю пророка України – "геніального поета і його
Великої Книги, що скидаються на долю, чи недолю народу українського". "І коли ми є свідками і
діячами національного і соціального визволення, і віримо в його, не вважаючи на прикрі моменти
летючого дня, то мусять воскреснуть у всій своїй силі й дивні твори – поетичні програми того
визволення. Повинно з’явитись, поборовши всі технічні перешкоди, це видання Великої Книги
Великого творця, сина Великого народу" [2: 298].
Непересічним явищем на сторінках "Книгаря" була творчість Лесі Українки. Зокрема, в номері
21 (травень) за 1919 рік було вміщено змістовну статтю Миколи Зерова "Леся Українка (з нагоди
нового видання творів)", де було зазначено, що поетеса стає "прообразом дальшого розвою
українського письменства, а її творчість ніби-то програмою для кожного українського письменника,
коли він хоче бути гідним нових завдань, що стають нині перед українською літературою і культурою"
[4: 1350]. Ім’я Лесі Українки таким чином є для нас та української поезії символом на шляху
засвоєння загальнолюдського, або, як тепер почали говорити, – європейського змісту. Як зазначає
Микола Зеров, Леся Українка "з самого початку поривала зв’язки з традиціями давнішого
українського письменства, і струни, що зачепила вона своєю спершу несміливо-дитячою рукою, не
дзвеніли так: звиклим у нас солодкавим сентименталізмом "вишневого садочку", а ні грубоватістю
"малоросійського гумору" [4: 1352]. Для Лесі Українки читач уже народився; коли 8-9 років тому її
драматичні твори на загальнолюдські сюжети могли здаватися екзотичними, вишуканими, занадто
літературними, далекими від інтересів живого життя, то тепер ставлення до них ґрунтовно змінилось.
І це не зовсім тому, що поезія Лесі Українки проти національного стала бойовим прапором, біля якого
гуртується молодша генерація народу, а тому, що "напоєні сльозами прокляття, кидані поеткою своїм
сучасникам, звучать тепер як дзвін, як заклик до великих діл" [4: 1354].
З літературних попередників Леся Українка для Миколи Зерова була найближчою, і то не лише
через ерудицію і "холодне царство суворих ліній давньої клясики" [4: 1349]. Присвячена Лесі Українці
його розвідка на той час звучала найактуальніше. "Теми й мотиви цієї високої творчості всі, майже без
винятку, навіяні враженнями українського життя, породжені думами і настроями українського
інтелігента" [4: 1350]. Він знав її, як самого себе, і захищав теми й мотиви творчості не перед
Лесиними сучасниками, а перед своїми: "Зупинімось на греках і римлянах, на французьких та
англійських революціонерах, – невже це для нас екзотика? Невже ми до такої міри відчужені від їх
світогляду, мистецтва, суспільних ідеалів та громадянських традицій, щоб не побачити в їх світі
коренів нашого?" [4: 1352].
Крім уваги до творчості Великого Кобзаря і "поетки вогнених меж" у журналі були вміщені
публікації про Івана Франка, які розповіли про активну політичну позицію, небайдужість до проблем
свого народу і закликали громадськість організувати різноманітні заходи літературно-мистецького
характеру, присвячені пам'яті І. Франка.
На початку 20-х років в Україні відбувалися небачені до цього зрушення у масовій свідомості
населення, які викликали національно-культурне піднесення української нації. Цей процес найчіткіше
визначився в появі нових, модерних форм у мистецтві, в поширенні політичної та громадської
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активності. Журнал "Книгар" на початку 20-х років зробив перші спроби адекватно оцінити творчість
та громадську діяльність письменників класичної літератури. Як правило, у статтях, написаних з
цього приводу, автори відзначили високу літературну майстерність згаданих майстрів пера. Особливо
схвальні відгуки про свою працю отримали в журналі ті письменники, які відзначалися активною
політичною позицією, громадянською мужністю, небайдужістю до долі свої нації.
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Потапчук Т.В. Рецепция украинской классической литературы
на страницах еженедельника "Книгар" 20-х годов ХХ века столетия.
Статья содержит анализ публикаций в периодических изданиях советской Укоаины, в частности
напечатанных на страницах журнала "Книгар". В ходе анализа отражены отдельные аспекты
отношения писателей и литературных критиков к классической украинской литературе, а также
общие особенности развития украинской литературы 20-ых годов ХХ века.
Potapchuk T.V. Reception of Ukrainian Classic Literature on the Pages of Weekly
"Knygar" of the 20-es of the 20th century.
The article contains the analysis of the publications in the soviet Ukraine periodicals, in particular printed
on the pages of magazine "Knygar". During the analysis the separate aspects of writers and literary critics'
relation to the classic Ukrainian literature and also the general peculiarities of Ukrainian literature in the
20-es of the 20th century are reflected.
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АРХЕТИПНА СИМВОЛІКА "ПЛАЧУ" ЯРОСЛАВНИ У "СЛОВІ ПРО ІГОРІВ ПОХІД"
У статті розглядається художня структура фрагменту "Слова про Ігорів похід", відомого як "Плач
Ярославни". Автор з’ясовує семантику архетипних символів і приходить до висновку, що цей
фрагмент за жанровими ознаками може визначатися як текст, створений за схемою та поетикою
фольклорного замовляння. Тим самим доводиться глибинний зв’язок давньої літературної пам’ятки з
усною народною творчістю часів Київської Русі.
Один із найліричніших фрагментів у "Слові про Ігорів похід" – плач Ярославни – як це не
видається дивним, обійдений пильнішою увагою літературознавців, недостатньо проаналізований як
суто художній текст. Хіба що М. Максимович, перейнятий романтичним духом у літературі першої
половини ХІХ ст., захоплено відгукується про цей фрагмент. У праці "Песнь о полку Игореве: Из
лекций о русской словесности, читанных 1835 года в университете св. Владимира" учений виділяє
розділ "Любовь женская", де наголошує на високій красі народних голосінь: "Скільки життя та поезії
в цих докорах і проханнях до природи від одинокої, тужливої любові, у цій упевненості, що природа
бере участь у справах її князя й почує її голос" [1: 532]. Коментуючи пристрасний монолог
Ярославни, М. Максимович порівнює його з народними піснями, де розроблена давня тема голосіння
за вбитими рідними синами, чоловіками, батьками: краса вірного кохання й безмежне горе
об’єдналися в глибокий крик душі. Романтичний і народницький пафос дослідника "Слова" тут
цілком зрозумілий, і чи не з його легкої руки в українському літературознавстві за фрагментом
закріпилося визначення – "плач Ярославни" (так, до речі, назвав свій переспів цього місця у "Слові" і
Шевченко у 1860 р.). У своїй "Історії української літератури" І. Франко повністю викладає монолог
Ярославни, але в коментарях обмежується лише кількома зауваженнями: "Прегарний "плач
Ярославни", дуже вдатна проба перебірки якоїсь народної пісні, артистичний перетвір заводіння
жінки за мужем" [2: 194]. М. Грушевський в "Історії української літератури" також подає цей уривок,
але у своєму прозовому переказі, додаючи й власні враження від нього: "Мелодійно, повно краси
пливуть голосіння-закляття Ярославни (…). Сей плач Ярославни вважається і може вважатись одною
з найкраще захованих пісень "Слова" [3: 180-181; 192].
З метою визначення художніх особливостей цього "плачу" Ярославни зі "Слова про Ігорів похід"
здійснимо міфологічний аналіз цього місця у літературній пам’ятці.
На Дунаи Ярославнынъ глас ся слышить,
Зегзицею, незнаема, рано кычеть:
"Полечю, – рече, – зегзицею по Дунаеви,
омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ,
утру князю кровавыя его раны
на жестоцѣмъ его тѣлѣ".
Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи:
"О вѣтре, вѣтрило!
Чему, господине, насильно вѣеши?
Чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы
на своею нетрудеою крилцю
на моея лады вои?
Мало ли ти бяшеть горѣ подъ облакы вѣяти,
лелѣючи корабли на синѣ морѣ?
Чему, господине, мое веселие по ковылию развѣя?"
Ярославна рано плачеть Путивлю городу
на заборолѣ аркучи:
"О Днепре Словутицю!
Ты пробилъ еси каменныя горы
сквозѣ землю Половецкую.
© Ніколюк Г.В., 2008
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Ты лелѣялъ еси на себѣ Святославли насады
до плъку Кобякова.
Възлелѣи, господине, мою ладу къ мнѣ,
абыхъ не слала къ нему слезъ на море рано".
Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ аркучи:
"Свhтлое и тресвѣтлое слънце!
Всѣмъ тепло и красно еси!
Чему, господине, простре горячюю свою лучю
на ладѣ вои,
въ полѣ безводнѣ жаждею имь лучи съпряже,
тугою имъ тули затче?" [4: 48-50].
Структурно цей фрагмент за традицією ділять на чотири "строфи" (беремо це слово в лапки, бо
йдеться не про класичні форми строфи), початок яких – це слова автора, після чого йде текст
замовляння Ярославни.
Уже в першому рядку авторського тексту натрапляємо на нібито "географічне непорозуміння":
Ярославна перебуває в Путивлі, але голос її чути "на Дунаї". Б. Рибаков це тлумачить як "поетичну
звістку батькові" – Ярославу Галицькому, котрий "запирал ворота Дунаю", тобто був господарем
дунайського гирла. Але це погляд історика. Виходячи з міфологічних уявлень праукраїнців, можемо
стверджувати, що "дунай" (саме з малої літери) в цьому тексті означає озеро, річку, джерело тощо, а
назва пов’язана з іменем богині водних стихій Даною. Міфологічний "дунай" зберіг свою семантику і
в пізніші віки, що зафіксовано в народних піснях. Б. Грінченко у "Словарі української мови" фіксує це
слово і пояснює так: "разлив воды, вообще большое скопленіе воды". Далі ілюструє це тлумачення
рядками з народних пісень: "Ой за горами вода дунаями, ой там козаченько коня напуває"; "Понад
дунаями вода стоянами, ой там козаченько коня напуває" [5: 456]. Можливо, в "Слові" "дунаєм"
названо Сейм, що протікає біля Путивля, а, скоріше за все, це поетичний образ води, над якою літає
чайка ("зегзиця"), що в усній творчості символізує тугу, печаль, сум. Дехто з тлумачів пам’ятки слово
"зегзиця" перекладає як "зозуля", але це в принципі неправильно, адже зозуля не літає над водою
("дунаєм"), хоч в усній словесній традиції пізнішого часу (в піснях) означає те саме: туга, сум.
У перших рядках фрагменту згадана ще одна ріка – Каяла, на якій відбулася битва Ігоря з
половцями. На жодній географічній карті назва цієї ріки не зафіксована, в жодному довіднику її
немає, а численні її пошуки (теоретичні, а також і практичні – за допомогою подорожніх експедицій)
не дали бажаного результату: заспокоїлися дослідники на тому, що, можливо, назва ріки змінилася
або сама ріка щезла, висохла. Пригадаємо ще декілька згадок про Каялу: "Третьяго дни к полудню
падоша стязи Игореви, ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрои Каялы" [4: 34]; "На рѣцѣ на Каялѣ
тьма свѣт покрыла" [4: 40]. Вихоплені з різних місць тексту (додамо сюди і слова "омочю бебрян
рукав в Каялѣ рѣцѣ"), ці образи розкривають міфологічне світорозуміння Автора, зокрема міф про
ріку як символічну межу поміж світом живих і мертвих (така семантика "ріки забуття" залишилася
хіба що в казках). Річки Каяли не було й немає на географічних картах, і даремно шукають її сучасну
назву – це символічна ріка, на березі якої загинуло військо Ігоря, розлучилися брати (Всеволод пішов
у "світ мертвих", а Ігор залишився жити). Каяла стає "темною", бо момент переходу через "річку
смерті" оповитий таємницею-темінню. У контексті міфу про "межову ріку" стає відчутнішим образ
чайки-Ярославни як птиці смутку, що літає над річкою, яка розділяє живих і мертвих. Тут
відображене архаїчне уявлення, що смерті можна запобігти, окропивши тіло "живою водою", що й
збирається вчинити Ярославна ("омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавыя его
раны"). Після її молитви-благання-замовляння відразу ж іде епізод втечі Ігоря з полону (а був він у
полоні на половецькій землі, яка уявлялася "потойбічним світом", іншим берегом відносно
"поцейбічної" Руської землі). Отже, відбувається зворотний перехід Ігоря з "того" світу в "цей", при
цьому знову з’являється образ річки: Ігор скаче до очерету, випливає на воду. Віра в те, що магічною
силою замовляння можна повернути небіжчика з потойбіччя, також органічно вписується в поетику
давнини.
На початку другої "строфи" окреслено таку картину: "Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на
забралѣ, аркучи". Все тут вказує на ритуальність дії: пора замовляння – ранок, перебування на
заборолі (щити з дерева чи каменю, встановлені на мурах фортеці для захисту її охоронців), звідки
відкривається широкий простір, ритуальний плач (це не обов’язково плач-голосіння у прямому
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розумінні, а внутрішній, психологічний стан княгині), промовляння "у світ" слів, звернутих передусім
до сил природи.
Перша сила, яку називає Ярославна у своєму замовлянні, – "вітер, вітрило". Жінка звертається до
нього як до "господина", тобто як до господа-бога, володаря. Її фраза ("Чему, господине, насильне
вѣеши? Чему мычеши хиновьскые стрѣлы на моея лады вои?") перегукується своєю образністю із
відтворенням битви Ігоря: "Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣють съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы
Игоревы" [4: 30]. Тут бога вітрів названо на ім’я (чого чомусь уникає Ярославна) – Стрибог. За
словником "Українська міфологія" В. Войтовича, це "цар-батько вітрів, небесний владика грози, бурі,
ураганів" [6: 510], а підвладні йому вітри – сини, дочки, онуки, серед яких є Вітрило – південний вітер
(думається, що таке тлумачення В. Войтович виводить саме із замовляння Ярославни, оскільки
йдеться про те, що половці наступали на Ігоря з півдня, з моря). А чи так це насправді – тривких
аргументів немає. Так само, як і у твердженні цього дослідника, ніби Стрибог – "божество війни" (тут
аргументом є наведені вище цитати із "Слова"). На наш погляд, у "Слові" йдеться про бога вітрів (чи
його внуків, що опікуються різними напрямками повітряних потоків), а те, що вітер несе стріли
ханські на військо Ігоря, виражає гірку досаду Ярославни: навіть вітер супроти її мужа; вона
сердиться на бога і навіть не називає його на ім’я.
Ігоря Ярославна також не називає на ім’я – у своїй поетичній мові (а саме такою і є мова
замовлянь) вона вживає слово "ладо". У давній українській міфології цей образ мав декілька значень,
головне з яких – "чоловік богині Лади, бог вірного подружжя, родинної злагоди, шлюбу, кохання" [6:
273]. Означення Ігоря як "ладо" у замовлянні повторено тричі, в кожному звертанні до божественних
сил природи. Таке звертання має міфологічний смисл, який підкреслює вірність Ярославни як жони,
котра цим єдиним словом виражає свої почуття до коханого чоловіка ("ладо" – своєрідний код тих
почуттів). Можна припустити, що таке звертання годилося не тільки для замовлянь, а й було
узвичаєним звертанням або означенням у тогочасному етикеті.
Образ "синього моря", на якому вітер кораблі підганяє ("леліє") – то, очевидно, не є натяк на
конкретне море, а взагалі – на водний простір, який у давніх уявленнях асоціювався із світовими
водами. Епітет "синє" – традиційне фольклорне художнє означення моря. Так що припущення
Б. Рибакова, що "море з готськими дівами на березі – Азовське море" – то лише спроба історика
з’ясувати реальні географічні параметри походу Ігоря, який, на думку вченого, у критичний момент
битви намагався прорватися до моря [7: 135-136].
Вислів "мое веселие по ковылю развѣя" має у монолозі Ярославни уже конкретніший смисл,
оскільки образно (це метафора) вказує на настрій княгині і на причину цього сумного настрою.
"Веселие", звичайно, – це не веселощі, а погідний, комфортний настрій, який, мабуть, був у
Ярославни до походу Ігоря. До речі, через шість століть слово "веселіє" у значенні душевного
комфорту вживає Г. Сковорода ("веселіє серця"). Ковила – прикмета степу, у який подався Ігор із
військом. Те, що там сталося в степу, і принесло Ярославні смуток. І тут "господину" вітру дорікає
княгиня, бо саме він розвіяв її "веселіє".
У третій "строфі" Ярославна звертається до "Дніпра Словутиця". Дніпро, як і Дунай, Дон, Дністер,
– це ріки богині Дани (в основі назви річок – корінь "дан"; із санскриту dhuni – річка) [див.: 8: 402406]. Другий компонент звертання – Славутич – виводиться із персоніфікованого образу Слави
(В. Войтович припускає, що так могла називатися Богиня-Праматір [6: 483], від імені якої, напевно,
походить етнонім слов’яни. З іменем Слави пов’язана стародавня назва найбільшої річки східного
слов’янства – Дніпра, який обожествлявся та вважався її сином, тобто Славутою, Славутичем" [6:
483]. Здавалося б, Ярославні у її драматичних переживаннях од Дніпра нічого й не треба було, адже
битва з половцями відбулася десь далеко від цієї річки, проте княгиня звертається до Славутича як до
однієї з головних божественних сил (поряд з Вітром і Сонцем), інакше кажучи, вона звертається до
однієї з природних сил, що складають світобудову – до води. Дніпро усвідомлюється нею як могутня
сила: "ты пробилъ еси каменные горы" (тут фігурують реалії, оскільки це натяк на кам’яні пороги
Дніпра – саме в "землі половецькій"). Ще одна історична реалія: по Дніпру пливали "Святославли
насады до плъку Кобякова", але ця алюзія на певні історичні події тут не має прямого значення, бо
йдеться про те, що Славутич у минулому допомагав руським князям у боротьбі із чужинцями, що
посягали на Русь. Ярославна просить Славутича: "Взлелѣи, господине, мою ладу къ мнѣ", тобто
просить бога безперешкодно повернути її чоловіка додому, аби "не слала къ нему слезъ на море
рано". Знову зринає образ моря – світових вод, які здатні забрати Ігоря у свої глибини навічно.
"Посилати сльози" – містка метафора, яка у давній творчості, можливо, і не була метафорою, бо
таким був спосіб мислення у ту пору, то була звична стилістична формула, яка органічно
використовувалася у замовляннях.
У четвертій "строфі" Ярославна звертається до Сонця, яке в українській міфології, як і в
міфологіях багатьох інших народів, вважалося одним із головних божеств. Вона називає його
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"світлим і тресвітлим". Останнє означення викликало у дослідників чимало різних пояснень. Зокрема,
В. Войтович вважає, що "саме за стародавніх часів і навіть трохи пізніше божество Сонця уявлялося
триєдиним, немовби три істоти, пов’язані між собою єдністю дій" [8: 252]. У дослідника "трисвітле
сонце" асоціюється з богом Трояном (у "Слові" це ім’я згадується чотири рази, але був це бог чи
історична особа – не доведено). В. Войтович на підтвердження своїх міркувань наводить літописні
фрагменти під 1104 і 1141 роками, де йдеться про небесні знамення, в яких сонце поставало як не
одне, а декілька (у цьому разі може йти мова про якісь оптичні особливості сприймання, а не про
символічний смисл). Гадаємо, що не варто шукати пояснень та обґрунтовувати "триєдність" сонця,
бо, скоріше за все, в літописі трапилася описка (або в процесі переписування – помилка, яку
повторюють дотепер) – і треба читати не "тресвітле", а "пресвітле", тоді все стає на свої місця і має
логіку: Ярославна називає Сонце "світлим" і далі емоційно додає: "пресвітле", виявляючи особливу
пошану до божества: "Всѣм тепло и красно еси!".
Отже, Ярославна у своєму замовлянні звертається до трьох божеств – Вітру, Дніпра-Славутича
(Води), Сонця. Із традиційних у міфології елементів світобудови відсутня лише Земля (в українців з
давніх-давен, принаймні з початків землеробства, досить розвинутий культ Землі-Матері). Чому
княгиня не звернулася до сил Землі – відкрите питання, але можна припустити, що в середовищі
княжої аристократії культ землі був нерозвинутий, не відігравав особливої ролі у світорозумінні. Всі
інші три божества Ярославна називає послідовно "господинами", що близьке до пізніше вживаного
"господь".
Слід звернути увагу і на принцип трикратності, характерний для замовлянь і реалізований у
фрагменті з Ярославною: княгиня звертається до трьох божеств, тричі повторюється фраза
"Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ аркучи", тричі Ігоря названо "ладо" (в першій
"строфі" – "князь").
За своєю художньою структурою, системою образів, які сягають язичницького міфологічного
мислення, мовленнєвою ритмікою монолог Ярославни являє собою замовляння, побудоване на взір
архаїчних замовлянь давніх українців. Характерно, що це замовляння абсолютно вільне від
християнських ремінісценцій, тому можна говорити, що й після двох століть офіційної християнізації
Русі язичницька ідеологія та поетика продовжували функціонувати у словесній творчості.
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Николюк Г.В. Архетипная символика "плача" Ярославны в "Слове о полку Игореве".
В статье рассматривается художественная структура фрагмента "Слова о полку Игореве",
известного как "плач Ярославны". Автор определяет семантику архетипных символов и приходит к
выводу, что этот фрагмент по свом жанровым признакам может определяться как текст,
созданный по схеме и поэтике фольклорного заговора.
Nikoljuk H.V. The Symbolism of Jaroslavna’s Incantation in "The Word about Igor’s Campaign".
The article deals with the artistic structure of so-called "Jaroslavna’s weeping", the fragment of "The Word
about Igor’s Campaign". The author explains the symbolic meaning of the archetypes and finds out that this
fragment according to its genre features should be defined as an incantation.
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Науковий керівник: Отич Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу педагогічної естетики та етики Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.
Офіційні опоненти:
– Лещенко Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та
історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
– Масол Людмила Михайлівна,
кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання
АПН України.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА АНТОНА МАКАРЕНКА: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ"
(з нагоди 120-річчя із дня народження А. Макаренка).
17-18 березня 2008 року кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені
Івана Франка було організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію:
"Педагогічна система Антона Макаренка: історія, реалії і перспективи".
Учасникам було запропоновано розглянути цю проблему в таких аспектах:
- теоретико-методологічний аналіз виховної системи А. Макаренка (М.Я. Антонець, І.Д. Бех,
Г.П. Васянович, О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюн, М.В. Левківський, О.Л. Музика, О.В. Пастовенський,
В.А. Семиченко та ін.);
- мета виховання у педагогічній системі А. Макаренка та ідея поєднання навчання з
продуктивною працею (Н.А. Басюк, А.П. Вірковський, С.С. Вітвицька, М.М. Заброцький,
Л.М. Король, Ю.О. Костюшко, В.Є. Литньов, О.О. Максимова, Н.Ю. Рудницька, Н.А. Сейко,
В.І. Тернопільська, М.А. Федорова та ін.);
- ідея колективу А. Макаренка та сучасне розуміння дитячої особистості у взаємодії зі
співтовариством однолітків (В.І. Виговський, О.В. Вознюк, С.В. Каменєва, М.В. Максимець,
Н.М. Мирончук, В.В. Танська, М.І. Чепель, та ін.);
- педагогічна техніка А. Макаренка і формування професійної майстерності вчителя
(О.Є. Антонова,
В.М. Єремеєва,
Л.О. Ковальчук,
С.М. Коляденко,
С.П. Семенець,
Р.К. Сєрьожнікова, Н.Г. Сидорчук та ін.);
- ідея родинного виховання А. Макаренка та її інтерпретація у сучасній педагогічній площині
(В.Ю. Арешонков, О.С. Березюк, О.М. Борейко, О.М. Власенко, Ю.Ю. Агапов, В.В. Павленко,
Н.П. Павлик, С.Д. Поплавська, Т.І. Шанскова та ін.).
Пленарне засідання конференції відкрив ректор Житомирського державного університету імені
Івана Франка доктор філософських наук, професор Саух Петро Юрійович. У привітальному слові він
відзначив той неоціненний внесок, який зробив А. Макаренко у справі виховання підростаючого
покоління. Крім того, на пленарному засіданні виступив начальних управління освіти і науки
Житомирської обласної державної адміністрації Пастовенський Олександр Вікторович, який розповів
про впровадження ідей А. Макаренка в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів в
умовах оптимізації шкільної мережі Поліського регіону.
Доповідь директора Інституту проблем виховання АПН України, доктора психологічних наук,
академіка Беха Івана Дмитровича дала можливість побачити виховну взаємодію в контексті ідей
педагогічної дії А. Макаренка. Виступ завідувача кафедри педагогіки ЖДУ імені І. Франка доктора
педагогічних наук, професора Левківського Михайла Васильовича був присвячений системному
аналізу педагогічної системи А. Макаренка. Цікавими й змістовними були доповіді доцентів
О.Є. Антонової, О.Л. Музики, В.І. Свистун та ін.
На секційних засіданнях значний інтерес в учасників викликали виступи професорів
С.С. Вітвицької, М.М. Забродського, Р.К. Сєрьожнікової, доцентів В.Є. Литньова, О.С. Березюк,
Н.Г. Сидорчук, О.О. Максимової, Ю.О. Костюшка та ін.
Усього в конференції взяли участь 94 учасники, у тому числі 20 – з інших міст: Київ – 6; Львів – 4;
Москва – 1; Санкт-Петербург – 2; Люблін (Польща) – 1; Мінськ (Білорусь) – 1; ПереяславХмельницький – 1; Дрогобич – 1; Донецьк – 1; Сімферополь – 2.
Учасниками конференції були прийняті наступні рекомендації:
1. Продовжити експериментально-пошукову роботу з розробки теоретичних і практичних
аспектів професійної майстерності вчителя у контексті ідей А. Макаренка.
2. Використовувати поради А. Макаренка при організації міжособистісної взаємодії з школярами
та при розв’язуванні конфліктних ситуацій.
3. Використовувати педагогічні ідеї А. Макаренка у формуванні колективу студентів та
організації їх дозвіллєвої діяльності у роботі кураторів академічних груп університету.
Левківський М.В.
доктор педагогічних наук, професор,
зав. кафедри педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка

230

Про роботу літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" у 2007-2008 навчальному році

ПРО РОБОТУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО КЛУБУ "ЛОГІКА БРИКОЛАЖУ"
У 2007-2008 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Літературознавчий клуб "Логіка бриколажу" був створений у квітні 2006 року при кафедрі
зарубіжної літератури (з лютого 2008 року – кафедра теорії та історії світової літератури). У 20072008 навчальному році робота клубу здійснювалась у новому форматі – на щомісячних засіданнях
обговорювались не доповіді викладачів й аспірантів кафедри теорії та історії світової літератури,
представників інших літературних кафедр університету, вчителів зарубіжної літератури шкіл міста,
студентів тощо, як в минулому році, а літературознавчі та філософські праці, які набувають
особливого значення в контексті сьогоднішніх літературознавчих студій, зокрема у зв’язку з
проблемами сучасного методологічного самовизначення літературознавства.
Протягом навчального року відбулося 9 засідань клубу, в роботі яких взяли участь кандидати
філологічних наук, доценти кафедри теорії та історії світової літератури Г.Ф. Бондаренко,
Г.І. Соболевська, старші викладачі Н.В. Євченко, З.М. Ржевська, асистент Т.Г. Тименко, аспіранти
професора О.С. Чиркова Л.В. Закалюжний, М.Л. Ліпісівіцький, М.М. Ячменьова, студенти ННІ
філології та журналістики. Отже, робота клубу в цьому році виявилась більш камерною, але саме це
відповідало потребі заглиблення у методологічні проблеми сьогоднішнього літературознавства,
дискусійній актуалізації на їх тлі праць видатних філософів та літературознавців ХХ століття.
На першому засіданні клубу у вересні 2007 року обговорювалась робота О.Ф. Лосєва "Діалектика
міфу" (1930). Думки видатного російського філософа й філолога, найавторитетнішого фахівця в
галузі античної літератури та естетики, про міфічність живого людського сприйняття і мислення, про
художні, філософські, наукові, політичні, ідеологічні міфи минулого і сучасності відповідають
новітнім постструктуралістським уявленням про міфічність будь-якого (в тому числі і наукового)
знання. Погляд Лосєва на міф як абсолютно живу та конкретну реальність, визначення міфу як "в
словах даної особистісної чудесної історії" окреслюють сферу взаємодії різних галузей духовної
діяльності людства, в якій можливий "вищий синтез", злиття істини й життя. Роль художньої
літератури в процесі цього синтезу та літературознавства в його усвідомленні потребує детальної
характеристики в контексті розвитку сучасного гуманітарного знання.
Робота М. Хайдеґґера "Час та буття" (1962) стала предметом обговорення на жовтневому засіданні
клубу. Основні поняття німецького філософа, що знайшли відображення зокрема і в цій пізній роботі,
- буття, розуміння, час та часовість, подія та подієвість, спів-буття – в літературознавчій проекції,
можливість якої запрограмована самим Хайдеґґером, що постійно спирався у власних міркуваннях на
естетичний досвід, набувають особливого звучання, можуть бути використані для визначення
онтології літературного твору. Філософська творчість Хайдеґґера мала суттєвий вплив на розвиток
літературознавства, про що надзвичайно плідно розмірковували представники філософської
герменевтики Г.Г. Гадамер та П. Рікер.
Однією з центральних постатей літературознавства ХХ століття є М. Бахтін. Знаменита робота
Бахтіна "Проблеми поетики Достоєвського", яка з моменту її створення постійно перебуває в полі
зору літературознавців, обговорювалась на засіданні літературознавчого клубу в листопаді.
Зазначимо, що головні напрямки розгортання літературознавчої думки у "Проблемах поетики
Достоєвського" - час, простір, людина (автор, герой, читач), слово - визначають площину перетину
літературознавчого та літературного дискурсу, у якій сучасне літературознавство і перебуває, хоча не
завжди є свідомим цього. Ця площина належить сфері реального життя, адже час, простір, людина,
слово можуть бути і реальними, і художніми, і теоретично усвідомленими. Не випадково саме
починаючи з праць Бахтіна антропологічна та культурологічна зорієнтованість літературознавства
стають предметом активного осмислення: література може бути свідченням про людину та людство
лише тому, що є необхідною складовою загального потоку життя й існує за його законами.
З опорою на наукову творчість Бахтіна здійснювалось постструктуралістське теоретичне
становлення, про що свідчить робота Ю. Крістевої "Бахтін, слово, діалог і роман" (1967), яка дала
привід для гострої дискусії на засіданні клубу в грудні 2007 року. Крістева з легкістю "перекладає"
концептуальні ідеї Бахтіна понятійною мовою структуралізму та семіотики, встановлюючи в той же
час наявність смислового залишку, принципово важливого для постструктуралізму. У "викликаюченеточній", за характеристикою М. Гаспарова, мові Бахтіна Крістева знаходить відповідності
термінологічним новаціям постструктуралізму. Так, бахтінське "мовлення" перегукується з
постструктуральним "дискурсом", "поліфонія" – з "діалогізмом", "чуже слово" - з
"інтертекстуальністю", а "карнавал" як "смертоносний сміх десакралізованого "я" виявляється
співзвучним задекларованій постструктуралістами "смерті автора" та "розщепленню суб’єкта".
Перехід від структуралізму до постструктуралізму став однією з найбільш визначальних подій у
розвитку літературознавчої думки ХХ століття. Якщо французькі постструктуралісти спирались на
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теоретичний здобуток М. Бахтіна, структуралісти вступили у своєрідний діахронний діалог з
представниками формальної школи російського літературознавства. Зазначимо, що формальний
метод чи не єдиний в арсеналі літературознавства, що відповідає специфіці літератури як мистецтва
слова, специфіці літературного твору як головного об’єкта науки про літературу. На засіданні
літературознавчого клубу у січні 2008 року розглядалась програмова праця представника формальної
школи російського літературознавства Ю. Тинянова "Проблема віршованої мови" (1924).
Концептуальні поняття саме цього російського формаліста сприймаються як надзвичайно близькі до
тих, що були розроблені пізніше в контексті структурально-семіотичного дослідження літератури.
Так, тинянівське поняття "конструкція", що грунтується на усвідомленні взаємозалежності всіх
елементів літературного твору, близьке до структуралістських уявлень про структуру. Тинянов
говорить про функції та функціональну нерівноправність елементів, одні з яких підпорядковують собі
та деформують інші, внаслідок чого виявляє себе конструктивний принцип, що надає форму
матеріалу літературного твору. Безумовно, талановитість Тинянова як філолога виявляє себе в тому,
що його програмові ідеї виходять за межі методологічних засад не лише російської формальної
школи, але й структурально-семіотичної, на понятійну мову якої можуть бути перекладені. (Не
випадково до праць Тинянова зверталися не стільки структуралісти, скільки постструктуралісти,
зокрема Крістева.) На відміну від формалістів та структуралістів, чиї дослідження були принципово
синхронічними, Тинянов гостро відчував живий зв’язок між теорією та історією літератури, яка
завжди має національно-своєрідний характер (розуміння цієї своєрідності втілюється, зокрема, у
тинянівському протиставленні генези та історії літературного факту), виявляв особливу цікавість до
проблем жанрового розвитку, до феномену митця в історії літератури.
З критикою зазначеної праці Тинянова як недостатньо наукової, недостатньо "доказової" виступив
ще один російський формаліст - Б. Ярхо. Ярхо відносив літературознавство до наук про природу,
оскільки розглядав мистецтво і мистецтво слова зокрема як один з прикладів незвичного в природі. У
праці Ярхо "Методологія точного літературознавства", що створювалась у 30-ті роки ХХ століття під
час перебування автора в таборі та на засланні, а повністю опублікована була лише в 2006 році,
обґрунтовується необхідність використання в літературознавстві математичних та порівняльностатистичних методів. Під час обговорення фундаментальної праці Ярхо на засіданні
літературознавчого клубу в лютому 2008 року як відкрите, остаточно невирішене постало питання
про місце літературознавства в системі наукових дисциплін, стало очевидно, що наукове мислення на
межі ХХ-ХХІ століть зазнає суттєвих, епістемологічних змін, до яких призвів розвиток науки та
загальнонаукової методології в ХХ столітті.
Безумовно, методологічна рефлексія Ярхо спирається на весь попередній досвід розвитку науки
про літературу (який ретельно аналізується в "Методології точного літературознавства"), і в той же
час переводить літературознавчу традицію в нову площину, надає їй нової якості. Характерне для
формальної школи російського літературознавства дослідження художньої форми та її життєвості,
динаміки існування, доповнюється баченням літературного твору як структури, в якій можна
виділити окремі рівні та їх елементи. Ярхо переходить від формальної опозиції форма/зміст до
структуралістської опозиції структура/смисл. Пропонуючи здійснювати трирівневу нотифікафію
художнього тексту, тобто паралельне виявлення мовних "незвичностей" на рівні фоніки, стилістики
та поетики, літературознавець створює своєрідні аналітичні моделі тексту, наближаючись до
аналітичних маніпуляцій, до яких будуть вдаватися представники французького структуралізму
буквально через півтора-два десятиліття. На жаль, праці Ярхо були невідомі Р. Барту, К. Бремону та
К. Леві-Строссу, на відміну від робіт інших російських учених періоду формалізму – В. Проппа,
Р. Якобсона, Ю. Тинянова, Б. Томашевського, Б. Ейхенбаума.
Можливо, самим фактом свого існування "Методологія точного літературознавства" підтверджує
думку Ярхо про "неперервність еволюційних рядів" і в гуманітарній сфері, адже ця робота
сприймається як яскраво перехідна, проміжна між формалістичними та структуралістськими
теоріями, і в той же час така, що містить "гени" інших літературознавчих теорій ХХ століття.
Структуралізм в літературознавстві ХХ століття посідає особливе місце, що підкреслюється й
часом його виникнення – середина, серцевина століття. Пік популярності структуральних концепцій
припадає на 60-ті роки. Як конкретно-науковий метод структуралізм спирався на принцип холізму
(внутрішньої цілісності об’єктів), відштовхуючись від позитивістського атомізму і в той же час
продовжуючи його на новому етапі. Можна говорити про своєрідну філософію структуралізму, в
центрі якої лежить критика раціоналізму, уявлення про "несвідому структуру" як формоутворюючий
механізм, що підпорядковує своїм законам всі форми соціально-символічної діяльності людини.
Цікаво, що подолання структуралістського "буму" в літературознавстві здійснювалось теоретиками,
які цей "бум" започаткували, зокрема Р. Бартом. На засіданні літературознавчого клубу "Логіка
бриколажу" в березні обговорювалась програмова структуралістська праця Барта "Основи семіології"
(1965).
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Кульмінацією методологічних студій членів літературознавчого клубу стала участь у
Міжнародному науковому семінарі "Методології слов’янського літературознавства", що відбувся 24
квітня 2008 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Співорганізаторами
семінару виступили Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка,
Житомирський державний університет імені І. Франка, Католицький університет імені Іоанна Павла
ІІ (Люблін). Проблемам сучасної літературознавчої методології були присвячені доповіді відомих в
Україні літературознавців доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри теорії
літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного
університету імені В. Гнатюка Р.Т. Гром’яка ("Ще раз про структуру методології
літературознавства"), доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри польської філології
Волинського національного університету імені Лесі Українки Л.К. Оляндер ("Методологічна ситуація
в українському літературознавстві"), проректора з наукової і педагогічної роботи Львівського
національного університету імені Івана Франка М.О. Зубрицької ("Проблеми творення сучасної
української літературно-теоретичної термінології") та інших.
Надзвичайно цікавим продовженням клубних дискусій з питань літературознавчої методології
стала лекція викладача Паоли Містралі (м. Модена, Італія), присвячена науковій творчості У. Еко,
зокрема його інтерпретативній семіотиці. Лекції італійського викладача, прочитані аспірантам та
викладачам ННІ філології та журналістики 3, 5, 6 червня 2008 року виявились справжнім
інтелектуальним святом для слухачів. За організацію цього свята потрібно висловити вдячність
завідувачу кафедри іноземних мов ННІ іноземної філології кандидату філологічних наук, доценту
І.В. Кузнєцовій.
Підводячи підсумки роботи літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" в 2007-2008
навчальному році, необхідно відзначити, що контекстними для всіх актуалізацій були теоретичні
настанови сучасного літературознавства – постструктуралізму, рецептивної естетики та поетики.
Власне, сама робота клубу відповідала постмодерністичному прийому колажу та
постструктуралістському принципу інтертекстуальності. Оскільки, як сказав би У. Еко, всі книги
розповідають про інші книги, літературознавчий дискурс ХХ століття характеризується цілісністю,
параметри якої ще належить з'ясувати.
Астрахан Н.І.,
кандидат філологічних наук, доцент,
зав. кафедри теорії та історії світової літератури
Житомирського державного університету імені Івана Франка
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

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

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

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 1-02/3 "Про
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою
президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової
громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія
Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у
них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання
вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій
у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань.
Голова ВАК України

В.В. Скопенко

Вчений секретар
ВАК України
Л.М. Артюшин
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.

