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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

УДК 130.2+572.026 
М.О. Зайцев, 

кандидат філософських наук, доцент 
(Національний університет "Острозька академія") 

ОСЯГНЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМА 

У статті розглядається проблемність соціокультурних визначеностей людини. Робиться висновок, 
що індивідуально-особистісне буття у своїй суті є виявом загальнолюдськості. У ньому фіксується 
реальність зв’язку часів і через нього підтримується, а при потребі відновлюється безперервність 

культурно-історичного поступу. 

Наш час, позначений суперечливою єдністю глобалізаційних процесів, з одного боку та 
пробудження етнічної самосвідомості, означеної різними формами пошуків своєї ідентичності, з 
другого, як ніколи раніше актуалізує проблему людини. Особистість та особистісна модальність 
ставлення людини до дійсності все більше конституюються як визначальний чинник 
соціокультурного поступу [1: 9]. Як зазначав А. Печчеї, цей поступ попадає в пряму залежність від 
людських якостей окремих індивідів [2: 77]. 

Проте сьогодні, як і двадцять років тому, вслід за авторами монографії "Мировоззренческая 
культура личности" [3] можемо стверджувати, що однією з "світових загадок" філософії продовжує 
залишатися таємниця утворення людської індивідуальності. 

Розгляд проблемності осягнення людської індивідуальності і є метою цієї статті. 
Тією чи іншою мірою проблема людини перебуває в полі філософських пошуків із часів Сократа. 

Древній мудрець вважав єдиним, що варте філософської уваги, пізнання людини. Він уперше 
поставив таке ординарне і таке глибоке за своєю суттю питання: "Що є людина?". Проте марно 
шукати у Сократа дефініцію людини. Сократівські діалоги Платона, а саме на їх підставі переважно 
реконструюється його філософія, являють нам всебічний, діалектичний за своєю суттю аналіз 
людських якостей. Правильніше, мабуть, було б говорити, що вони не стільки виявляють суть 
людських якостей, скільки відсутність у людини постійних, передзаданих якостей. Відсутність у 
Сократа визначеності людини, змушує звернутись до змісту і форми того методу, яким він 
здійснював зазначений аналіз. Як відомо, змістом цього методу є іронія, а формою діалог. Зміна 
предмету філософського прояснення зумовила і зміну методу, оскільки емпіричні спостереження та 
логічний аналіз у досократівському варіанті виявили свою неефективність. Спрямовані на осягнення 
фізичних речей з їх об’єктивними властивостями, вони виявилися неадекватними стосовно предмета з 
непритаманними для світу природи динамікою та релятивністю властивостей. Сократ не лише 
повернув увагу філософії до людини, але й підвів до того висновку, що не можна досліджувати 
людину тим же шляхом, що й природу фізичних речей. Він виявив той факт, що людина не звичний 
емпіричний об’єкт, а у своїй дійсності постає результуючою багатьох соціокультурних чинників. 
Тому осягнення її може бути адекватним лише в ситуації безпосереднього спілкування, тобто шляхом 
діалогу. 

Ідея діалогу як шляху осягнення людини виявилася досить евристичною, проте всю свою 
значимість (і це симптоматично) вона виявила в ХХ ст. у працях М. Бахтіна, М. Бубера та В. Біблера, 
де постала методом осягнення смислу і суті людського буття як буття у світі [4; 5; 6]. 

Незважаючи на те, що Сократ "не наважився" дати безпосередню відповідь на поставлене ним 
питання, в його діалогах, як зазначає Е. Кассірер, присутня непряма відповідь. "Людина виявляється 
істотою, яка постійно шукає саму себе (своєю безпосередньою життєдіяльністю Сократ доводив це – 
М. З.), яка в кожний момент свого існування випробовує та ще раз і раз перевіряє умови свого 
існування" [7: 7]. Ця відповідь, що іманентно присутня в сократівських пошуках визначеностей 
людських якостей, свого роду класика, оскільки подальший хід осмислення проблеми людини так чи 
інакше виходив з тих висновків, до яких підвів своїми пошуками Сократ. 

Суть цих висновків полягає в наступному: 
– людина не є звичайний фізичний об’єкт, а продукт (результуюча) певних соціокультурних 

чинників, від народження до смерті вона знаходиться в системі реальних, живих різноманітних 
зв’язків з іншими людьми. Людина "до" та "поза" зв’язками з іншими людьми – нонсенс, вона завжди 
існує і розвивається в суспільстві та через суспільство; 
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– осягнення людини можливе лише через осмислення відносин в яких і через які вона виявляє свої 
людські якості. Водночас із сократівських діалогів, хоч і не явно, напрошується ще один висновок, 
суть якого в тому, що людина у своїх відношеннях детермінована не лише "середовищем" існування, 
але й власною самістю, оскільки наділена розумом та свободою волі. Цей висновок ґрунтується на 
тому, що відстоюючи необхідність досліджувати "справи людські”, Сократ вбачає їх основу в 
об’єктивно значущих інстанціях, котрі знаходяться в людському розумі.  

Таким чином, із сократівського прагнення „зрозуміти життя” (О. Лосев) беруть свій початок два 
способи осягнення людини. Перший – пізнання людини через її відносини з природним та соціальним 
оточенням, трансцендентним началом (Богом) та з самою собою; другий – через розкриття її власної 
унікальної природи. Прояснення людини через систему відносин – це своєрідне прояснення її "зовні". 
Такий підхід розкриває людські якості, хоч і залишає в тіні власне буття людини як самості. На це 
спрямований другий підхід, який умовно можна назвати "внутрішнім" (підходом "з середини"). 
Звичайно, чітке розмежування їх можливе лише умовно. У філософських концепціях вони нерідко 
взаємодоповнюються, хоч акцент на якомусь одному все ж простежується досить чітко. Так, у 
християнській антропології людина осмислюється через її відношення до Абсолютного Творця – 
Бога. Через дане відношення усвідомлюється сенс буття людини, її самість як подоби божої. Епоха 
Відродження започаткувала прагнення осмислити людське буття виходячи з неї самої. При цьому 
людина усвідомлювалась як жива цілісність. Свого апогею, в межах класичної філософської традиції, 
цей підхід досяг у філософії Декарта з його уявою про мислення як єдино граничне свідчення 
людського існування. Вбачаючи в розумі та мисленні сутнісну характеристику людини і будучи не в 
змозі ігнорувати людську тілесність, картезіанська філософія стала на позиції дуалізму душі і тіла. 
Подальший поступ новоєвропейської філософії в осягненні проблеми людини був пов’язаний з 
осмисленням взаємодії в людині неділимої та безсмертної душі  та ділимого і тлінного тіла 

По-іншому осмислити зазначений дуалізм зробив спробу І. Кант. У результаті людина постала як 
істота, належна до двох світів – світу природи, де вона підпорядкована натуральній необхідності, і 
світу свободи, де постає істотою, котра морально самовизначається. Основні питання теорії пізнання, 
етики та теології (Що я можу знати?, Що я повинен робити?, На що я можу сподіватися?) можуть, за 
Кантом, бути редукованими до головного питання: "Що таке людина?". У цілому ж німецька 
класична філософія прагнула осмислити людину як таку, що власними, перш за все духовними, 
зусиллями творить світ культури. При цьому вона розглядається не в якості емпіричного індивіда в 
його одиничності, а як носій загальнозначущої свідомості, представник (втілення) абсолютного 
ідеального начала – духу, світового розуму тощо. 

Відправний пункт прояснення проблеми людини для філософії марксизму – усвідомлення людини 
як уособлення глибинних тенденцій соціальної еволюції. Традиційно це пов’язують з шостою тезою 
К. Маркса "Тез про Фейєрбаха" [8: 262]. Правда, при цьому не завжди усвідомлюється, що теза про 
сутність людини як сукупність (ансамбль) суспільних відносин, схоплює лише одну грань 
індивідуального буття – її залежність від соціального середовища. Залежність ця очевидна: людина у 
своїх людських визначеностях може відбутися лише в суспільстві і через спілкування із подібними 
собі, а самі її визначеності завжди конкретно-історичні. Проте при такому підході залишається в тіні 
людська самість. Людина у своїй цілісності не є дзеркальним відображенням (втіленням) конкретно-
історичного ансамблю суспільних відносин. Як наділена волею та розумом істота, вона сприймає їх 
через призму своїх інтересів. Таким чином, суспільна сутність задана людині, однак якою мірою вона 
буде реалізована в індивідуальному бутті конкретної людини, питання завжди відкрите. Відтак, 
К. Маркс виявив засадничу умову здійснення людини індивідуальним буттям, що ж стосується 
аналізу власне даного буття, то зважаючи на той раціоналістичний соціокультурний контекст, в якому 
сформувалась і розвивалась його філософська думка, в цьому просто не було потреби. Питання 
вважалось саме собою зрозумілим. Як вважав К. Маркс і на цьому наголошував Ф. Енгельс, йому 
вдалося пролити світло на підвалини людського буття, віднайшовши як визначальні його 
упорядкованості – соціально-економічні чинники, і це головне. Тобто, Маркс прояснив суспільні 
відносини як те первоначало, з чого починається і без чого не може здійснитись людське в людині. 
Сутність же самої людини була усвідомлена як індивідуальне буття суспільних відносин. При такому 
підході охоплюється, хоч і визначальна, проте лише одна сторона людського буття. Людина ж у її 
цілісності залишається непроясненою, оскільки не експлікується людська самість. Маркс 
неодноразово зазначав, що суспільство не сукупність індивідів та їх діяльності, хоч без цього воно не 
може бути взагалі. Виникаючи у своїй дійсності як продукт взаємодії людей, воно постає як 
цілісність, котра у своїй суті дещо якісно інше ніж проста сукупність. Людина як цілісність теж не 
сукупність суспільних відносин, хоч останні і є наріжним каменем її здійснення буттям. У своїй 
цілісності як самість, вона рівна соціуму, тому у своїй сутності не може бути вичерпана навіть 
сукупністю всіх суспільних відносин. 
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Що стосується некласичних форм філософствування, незалежно від їх спрямування, усі вони 
прагнуть осягнути людину в самості її унікальної природи. Цей короткий екскурс в історію 
прояснення проблеми людини дає підстави зробити висновок, що у своєму історичному поступі 
філософська думка розглядала людину або в її самості, або як похідну від чогось загального 
(трансцендентне начало, суспільство тощо). Такі підходи відображають наявність двох 
взаємозалежних форм визначеностей людини: неіндивідуалізованої та індивідуалізованої. 

Сама ж проблема соціокультурних визначеностей людини полягає в тому, що маємо справу з 
суперечливістю буття людини. Так, з одного боку, необхідно враховувати вихідну залежність окремої 
людини від соціокультурних умов, у яких відбувалась чи відбувається її становлення як людини, з 
другого, зважаючи на активний характер людської життєдіяльності, необхідно враховувати певну 
автономність у самообґрунтовані власного буття окремим індивідом. Відтак проблема 
соціокультурних визначеностей людини – це проблема її самовизначеності, визначеності через 
відношення до соціокультурного оточення та до самої себе (самоусвідомлення). Мета цієї 
самовизначеності – здійснення буттям. А оскільки буття людини пов’язане з упорядкуванням світу у 
відповідності зі смислами, то самовизначеність пов’язана з покладанням смислів. 

Світова філософська думка в таких своїх напрямках, як філософська антропологія, персоналізм, 
екзистенціалізм, релігійна філософія, сучасна комунікативна філософія та інші вже давно звернула 
свою увагу на проблему індивідуально-особистісного буття. Що ж стосується вітчизняної 
філософської думки, то в останні десятиріччя вона зробила суттєві власні кроки у розробці зазначеної 
проблеми [9; 10; 11; 12; 13; 14]. Не маючи на меті аналіз усього цього доробку, зазначимо лише, що 
він вийшов за межі бачення людини лише як родової істоти, проаналізувавши чимало аспектів 
індивідуально-особистісного буття. Проте розробка цієї проблеми далека від свого завершення (якщо 
її взагалі можна завершити). Справа в тому, що, з одного боку, сферою впливу та утвердження 
індивідуальності є соціальність, де усі люди мислять та діють єдиним для них людським чином, 
виявляючи тим самим свою "родову" сутність, людську "тотальність" свого буття. З другого, у своєму 
образі думок та дій кожен виявляє особливості своєї індивідуальності, котра не покривається 
характером життєдіяльності інших [3: 8]. Як ми вже переконались, індивідуальність не може 
сформуватись та утвердитись поза соціальністю. Однак особливість та унікальність індивідуальності 
не може бути пояснена лише соціальністю, в якому б ракурсі ми не аналізували це питання. Спроби 
прояснити індивідуальність як конкретно-особливий вияв соціальності зводять її до чогось 
вторинного відносно тієї ж соціальності, позбавляючи самобутності та суверенності особистісне "Я". 
У результаті чого воно розглядається як повністю залежне від соціальності з усіма практичними та 
моральними наслідками. 

Останнім часом дедалі більше почала окреслюватись ситуація, що вимагає розуміти 
індивідуально-особистісний вимір людського буття як вияв загальнолюдськості. Відтак він постає як 
вузол, де сплелися загальність суспільного та унікальність індивідуального. У ньому фіксується 
реальність зв’язку часів і через нього підтримується, а при потребі відновлюється безперервність 
культурно-історичного поступу. Як конкретність загальнолюдськості, індивідуальність відображає 
історичний процес становлення можливості специфічного виособлення, суть якого полягає у 
вільному самовизначенні індивіда. Проблема індивідуальності – це питання самовиявлення та 
самоствердження людської індивідуальності як соціокультурної цілісності. Людина повинна 
реалізуватись у своєму бутті, яке, повинно стати для неї реальністю, тобто наповнитись смислами, 
перетворитись із простого перебування тут і тепер в осмислений та цілеспрямований процес 
життєтворення, утвердження себе як світу свого особистого "Я" – свого способу бути людиною. 
Основою цієї можливості, більше того, потребою загальнолюдського поступу, є зростаюча інтеграція 
людства. 

Індивідуальність несе в собі загальнолюдськість і не має емпіричних меж свого розвитку, її 
відкритість та самопокладання, ставить питання про переосмислення в культурологічному плані 
таких понять, як "індивідуальність" і "особистість". Важливим стає аналіз умов, за яких можливим є 
індивідуально-особистісне буття, або говорячи кантівською термінологією, – як можлива 
індивідуальність та як можливе особистісне буття. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бытие человека в культуре (опыт онтологического подхода). – К.: Наук. думка, 1992. – 176 с. 
2. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с. 
3. Мировоззренческая культура личности. – К.: Наук. думка, 1986. – 296 с. 
4. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. – М.: Наука, 1986. – 

С. 111-145. 
5. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. – М.: 

Политиздат, 1990. – 413 с. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 41. Філософські науки 
 

6 

6. Бубер М. Я и Ты. – М.: Республика, 1993. – 454 с. 
7. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в 

западной философии. – М.: Наука, 1988. – 567 с. 
8. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 42. – C. 261-263. 
9. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наук. думка, 1991. – 223 с. 
10. Дилигентский Г.Г. В защиту человеческой индивидуальности. // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – 

С. 31-45. 
11. Кон И.С. В поисках себя. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с. 
12. Культура и развитие человека. – К.: Наук. думка, 1989. – 274 с. 
13. Резвицкий И. И. Личность. Индивидуальность. Общество: Проблема индивидуализации и ее социально 

философский смысл. – М.: Политиздат, 1984. – 120 с. 
14. Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. – М.: Наука, 1990. – 345 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 09.04. 2008 р. 

Зайцев Н.А. Постижение человеческой индивидуальности как сциокультурная проблема. 

В статье рассматривается проблемность социокультурних определенностей человека. Делается 
вывод, что индивдуально-личностное бытие в своей сути является выявлением общечеловечности. 
В нем выявляется связь времен и через него в случае необходимости возобновляется непрерывность 

культурно-исторического процесса. 

Zajtsev M.O. The Comprehension of Human Individuality as Social and Cultural Problem.  

The article studies the problems of socio-cultural definiteness of a person. The conclusion is made that 
substantially, individually-personal existence is a display of general features of a human being. Individual 
existence fixes connection among different times and helps to support, and, if needed, resume continuity of 

historic-cultural advancement. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ І ПРИКЛАДНЕ В НАУЦІ: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

У даній статті досліджено особливості фундаментальних і прикладних наук та відповідних 
досліджень. На основі їх аксіологічного аналізу визначено та показано відмінність між ними у розрізі 

мотивації діяльності і цільових настанов. Проте, в контексті наукової раціональності, 
протиставлення, ізоляція цих двох типів наук (досліджень) є безпідставною. 

Друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст. характеризується виникненням і загостренням усього 
комплексу глобальних проблем: економічних, політичних, енергетичних, транспортних, 
інформаційних тощо. Особливої ролі набули процеси створення технічних систем, процеси енерго- і 
масообміну та перетворення речовини. Їх вплив суспільство не може відкинути. Техногенний вплив 
на цивілізацію набуває критичної точки. Техносфера, яка розвивається за законами максимізації 
інформаційної та енергетичної насиченості на елементарний акт технічного прогресу, підсилює 
інтенсивність свого впливу на біосферу, яка є загальнопланетарним засобом життєзабезпечення. 
Наслідком цього є екологічна криза, яка охопила всі без виключення регіони світу. Усвідомлення 
всього цього висуває на передній план проблеми ціннісного характеру. 

Аксіологія сучасної науки привертає увагу широкого кола дослідників. Дослідження аксіологічної 
проблематики в сучасному науковому пізнанні представлені роботами вітчизняних науковців – 
О. Бандури, С. Кримського, В. Лук’янця, М. Марчука, М. Ожевана, М. Попова; в західній традиції – 
К. Апель, Е. Аггаці, А. Маслоу, Г. Парсонса, Н. Сторера, І. Пригожина, Е. Фрома, А. Швейцера та ін. 
Характерним для представлених у філософській літературі досліджень є охоплення спектра напрямів 
осмислення цінностей науки – починаючи від пошуків ідейних витоків категорії "цінність" в історії 
філософії, традиційного розгляду взаємозв’язку наукової істини і цінності і до осмислення ціннісного 
аспекту в межах постнекласичного типу наукової раціональності. 

Однією із обставин, що актуалізують розробку аксіології науки, є необхідність осмислення 
процесу відходу від "жорстких" традицій гіпотетико-дедуктивної моделі: розгляду не стільки 
пізнавальної, скільки оціночної діяльності, який називають аксіологізацією науки, в тому числі в 
контексті інтеграції природничонаукового та соціогуманітарного знання. 

Проте сьогодні досить часто одиницею дослідження стає не наука в цілому, а її складові: 
комплекси наукових дисциплін (наприклад, фізичних, біологічних, технічних тощо), а ще частіше 
окремі види самих наукових досліджень, які істотно відрізняються як за завданнями, які вони 
вирішують, так і за кінцевими продуктами своєї діяльності. 

У даній роботі ми зосередимо увагу на вказану аксіологізацію науки в контексті аналізу 
взаємовідношення фундаментального та прикладного знання крізь призму мотивації діяльності. 
Висвітлення вищезгаданого питання і є метою нашої статті. 

Наука не однорідна по своїй структурі, і як будь-яка складна система містить істотний ієрархічний 
компонент. Останнє особливо проявляється в тому, що наукові дослідження діляться на 
фундаментальні й прикладні. 

Поділ науки й наукових досліджень на фундаментальні і прикладні має принциповий характер – 
він безпосередньо пов’язаний з розкриттям джерел і спрямованістю розвитку науки. Аналізу місця й 
ролі фундаментальних і прикладних досліджень у структурі наукового пізнання, особливостям їхньої 
взаємодії присвячений значний масив літератури [1; 2; 3; 4; 5; 6]. При характеристиці розходжень між 
ними, насамперед, звертають увагу на наявність зовнішніх їхніх проявів. Однією з підстав поділу 
наук на прикладні і фундаментальні бачать також у розходженні між університетським утворенням і 
вищим утворенням, що дається в інститутах спеціального технологічного профілю. Фундаментальні 
дослідження нерідко називаються пошуковими й відзначається, що в процесі цих досліджень 
відбувається не стільки застосування й модернізація усталених спеціалізованих методів, скільки 
розробка істотно нових. 

Неабияку цікавість стосовно філософського осмислення феномену фундаментальних і прикладних 
досліджень та наук вітчизняна методологія науки почала проявляти з 70-х років минулого століття. 
Це відбувалося оскільки в ті десятиліття найвищого розквіту досягають природничі й технічні науки, 
які визначали сутність науково-технічної революції. То був час найбільш прискореного впровадження 
новітніх теоретичних знань безпосередньо у технологічні розробки. Саме тоді гостро постало питання 
про соціальну відповідальність вчених перед суспільством за негативні наслідки їх наукової 
діяльності. На розв’язання цієї проблеми існувало дві протилежні позиції. Перша стоїть на тому, що у 
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науку не можна вносити ніякі етичні норми. Мета науки – пошук істини, а істина аморальною бути не 
може. Але способи застосування знань можуть бути різними, у тому числі і антигуманними. Їх 
потрібно забороняти. А науку ні зупинити, ні заборонити неможливо. Обмежувати можна лише 
практичні застосування. Тобто проводити відокремлення процесу наукового дослідження від його 
кінцевого результату. 

Друга стоїть на ідеї про включення моральних принципів у зміст і цільову орієнтацію науки ще до 
проведення будь-яких досліджень. На перший погляд вказані точки зору взаємовиключають одна 
одну, але поряд з цим, щоб провести відповідний аналіз, слід перш за все відмовитися від 
використання узагальнюючого поняття "наука" і розглянути її складну, внутрішню структуру, щоб 
встановити напрями ціннісних орієнтацій її складових, за якими реалізується вклад наукових 
досліджень в досягнення суспільно значимих цілей. Саме це, на нашу думку, змусило методологів 
науки і техніки звернути увагу на діалектичний характер взаємодії фундаментальних і прикладних 
наук, виявити зміст самих понять фундаментального й прикладного, розглянути критерії 
диференціації наукового знання на фундаментальне та прикладне. 

У 80-ті роки інтерес до цієї проблематики падає, але на кінець десятиліття, вже у російській 
філософії науки, спостерігається новий сплеск досліджень стосовно класифікації наук і поділу 
наукових досліджень на фундаментальні і прикладні [3; 7]. Причому важливо відзначити, що в 
дискусії щодо відмінності між цими сферами наукового знання беруть активну участь провідні 
російські вчені-природознавці. Цьому, на наш погляд, є теж об’єктивне пояснення, яке зв’язане, перш 
за все, зі значним зростання наукоємних технологій. Це призвело, зокрема, до винайдення 
мікропроцесора, створення персональних комп’ютерів і комп’ютерних технологій, які визначають 
сучасний етап науково-технічного прогресу. 

Проте в методології науки за три десятиліття не було вироблено спільних підходів до розуміння 
специфіки фундаментального й прикладного знання та принципів взаємозв’язку між 
фундаментальними і прикладними науками. Так, на думку Л.Г. Дротянко проблема класифікації 
наукового знання на фундаментальне та прикладне "не є однозначною, одномірною, лінійною" [8: 23]. 
Наукові дослідження, наука носять достатньо складний характер. Останнє обумовлено не тільки тим, 
що в дослідження безупинно втягуються різноманітні нові області буття й практичної діяльності 
людини, але й глибиною проникнення в структуру проведених досліджень і збагаченням наукового 
методу. 

У загальному, на нашу думку, фундаментальним слід вважати таке, що може бути основою, 
підставою для більш конкретного знання, для менш загальної, прикладної наукової дисципліни чи для 
практики, по-іншому зорієнтованої діяльності. 

Наука є фундаментальною, якщо вона постійно націлена на відкриття, які призводять до 
поповнення чи зміни знань про природу, до правильного розуміння оточуючого світу і нас самих. 
Фундаментальними прийнято називати дослідження, завдяки яким досягається така ціль, тобто 
збагачується обсяг знань про основні природні процеси, відкриваються властивості і закономірності, 
які раніше не були відомі і які у тій чи іншій мірі визначають картину світу. Характерними 
прикладами таких досліджень в історії науки були теоретичні роботи Дж. К. Максвелла з 
формулювання законів електромагнетизму; формулювання А. Ейнштейном спеціальної і загальної 
теорії відносності; дослідження М. Планком законів випромінювання абсолютно чорного тіла і 
виявлення квантового характеру передачі енергії; теоретичне обґрунтування П. Діраком існування 
античастинок тощо. 

Дійсно, фундаментальні дослідження вносять істотний вклад у створення картини світу, яка з їх 
розвитком стає більш повною і цільною; кожен її штрих, який здобуто такими дослідженнями, стає 
органічною, невід’ємною і необхідною складовою цього цілого. У силу відповідної пізнавальної 
орієнтації, яка є характерною, притаманною фундаментальним наукам у створенні найбільш повної і 
цільної картини природи, із розвитком цих наук виявляється тісний зв’язок між ними, як окремими 
сторонами єдиного цілого, що являється одним із найважливіших результатів інтелектуального 
прогресу людства. 

Фундаментальними знаннями нерідко і цілком справедливо вважають ту частину наукової 
інформації, яка крім того, що має відповідну пізнавальну орієнтацію, також володіє і певною 
окремішністю, стабільністю і стійкістю до змін парадигмального характеру. І, можливо, саме тому 
фундаментальну науку вчені часто називають "чистою". Походження терміна "чистий" трохи 
претензійно, практично тут маються на увазі наукові дослідження, що не залежать від практицизму й 
меркантильності. Безумовно, що під фундаментальними дослідженнями мають на увазі ту галузь у 
наукових дослідженнях, що безпосередньо не пов’язана із прямими запитами виробництва й 
суспільної практики. Відповідно до цього ряд науковців вважає, що фундаментальні дослідження 
розвиваються, насамперед, у силу внутрішньої логіки розвитку науки [7: 114-115; 9: 79]. Так на думку 
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В.В. Ржевського і В.М. Семенчева "Фундаментальні дослідження, які проводяться в рамках 
фундаментальних наук, називають "точками росту" організму науки. Руйнування цих точок росту до 
загибелі організму науки в цілому не призведе, але розвиток науки внаслідок цього врешті 
припиниться" [7: 114-115]. 

Можна привести принаймні три інтерпретації діяльності вчених у галузі фундаментальних наук. У 
рамках першої інтерпретації мотивація й цільові настанови вченого апелюють до його когнітивної 
цікавості відносно розкриття таємниць Природи. Якщо ж звернутися до соціального аспекту даної 
проблематики, то доречно згадати напівжартівливе визначення (досить розповсюджене в 60-ті роки 
минулого століття) Л. Арцимовича, одного з відомих радянських фізиків: "Наука – найкращий спосіб 
задоволення особистої цікавості за державний рахунок". 

Друга інтерпретація діяльності вчених у галузі фундаментальних наук апелює до переконання 
цих учених у тому, що рано чи пізно фундаментальна наука знайде застосування на практиці. Як 
відомо, механіка Ньютона необхідна для машинобудування – від ткацьких верстатів до авіації, для 
виходу в космос і його використання в техніці для зв’язку. 

Електродинаміка М. Фарадея і Дж. К. Максвелла стала основою електрифікації промисловості й 
призвела до створення радіозв’язку. Теорія атома – квантова механіка – дала змогу А. Эйнштейну 
передбачити існування індукованого (вимушеного) випромінювання. Максимально використавши це 
передбачення, Ч. Таунс, М.Г. Басов і О.М. Прохоров створили лазери з усіма їхніми застосуваннями в 
техніці, зв’язку, медицині тощо. Розвиток теорії атомного ядра, який було розпочато Е. Резерфордом, 
призвів до створення ядерної енергетики, звільнення і використання ядерної енергії, прихованої в 
урані. На черзі використання енергії термоядерних реакцій злиття дейтерію й тритію, що забезпечить 
людство практично невичерпним джерелом енергії. 

Наведені приклади свідчать про те, що в більшості випадків вчені-першовідкривачі не бачили 
віддалених наслідків своїх відкриттів. Іноді вони здогадувалися про ці наслідки: на запитання про 
значення відкритого ним явища електромагнітної індукції М. Фарадей відповідав питанням: "Чи 
можете Ви, дивлячись на новонароджену дитину, сказати, чого вона досягне у своєму житті?" 
А. Эйнштейн не підозрював, що будуть відкриті лазери. Е. Резерфорд, якому набридали прожектори, 
до кінця свого життя (1937 р.) заперечував можливість енергетичного використання ядерної фізики. 

Однак не слід абсолютизувати тезу про те, що всяка фундаментальна наука (або теорія) приносить 
практичні результати. Характерним і показовим тут є приклад із загальною теорією відносності, тобто 
створеною в 1916 р. А. Эйнштейном геометричною теорією тяжіння. Ця теорія, як відомо, зробила 
суттєвий крок вперед щодо наших уявлень про сили природи, повністю роз’яснила сутність однієї із 
цих сил – сили тяжіння, звівши її до геометрії. Загальна теорія відносності стала тепер зразком для 
подальшого розвитку фундаментальної фізики. "Із цією теорією, – писав Я.Б. Зельдович, який багато 
зробив для її розвитку, – пов’язаний величезний прогрес в астрономії, і, зокрема, в космології – науці 
про Всесвіт як ціле. Разом з тим загальна теорія відносності не має практичних (енергетичних, або 
інформаційних, або медичних) застосувань. Виходить, не можна (та й не потрібно) говорити, що 
всяка вдала теорія обов’язково дає практичні плоди" [10: 45]. 

На відміну від першої, третя інтерпретація діяльності вчених у галузі фундаментальних наук 
апелює не стільки до їхньої когнітивної цікавості відносно розкриття таємниць Природи, скільки 
взагалі до їхніх духовних потреб, наприклад відносно знання й розуміння світобудови. Про це ж 
писав і Я.Б. Зельдович: "Фундаментальна наука потрібна й тому, що вона задовольняє духовні 
потреби людини" [10: 45]. 

Історія науки свідчить про те, що фундаментальні дослідження – це не лише дослідження 
теоретичного характеру: серед них можуть бути як теоретичні, так і експериментальні роботи. Більше 
того, сучасні фундаментальні дослідження все у більшій степені вимагають експериментального 
забезпечення, розвитку експериментальної бази. Приклад для вищесказаного має місце у фізиці 
елементарних частинок. Так, будівництво гігантського прискорювача, який дорого коштує, націлено 
не на безпосередні практичні потреби, а на відкриття нової елементарної частинки, що 
передбачається відповідною теорією, яка вдосконалить наукову картину світу. Проте, варто 
відмітити, що будівництво таких дорогих установок і експерименти на них можуть призводити 
(і дійсно призводять) до практично корисних результатів і інновацій. Не випадково ж у цьому плані 
відомий фізик-ядерник, академік Б. Понтекорво назвав свою статтю в одній із центральних газет 
"Навіщо нейтрино рязанському колгоспникові". 
Прикладними, на відміну від фундаментальних, називають дослідження, у завдання яких входить 

вивчення і відкриття способів та шляхів використання наукових ідей на практиці. Прикладні 
дослідження націлені не на отримання нового знання у вигляді, скажімо, нових природних 
закономірностей, не на відкриття нових природних об’єктів, а на використання вже отриманого 
знання при функціонуванні іншого, більш конкретного знання, або для практично-корисних потреб і 
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вирішення практичних завдань. Тому серед дослідників у галузі прикладних наук домінують 
позанаукові інтереси: їх цілі й творча активність лежать у сфері техніки, промислового виробництва 
тощо – тобто у сферах, які не є аксіологічно самодостатніми (фундаментальна ж наука здатна 
продукувати і реалізовувати внутрішньонаукові цінності: об’єктивна істина, об’єктивне пояснення 
картини світу, а не ефективність, користь і успіх). 

"У прикладній науці як самостійному структурному утворенні, – пише відомий російський 
методолог Б.І. Пружинін, – збільшення знання взагалі, тобто збільшення знання безвідносно до 
вирішення того або іншого практичного завдання, не береться до уваги чи сприймається як побічний 
результат власне прикладних досліджень" [11: 46-47]. Мотиваційну сторону творців прикладного 
знання він описує так: "Якщо отримане ним знання дане завдання вирішити не дозволяє, то всередині 
прикладної науки воно повинно оцінюватися як негативний дослідницький результат, що свідчить 
про те, що цілей своїх він, як учений-прикладник, не досяг. При цьому мотиваційна структура 
прикладної науки має наслідки епістемологічного характеру, що реалізуються усередині її 
пізнавальної діяльності. Ми фактично отримуємо тут інший тип інформації про світ, з іншими, 
відмінними від власне наукового знання, когнітивними параметрами. Навіть якщо це знання зовні 
збігається з науковим як таким". Тому що "у прикладному дослідженні завдання ставляться ззовні – 
клієнтом, замовником. І результат, в остаточному підсумку, оцінюється ним же. Причому не з 
погляду істинності. Замовника цікавить технологічно втілюване рішення, а не об’єктивне уявлення 
про світ" [11: 47]. 

З моменту появи прикладної науки того чи іншого профілю виникає як би гносеологічна різниця 
між нею і фундаментальною наукою. Свідомість людини, в принципі адекватно відображаючи світ, 
на кожному етапі відображення лише наближено вірно відображає цей світ, його закони і властивості; 
завжди – і в процесі пізнання і у його результатах – є елемент незавершеності, неповноти. 
Фундаментальні науки у процесі пізнання намагаються максимально глибоко осягнути природні 
явища, пізнати закони природи у найбільш чистому вигляді, незалежно від їх корисності чи 
шкідливості для людини. Прикладні науки спираючись на розкриті об’єктивні закони, на пізнані 
властивості і відношення явищ природи, разом з тим акцентують увагу на таких взаємодіях 
природних законів, при яких можливо отримати той чи інший практичний результат, виробничий 
ефект. Таким чином, у прикладних науках як би "незримо присутній" людський інтерес, підхід до 
явища з точки зору користі чи шкоди для людини. "Своє виправдання – пише Б.І. Пружинін – 
результат, що вимальовується, отримує за його здатністю до практичного втілення. Раціональне ж 
обґрунтування отриманого ефекту на базі й у зв’язку із уже існуючою системою знання виявляється 
поза мотиваційною структурою прикладної науки, так що отримане знання як би вилучається з 
пізнавального процесу й продовжує своє існування у формах, що найчастіше просто виключають 
його подальшу участь у розвитку науки як цілісної системи раціонального знання. Саме так і губиться 
найважливіша ознака наукового знання – можливість його використання для виробництва нового 
знання, тобто для послідовного розширення області знаного" [11: 47-48]. Результати прикладних 
досліджень можуть виражатися у вигляді рецептів або інструкцій, які відносяться до конкретних, 
локальних ситуацій. 

Таким чином, якщо фундаментальні дослідження живлять ідеями науку, то прикладні – 
виробництво, техніку і рухають вперед технічну думку суспільства. За рахунок фундаментальних 
досліджень наукова думка йде ніби вглиб, а за рахунок прикладних – вшир, освоюючи для людства 
одну область природи за іншою. Типовими прикладами відкриттів прикладного характеру є відкриття 
кисневої продувки сталі, радіолокації, електрозварювання, транзистора. 

Відмітимо, що прикладні дослідження – це не лише сфера утилітарної практики, сфера діяльності 
галузевих інститутів (наприклад, у промисловості). Так, у математиці, як і в кожній розвиненій 
науковій дисципліні, має місце своєрідний "розподіл праці" – розрізнення "чистої" і прикладної 
математики. Перша з них орієнтована на побудову нових математичних теорій, як правило таких, що 
узагальнюють існуючі; друга ж галузь математики, так би мовити, "адаптує" абстрактні теорії до 
практичних задач, наприклад, у сфері математичного моделювання (тобто доводить чисто 
математичні абстракції "до числа", до можливості використання у вимірювальних процедурах). 

У сучасних процесах розвитку науки відбувається постійне ускладнення наукових досліджень, і в 
загальному їхньому обсязі можливе у ряді випадків домінування прикладних досліджень. 

Розвиток прикладних наук, звичайно ж, пов’язаний з розв’язанням практичних завдань та має на 
увазі досить конкретні потреби практики. 

Разом з тим, варто підкреслити, що основне "призначення" прикладних досліджень, як і 
фундаментальних – саме дослідження, а не розробка тих або інших технічних систем або технологій. 
Результати прикладних наук випереджають собою розробку технічних пристроїв і технологій, але не 
навпаки. При прикладних наукових дослідженнях центр ваги лежить на понятті "наука", а не на 
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понятті "додаток". Розходження між фундаментальними й прикладними дослідженнями лежать в 
особливостях вибору напрямків досліджень, вибору об’єктів дослідження, але методи й результати 
мають самостійну цінність. У фундаментальній науці вибір проблем визначається, насамперед, 
внутрішньою логікою її розвитку й технічних можливостей здійснення відповідних експериментів. У 
прикладних науках вибір проблем, вибір об’єктів дослідження безпосередньо пов’язаний із впливом 
запитів суспільства – технічних, економічних і соціальних завдань. 

Звісно, ці розбіжності багато в чому відносні. Фундаментальні дослідження можуть 
стимулюватися й зовнішніми потребами, наприклад, пошуком нових джерел енергії. З іншого боку, 
такий яскравий приклад із прикладної фізики, як винахід транзистора, аж ніяк не був наслідком 
безпосередніх практичних запитів. 

Слід сказати і про те, що співвідносна значимість фундаментальних і прикладних досліджень, яка 
розглядається при аналізі розвитку природничих наук можна екстраполювати (правда, з деякими 
уточненнями) і на науки соціогуманітарного профілю. Оскільки основи науки, методи досліджень 
достатньо єдині. І це відмічалося науковцями, які розглядали особливості наукового аналізу явищ 
дійсності, зокрема, М. Планком, К. Поппером, Х.-Г. Гадамером. 

Наука як така орієнтується на гранично широкий практичний інтерес. Ця настанова дозволяє їй 
зберегти свою самостійність і сьогодні, зберегти себе як сферу виробництва об’єктивного й 
загальнозначущого знання в умовах, коли вона може успішно розвиватися лише в контексті, точніше 
навіть в єдності, з прикладним дослідженням. Але відмінність між ними існує. В усякому випадку 
помірна доля фундаментальних досліджень у прикладному інституті, так само як помірна доля 
прикладних досліджень в інституті, зайнятому фундаментальними дослідженнями, може бути досить 
корисною. І справді, кожний великий науково-дослідний інститут, як правило, проводить особливі 
види досліджень. 

Звичайно, науково-пізнавальна діяльність, як і будь-яка колективна діяльність, яка має 
соціокультурну мотивацію, може розгортатися чи заради самої себе, тобто заради знання як 
самодостатньої загальнолюдської цінності, чи заради цілей, які лежать поза пізнанням [12: 136]. Від 
цього залежить і вибір підходів та критеріїв при класифікації наукового знання, а тому, мабуть, і 
неможливо якийсь критерій визнавати "істинним", а інші – "неістинними". Інша річ, що в кожній 
конкретній ситуації когнітивні аспекти розвитку науки можуть переплітатися з аксіологічними та 
прагматичними. Незважаючи на зорієнтованість фундаментальної науки на виявлення нових, ще 
незвіданих характеристик світу, а прикладної – на отримання безпосереднього практичного 
результату, все ж таки і в межах фундаментальної науки можна прийти до ефективних прагматичних 
розробок, а на ґрунті прикладної науки може сформуватися плацдарм для фундаментальних 
досліджень. 

Отже, нами були розглянуті особливості фундаментальних і прикладних наук і відповідних 
досліджень. Було показано, що розрізняються вони насамперед мотивацією й цільовими настановами. 
Однак підкреслимо, що не треба абсолютизувати ці аксіологічні розходження. Ці два типи наук (як, 
втім, і дослідження в їхніх рамках) не ізольовані одне від іншого, і тому неприпустимо їхнє 
протиставлення, у тому числі в контексті наукової раціональності. 
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Заглада В.Н. Фундаментальное и прикладное в науке: аксиологические аспекты. 

В статье исследованы особенности фундаментальных и прикладных наук и соответствующих 
исследований. На основе их аксиологического анализа определено и показано отличие между ними в 

разрезе мотивации деятельности и целевых установок. Тем не менее, в контексте научной 
рациональности, противопоставление, изоляция этих двух типов наук (исследований) есть 

безосновательной. 

Zaglada V .N. The Fundamental and Applied Aspects of Science through Axiological Perspective. 

The peculiarities of the fundamental and applied sciences and their investigations have been researched in 
the article. On the basis of the axiological analysis the difference between them in the context of activity 

motivation and aim has been established. Nevertheless, in the context of the scientific rationality the 
opposition, isolation of those two science (investigation) types is groundless. 
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ЕТИКА НЕНАСИЛЛЯ ЯК НОРМА ТОЛЕРАНТНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЯВІ КУЛЬТУР 

 У статті розглядаються моральні та етичні чинники взаємодії культур. Проблему толерантного 
відношення піднято такими мислителями як Сократом, Джоном Локком, Володимиром Соловйовим. 

Простежується неоднозначність трактування насилля та ненасилля в різних аспектах прояву 
культур, необхідність глобалізуватися в діалозі культур з принципами терпимості.  

Людський фактор у розвитку людства довгий час не розглядався як першооснова суспільного 
розвитку. Причини глобальної кризи сучасної епохи полягають у взаємостосунках людини, природи і 
суспільства. Потрібно по-новому переглянути концепцію створення "світового порядку". Нова 
цивілізація знищить відчуження людини від людини, суспільства, природи. Усе це можливе за умови 
дотримання толерантності. Стаття ставить за мету аналіз гармонійного співжиття людини з 
навколишнім світом. 

Ідея толерантності була завжди актуальною для суспільства. Констатуючи дану екзистенційну 
ситуацію, в якій опинилося сучасне суспільство, слід зазначити, що домінуючим імперативом у 
вирішенні проблем людства стає принцип толерантності. Він є універсальним для сфери 
взаємостосунків між людьми. Немає сумніву, що в історії людства були переломні моменти, коли 
вибір тої чи іншої ідеології, філософії життя набував характеру вибору вихідних цінностей людського 
співіснування. Такою цінністю в наш час є толерантність. Криза людської історії, протиріччя між 
культурами релігій привели до антагонізмів, що розривають світ. І тому єдиним шляхом подолання 
кризи життєвих цінностей людства є звернення до теми толерантності в стосунках між людьми. 

Доречно нагадати етимологію слова "толерантність" – воно походить від латинського tolere 
(толері) – "страждати", щось дратує нас своєю присутністю, ламає картину спокійного існування в 
межах свого світу, в межах нормального, тому ми страждаємо. Явну близькість понять толерантності 
та відторгнення показав Джон Локк. У "Досвіді віротерпимості" він висловлює думку про те, що 
суб’єктивні погляди і віра в Бога мають право на терпимість, так як і практичні засади, за допомогою 
яких люди бажають встановлювати взаємовідносини. Це стосується віросповідання, шлюбу, місця 
проживання, етичних смаків та уподобань. Але з падінням віри виникла необхідність звернутися до 
моралі. Необхідно відмітити, що моральна проблематика складала суть філософських роздумів 
Володимира Соловйова. Він апелює до Бога, який встановлює моральні правила. Вони мали 
врегулювати суспільні та особисті інтереси за допомогою законів та соціальних переконань. Віра в 
гармонію між особистими та суспільними інтересами стала ознакою толерантності. Протиріччя 
людської істоти пов’язане з тим, які у неї наміри і практичні дії. Так людина може обрати зло з 
повним розумінням того, що вона чинить неправильно. Але може усвідомлено не робити добра. 
Прикладом цього є благочинність, яка стосувалася християнина і просто людини, що не 
розповсюджувалася у суспільстві, бо заборонялася законом того часу. Тому він допускає, що існує 
свобода вибору. Проте ніхто в даному випадку не скаржився на насилля над совістю або на втрату 
свободи вибору. Бо "Навіть Бог інколи допускає, щоб його власні закони підлаштовувалися під 
людські: його закон заперечує порок, а людський закон часто встановлює для нього допустиму міру" 
[1]. 

Етика ненасилля (тобто толерантності, терпимості) в її історичних формах нерідко проявляється в 
правовому нігілізмі. Таким чином поблажливість чи терпимість можуть бути спрямовані виключно на 
щось несуттєве: в очах Бога – це безперечно порок, але Бог погоджується допустити існування 
пороку. Сказане демонструє звичне почуття толерантності в дещо незвичному вигляді. 

Тобто, розуміння толерантності веде нас до розуміння особливого положення в світі, в 
утвердженні Бога не трансцендентальній реальності, а в особистому людському існуванні. Слід 
зазначити, що прояви сучасної нетерпимості є "пережитками" минулого, архаїчних цінностей тощо. 
Тому, корисно придивитися до призабутого тлумачення терпимості як поміркованої згоди змиритися 
з існуванням із собою того, що не викликає іншого захоплення, відторгнення (помірковане чи 
непомірковане), і вимагає відповідальності [2]. 

Оскільки у світі існує проблема насильства та конфліктів, то застосування у сучасному суспільстві 
правових законів є менш дієвим, аніж застосування законів етики і моралі. Тому потрібно визнати 
моральні та етичні чинники взаємодії культур, основним із яких є толерантність як поєднання 
формальних принципів справедливості з етичними принципами поваги і терпимості. У свій час 
Сократ висловлював думку, відповідно якій мати істинне знання про мораль і чинити морально, – 
одне і те ж. Особистість повинна була протистояти світовому закону і виробити на противагу 
природному хаосу свій моральний закон. Людина була змушена виробити систему цінностей, 
моральний кодекс, згідно якого могла оцінювати своє життя. А свідоме зло є протиріччям визначення, 
тому, на жаль, не отримало достатньої уваги. 
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Вчення про толерантність просліджувалася у філософських поглядах російського мислителя 
В. Соловйова. Так філософ виокремив три сили, що діяли в історії людства. Перша з них – нівелююча, 
що прагнула підкорити людство єдиному началу. Вона представлена мусульманським Сходом. Друга 
сила представлена Західною цивілізацією, на перетворення спільного начала у формально-правовий 
закон. А третя сила представлена у слов’янському світі і православній Церкві, що "примирює єдність 
вищого начала із вільною множинністю окремих форм і елементів, створює цілісність із суспільно-
людського організму і надає йому внутрішнє життя" [3]. Таким чином він протиставляв терпимість у 
християнській любові, покаянні, суспільній солідарності. Однак не можна випускати існування в 
західноєвропейській культурі іншої орієнтації, що протирічить ненасиллю і любові. У наш час такі 
ідеї панування, підкорення, оволодіння розповсюджується у матеріальній і духовній культурі Сходу. 

Через призму терпимості в культурах Сходу і Заходу можна розглянути важелі добра і зла. У 
східних культурах поняття "добра" і "зла" є категоріями абсолютними. Вони вічні, безкінечні, і 
постійно змінюють одне одного. Добро – це те, що протистоїть злу, а зло – недостатність добра. 
Проте, у східному епосі зло часто асоціюється з поняттям "війни", тобто насиллям, нетерпимістю. 
Але злу можна запобігти, якщо не його не творити. Крім того, араби, наприклад, трактують добро як 
синонім до слова "вибір". Концепти "добра" і "зла" мають близьку морально-етичну оцінку як у 
Східних, так і в Західних культурах. Якщо візьмемо для прикладу мусульман, то серед моральних 
цінностей їх виховання відзначається терпіння і терпимість. У Корані сказано, що "терпіння – 
половина віри, а вдячність – друга її половина" [4]. 

Умови, побут, колишнє кочове життя вигартувало у народу цю рису характеру. Так поступово 
терпіння виховує витримку, самоконтроль, уміння володіти собою. Але разом із цим виникає 
нетерпимість до народів іншої віри. Сприйняття національного менталітету дає можливість 
сформувати і вести позитивний діалог культур, виходячи з моральних установок, що спираються на 
вікові традиції, релігійні положення, побут народу.  

Проблему толерантного – нетолерантного відношення можна розглядати в економічному і 
соціальному аспекті: ставлення до природи і суспільства. Так традиційним у культурах Сходу 
притаманне гармонійне бачення людини і космосу, повна єдність, терпимість. Ставлення до природи і 
космосу як в даосизмі так і в конфуціанстві загалом співпадають. Апофеозом ненасильницького 
відношення до всього живого є індійський джайнізм. "Книга про хорошу поведінку" наставляє: 
"Шкодити землі подібне побиттю, пораненню і вбивству сліпого... Багато душ заселяє воду. Воістину, 
вода – жива". Джайнізм тримається на трьох дорогоцінних каміннях: правильні знання, правильна 
віра і правильна поведінка. Правильна поведінка виражається в непричиненні зла будь-якій живій 
істоті. Джайністські монахи підмітають перед собою дорогу, щоб не наступити на комаху, 
проціджують воду і дотримуються вегетаріанства, щоб не допустити насилля у відношенні до 
природи. Старих і хворих домашніх тварин не вбивають, а доглядають до смерті. Для джайнізма 
характерне бережливе відношення до життя. Але тут виникає парадокс: ненасильницьке відношення 
до природи мало негативні наслідки для доль народів Сходу. Тому в традиційному суспільстві у 
відношенні до людини допускається насилля (нетерпимість ) зі сторони соціуму й держави. 

Виходячи зі всього сказаного, можна констатувати, що поняття терпимості-нетерпимості як у 
фізичних так і у психологічних проявах ідуть поряд протягом розвитку людства. Людина в її 
культурно-історичному та біолого-антропологічному змісті є носієм агресивних потенцій. 

Можна розглянути поняття "толерантності" через призму історії. Якщо підходити до історичного 
процесу з моральних позицій, з точки зору домінанти ненасильницького підходу, то історичні події – 
поняття перемоги і поразки в історії – набувають часто протилежного змісту. 

Протягом віків католицька церква була вкрай нетерпима. Адепти християнства після зародження 
їх віри переслідувалися римською владою. Християни створили церковну ієрархію, якої в Східній 
релігії не було. Християнство стало державною релігією на початку 14 ст. Проте в подальшому 
християнство розвивалося як окрема гілка світської влади на сході і незалежно від неї на заході 
Європи. На відміну від християнства, іслам з’являється як система, що об’єднує духовну і світську 
владні функції. За висловом дослідника Б. Льюіса "У Східних культурах держава була церквою, а 
церква – державою. Бог очолював і те і друге. У Східних культурах Пророк представляв Бога на 
землі" [5]. У народів Сходу учасники суспільного життя ніколи не боролися за закони, не намагалися 
реалізувати свої інтереси. На Заході закони були важливим регулятором суспільно-політичного та 
економічного життя. Тому вже в 16 ст. у Європі розповсюджується незадоволення римською 
католицькою церквою. Мартін Лютер започатковує Реформацію. Багато сект, що виникає в період 
реформації, пропонують радикальне розуміння релігії. Так, кальвінізм пропагує обмеженість у 
спасінні. Починаються криваві конфлікти між кальвіністами і протестантами, пізніше між різними 
групами протестантів. Поступово релігійна терпимість і незалежність духовної сфери і духовної 
влади збільшується. Процес секуляризації сприяє більшій терпимості на принципах свободи 
переконань у Західній культурі. На відміну від Західної Європи, Східний Світ ще не пережив процес 
розділення релігійної і світської влади. Тому будь-яке насилля на Сході пов’язане з нетерпимістю на 
ґрунті релігійних переконань. 
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Розуміння толерантності: поняття "терпимості" та "нетерпимості" (відторгнення) – вже давно 
увійшло в наше повсякденне життя, а отже склалося на рівні повсякденного мислення. Але якщо 
відкинути суб’єктивну складову цього розуміння, можна спробувати зробити теоретичний аналіз 
поняття терпимості та відторгнення, апелюючи першими деклараціями віротерпимості. 

Християнство, уряд, суспільство виявляються явищами одного порядку – хто є ворогом 
християнства, той є ворогом держави. 

Символ віри містить найбільш загальні постулати християнства. Вірую в Бога Отця, і в Ісуса, його 
вічного Сина, Бога істинного, і в Дух Святий, Бога єдиного у віки віків, та визнаю Святе Письмо 
Старого і Нового Заповіту як дане Божим натхненням. 

Можна зробити висновок, що нетолерантність протягом віків протистояла толерантному 
зверненню до ненасилля. Візьмімо хоча б християнство: "Не протився злому. Але хто вдарить тебе в 
праву щоку, підстав тому ліву" [6]. Але звертаючись до Євангелія і Діянь Апостолів, відомо, що рання 
християнська доктрина, маючи одним із постулатів ненасилля, в повній мірі допускала із 
прагматичних мотивацій насилля у відношенні до противників християнської віри та 
віровідступників, і спалювала їх на вогнищі. Поряд із поняттями терпимості і нетерпимості межують 
поняття насилля і ненасилля. В основі людського досвіду лежить насилля, укорінене у свідомості 
індивіда. Це у свою чергу спричиняло до явища із жорстокими формами насилля. Таким чином ми 
зіштовхуємося із дилемою ненасилля (тобто терпимості) в культурах релігій. 

Слід зазначити, що культура і релігія доповнюють одна одну. Зміст будь-якої релігії полягає в 
тому, щоб компенсувати дефекти культури. Так створюється арсенал уявлень про божественне 
походження, робиться спроба людську безпорадність зробити безболісною, загальний зміст якої 
такий: життя в нашому світі служить вищій меті, що піддається розгадці, але усвідомлюється 
довершеність людської істоти. Об’єктом цього возвеличення і облагородження повинно бути духовне 
начало в людині, тобто душа. Переважна більшість людей знаходить втіху у вченнях релігій. Завдяки 
релігії вони здатні перенести життєві негаразди. Релігія протягом віків пригнічувала асоціальні 
нахили, керувала людським суспільством. Тому не дивно, що люди в епоху існування релігійних 
ідеологій у цілому почували себе набагато впевненіше. Намір насильно відкинути релігію 
безперспективний. Віруюча людина не дозволить відняти в себе віру ні доказами розуму, ні 
забороною. Якщо з культури спробувати виключити релігію, то це можна досягти за допомогою 
другої системи учінь, яка з самого початку перейме ознаки нової релігії, той же священний характер, 
а отже ту ж нетерпимість. Моральні закони, які встановлені нашими культурами, панують над усіма 
подіями у світі. Всяке добро в кінцевому результаті винагороджується, всяке зло карається. Тому 
"релігійна система знань повинна стати в якості основи виховання в людському суспільстві" [7]. 

Прояв ненасилля виходить з принципу святості і недоторканності життя. Особливого значення 
принципи відмови від війн, насилля набувають із середини 20 століття. Так виникає потреба мирного 
співіснування різних ідеологій, політичних систем, світових релігій. Ненасильство стає ефективним 
засобом розв’язання суспільних конфліктів, життєвою необхідністю, без якої існування людства стає 
проблемним. Терпимість як явище суспільного життя задає основні параметри для цивілізованого 
співіснування. Мирне співжиття диктується суворою реальністю.  

Тому, наперекір насильницьким діям, будь-яке суспільство вижило завдячуючи домінантним 
цінностям терпимості один до одного. Ми, на жаль, недооцінюємо демократичну участь у 
громадянському суспільстві в поєднанні з потенціалом толерантності, емансипаційний ефект цієї ідеї. 
Тому що існує органічний зв’язок нашої свідомості і прихильністю до насильницько-репресивних 
стереотипів як у повсякденному житті, так і в сприйнятті нами культури. 

Виникає питання про те, через які зміни призначено пройти культурі. Люди в цілому переживають 
свою сучасну дійсність, не піддаючи її глибокому аналізу. Людська культура аналізується зі слів 
Зиґмунда Фрейда з двох сторін. "По-перше, вона охоплює всі накопичені людьми знання та вміння, 
які дозволяють оволодівати силами природи і брати в неї блага для задоволення людських потреб; по-
друге, всі інститути, необхідні для упорядкування людських взаємовідносин і, особливо, для поділу 
благ. Культура має захищати себе, тому заклади інститутів створюють заповіді і ставлять себе на 
службу цій задачі" [8]. Відповідно до цього можна зробити висновок, що культура вимушена 
будуватися на насиллі. Так як не можна обійтися без примусу до культурної роботи, так не можна 
обійтися без панування меншості над масами. Лише вплив зразкових індивідів, що признаються 
вождями, дає можливість схилитися до напруженої праці і самозречення, від чого залежить існування 
культури. Нові покоління, виховані з любов’ю і навчені високо цінувати думку інших, зможуть 
обійтися без примусу і насилля. Але ні одна культура не може піднятися до рівня толерантності 
співіснування з тої причини, що ні одній культурі не вдалося створити порядок, при якому людина 
формувалася в соціумі в атмосфері ненасилля. 

Ми схильні давати оцінку вищим досягненням культури, отримувати естетичну насолоду, 
формувати ідеали, гордитися досягнутими успіхами. Але все це стає приводом до розмежування і 
ворожнечі між різними культурами релігій. Протягом розвитку суспільства формуються ціннісні 
елементи кожного виду культур, зокрема політичної. Інструментами її керованості і стабільності 
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виступають насилля і ненасилля. Політичне насилля протягом розвитку людства було прийнятною 
формою контролю над людиною. Але в умовах глобальної екологічної кризи, розвитку 
нанотехнологій, існуванні різних видів зброї відношення до насилля над людиною розглядається як 
неприпустима норма міжлюдських відносин. Завуальованою формою нефізичного насилля в політиці 
є вплив на свідомість мас. У цьому велику роль відіграють засоби масової інформації, створюючи 
вільний простір для впливу на свідомість людини. Аморальними є концієнтальні впливи, пов’язані з 
впливом на свідомість. Це проявляється в обмеженні у виборі та самовизначенні особистості. 
Руйнування етнічної ідентифікації приводить до керованої зміни смаків, інтересів, культурних 
цінностей, перетворення народу в населення. Таке насилля неприпустиме в умовах глобалізації 
культури, тому що сприятиме деморалізації культури взагалі. Глобальна культури повинна 
уніфікувати етнічні культури на основі терпимості. 

У західній культурі пропагувалася ідея індивідуалізму, тому проблема терпимості – це проблема 
діалогу. Діалог культур – це спосіб глобалізації культури. Відкриваючи для себе твори мистецтва і 
літератури, релігії, культурні здобутки інших народів, ми збагачуємо свій духовний досвід. Процес 
глобалізації розпочався з появою перших родо-племінних общин. Глобалізація – це зміст історії, це 
безперервний діалог із оточуючим і своїм власним минулим. Розширення діалогічних форм 
спілкування сприяє об’єднанню ідеологій, доктрин, культур. Найчастіше під діалогом культур 
розуміють діалог між Заходом і Сходом. Тому між ними частіше спостерігаються прояви 
нетерпимості. Але чисельні приклади техногенних катастроф свідчать про те, що існує в людському 
суспільстві дещо, що дозволяє побороти насилля. Такими об’єднуючими елементами можуть 
виступати морально-етичні норми, вироблені людством протягом століть. Ці норми мають стати 
основою в діалозі культур і слугувати одним із джерел і засобів зближення і розуміння народів. 
Такими духовними цінностями повинні стати розуміння добра і зла, терпимості і нетерпимості, 
свобода віросповідання, особисті якості. 

Ми довгий час пропагували ідею колективізму, відкинувши особистість на другий план. 
Ідеологічний вакуум призвів до розмитості суспільних норм, зниження терпимості. В умовах 
взаємодії культур нам потрібно збудувати форму діалогу, щоб навчитися толерантно сприймати 
відмінності між проявами культур. Якщо говорити про взаємодію культур, потрібно враховувати, що 
цей діалог передбачає ненасилля, відповідальність і толерантність до носіїв цих ідей. Ми маємо 
навчитися з терпимістю ставитися до цінностей, ідеалів навіть субкультури, віросповідань, релігії. 
Слід усвідомлювати, що культура – це те, що надає життю сенс існування, включаючи поведінку, 
набуту в суспільстві. Нове мислення передбачає важливість культури в контексті глобальної 
культурної системи та різних віровчень, світових релігій, що не є загрозою для життя людства. 
Людина повинна прийняти для себе толерантне відношення до особистості. Основою діалогу культур 
має бути повага до свободи особистого буття того, з ким ми спілкуємося. Тоді поняття насилля і 
нетерпимості припинять своє існування.  
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Сангаевская Н.Л. Этика ненасилия как норма толерантности в историческом 
проявлении культур. 

В статье рассматриваются моральные и этические факторы взаимодействия культур. Проблему 
толерантного отношения поднимают такие мыслители как Сократ, Джон Локк, Владимир 

Соловьев. Просматривается неоднозначность трактовки насилия и ненасилия в разных аспектах 
проявления культур, необходимость глобализироваться в диалоге культур на принципах терпимости. 

Sangaevska N.L. Ethic of Being without Violence in the Historical of the Cultures action. 
This article discovers the moral and ethic aspects of the cultures interaction. The problem of tolerant attitude 
is raised by such thinkers as Socrat, John Lock, Vladimir Solovyov. The different explanation of violence and 
without violence in different aspects of cultures display and the necessity of globalization in the dialogue of 

cultures with the principles of the patience are viewed. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ А.С. МАКАРЕНКА ТА 
УКРАЇНСЬКОЇ  РОДИННОЇ ПЕДАГОГІКИ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ’Ї 

У статті висвітлено питання порівняльного аналізу виховання дітей у сім’ї в педагогічній спадщині   
А.С. Макаренка та в здобутках української родинної педагогіки, проаналізовано погляди на 

батьківський авторитет, методи та засоби родинного виховання, основні напрямки виховання дітей 
у сім'ї, роль виховних традицій. 

Відтворення видатних здобутків минулого в кожному наступному поколінні є чи не найвищим 
виміром професійної та громадської зрілості педагога. Українська родинна педагогіка є саме тим 
функціональним чинником довготривалого процесу реанімування, опанування, використання  та 
поширення якого в різних варіантах соціокультурної трансформації є визначальною тенденцією для 
сучасної науки. 

У "Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті" одним із пріоритетних 
напрямів освітньо-виховного простору проголошується утвердження родинних цінностей: доброти, 
краси, працелюбності, відповідальності, взаємоповаги та ін. 

У Концепції державної сімейної політики сказано: "У Концепції визначаються шляхи розв’язання 
однієї з найважливіших загальносуспільних проблем України – стабільне існування та розвитку сім’ї, 
поліпшення її життєвого рівня, створення соціально-економічних, політичних, організаційних, 
правових умов і гарантій  для життєвого визначення, інтелектуального, духовного, фізичного 
розвитку особистості,  починаючи  з дитячого віку" [1]. 

Концепція базується на прерогативі подружжя, сім’ї й родини в житті демократичного 
суспільства, її можливості та ролі в гуманістичному вихованні нового покоління. 

Аналізуючи дану наукову проблему, ми звертаємось не лише до емпіричного досвіду українського 
та інших народів щодо родинного виховання, а й до науково обґрунтованих підходів, які висвітлені в 
педагогічних працях видатних науковців, педагогів-новаторів, дослідників родинної педагогіки. 

Адже А.С. Макаренко як учений, педагог, великий гуманіст увійшов у світову наукову педагогіку 
не лише як автор методики виховання особистості в колективі, засновник методологічних основ 
організації виховного процесу в школах соціалістичного табору, а і як дослідник умов ефективного 
виховного впливу сім’ї на дітей, серед яких особлива увага відводилася  батьківському авторитету. 

Мета нашої статті полягає в спробі здійснити компаративний аналіз основних педагогічних ідей 
А.С. Макаренка щодо формування особистості в колективі, сім’ї та емпіричний досвід відносно даної 
проблеми в  українській  родинній педагогіці. 

Родинний виховний досвід репрезентували ще літописці та педагоги Київської Русі (Нестор, 
Володимир Мономах та ін.) Ґрунтовно вивчали родинні традиції, звичаї та обряди етнографи, 
історики, мовознавці, літератори, педагоги М.С. Грушевський, Б.Д. Грінченко, І.І. Огієнко, 
П.П. Куліш, Г.С. Сковорода, О.О. Потебня, С.Ф. Русова та інші. У працях  цих видатних учених 
визначено, що в сім’ї починається суспільне виховання, що родина є інститутом первинної 
соціалізації  особистості.  

Важливі питання теорії і методики української родинної педагогіки висвітлюються в працях 
Г.Г. Ващенка, О.О. Вишневського, О.В. Духновича, Ю.Д. Руденка, О.М. Семеног, Р.В. Скульського, 
М.Г. Стельмаховича,  В.Г. Струманського, В.О. Сухомлинського, Є.І. Сявавко, І.Я. Франка  та інших. 

Сім’я, її роль, структура, функції, вимоги до неї були предметом спеціальних досліджень одного із 
фундаторів світової педагогіки, творчого, талановитого дослідника-практика Антона Семеновича 
Макаренка (1888-1939). 

А.С. Макаренко був переконаний в тому, що родина відіграє надзвичайно важливу роль у 
становленні особистості. "Сім’я", – писав  А.С. Макаренко в праці "Книга для батьків. Лекції про 
виховання дітей", – найважливіша сфера, де людина проходить свій перший громадський шлях [2: 
186]. 

А.С. Макаренко велику роль відводив зовнішнім формам організації впливу: колективу, методиці 
паралельної дії, педагогічній техніці, вирішенню конфліктних ситуацій. Так, учений особливу увагу 
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зосереджував на організації сім’ї як колективу. "Справжня суть виховної роботи, – писав він, – 
...полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною, не в безпосередньому вашому впливі на дитину, а в 
організації вашої сім’ї, вашого особистого й громадського життя і в організації життя дитини" [1: 
266]. 

Можливо, не визначення "колектив" буде підходити до української родинної педагогіки, але вплив 
зовнішніх форм вона також не відхиляє. 

Родина плекає морально-духовні цінності, пов’язані з базовими поняттями – рід, родичі, родовід, 
родинознавство, народ. Від роду до народу, від родини до нації – такий природний шлях розвитку 
кожної дитини, який реалізує сім’я. Найважливішими виховними чинниками в родинному вихованні є 
гуманні сімейні стосунки, уклад життя, високий моральний статус матері та батька, культи  прадідів, 
релігійні традиції. Родинні  цінності – найглибші і найважливіші, вони плекають глибоко людяне в 
дитині, облагороджують серце та душу, надають сил і енергії в боротьбі з життєвими труднощами. 
Створені протягом віків родинні традиції українського народу  завжди були міцним фундаментом 
сімейного дому. 

У педагогічній спадщині А.С. Макаренка та в українській родинній педагогіці визначено та 
обґрунтовано умови ефективного виховного впливу сім’ї на дітей. Серед них особлива роль 
відводилася батьківському авторитету, бо лише за його наявності в сім’ї буде забезпечено повноцінне 
виховання дітей. А.С. Макаренко стверджує, що справжній авторитет ґрунтується на громадянській 
діяльності, на громадянському почутті, на знанні життя дитини, відповідальності за її виховання [2: 
276]. 

Видатний педагог дав глибокий аналіз різних типів "фальшивих" авторитетів батьків і виділив 
такі: авторитет "тиску", авторитет віддалі, авторитети чванярства, педантизму, резонерства, любові, 
добра, дружби, підкупу та ін. Учений детально охарактеризував усі ці типи фальшивого батьківського 
авторитету та висловив думку про те, що головним у батьківському авторитеті можуть тільки  бути 
життя й праця батьків, їх громадське обличчя, їх поведінка як вдома, так і в іншому оточенні [3: 69]. 

Якщо батьки роблять свою справу чесно і розумно, якщо вони завжди у своїх учинках  зважені, то 
це і робить їх авторитетними в очах дітей. Тоді не  потрібно  шукати будь-яких основ для 
батьківського авторитету і тим більше придумувати чогось фальшивого "Дійсний авторитет, – писав 
А.С. Макаренко, звертаючись до батьків, – ґрунтується на вашій громадянській діяльності, на вашому 
громадянському почутті, на вашому знанні життя дитини, на вашій допомозі йому і на вашій 
відповідальності за його виховання" [4: 72]. Корені батьківського авторитету завжди знаходяться "в 
одному: поведінці батьків, маючи на увазі всі типи поведінки, іншими словами, все батьківське  і 
материнське життя – роботу, думки, звички, почуття, прагнення" [5: 104]. 

Українська родинна педагогіка також звертає увагу на те, що саме батьки є основниками 
вихователями дитини. Батькам надзвичайно важливо усвідомити досить просте й мудре правило: 
розуміти один одного, завжди були взаємоповажними, доброзичливими, вміти вислухати й ніколи не 
дорікати одне одному.  

Українська родинна педагогіка наголошує на тому, що батьки повинні повсякчасно дбати, 
піклуватися й шанувати своїх дітей, бачити в них  людей, особистості. Тоді й діти піклуватимуться 
про своїх батьків і шануватимуть їх. Батькам потрібно виробляти в собі терпіння та лагідність, і 
виховувати в дітей бажання спілкуватися з бабусями та дідусями, рідними та близькими. Досить 
важливим засобом спілкування батьків з дітьми може стати усна народна творчість, народні традиції. 
Адже в них закладено програму морального виховання дітей та молоді.   

Надзвичайно велике педагогічне значення має також залучення в сім’ї дітей до спілкування 
рідною мовою, до задушевного і старанного виконання рідної народної пісні, уважного слухання 
переказів, легенд, повістей, прислів’їв, поговірок, казок. Адже ніщо не замінить дитині материнської 
ласки батьківської лагідності. Батьки різними засобами усної народної творчості передають дітям 
уявлення про різноманітні події, душевний стан людей, їхнє відношення до рослинного та тваринного 
світу та явищ навколишньої дійсності [6: 64].  Виховна місія батьків культивується такими 
повчальними словами педагогічної мудрості нашого народу: "Вмій дитину народити, умій і навчити"; 
"Батько не той, що народив, а той, що спорядив", "Не та мати, що народила, а та, що виховала" і т.д.  

Добрі ті стосунки між батьками та дітьми, які базуються на взаємній чесності, щирості, 
доброзичливості, людській порядності. Звідси поради: "Свого доправляйся, роду не чужайся", "Хто 
роду відречеться, того й рід відрече" та ін. 

М.Г. Стельмахович у своїй праці "Українська родинна педагогіка" наголошує, що діти, виховані 
без материнського тепла та ласки, здебільшого ростуть похмурими, самолюбивими, замкненими, 
злостивими й впертими, схильними до лихих вчинків. Усе має свій час, своє місце й свою міру, в 
тому числі й любов до дітей, яка не повинна бути сліпою. Діти залоскотані безмірною любов’ю, 
виростають егоїстами, безвільними неробами, нездатними переборювати навіть найменші життєві 
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труднощі та перепони [6]. Надмірна суворість теж недоречна, бо відчужує дітей від матері, робить їх 
відлюдькуватими, озлобленими, жорстокими. 

М.Г. Стельмахович відносив авторитет батьків до найвпливовіших вихованих факторів 
української родинної педагогіки. Якщо дитина поважає своїх батьків, виконує їх вимоги й 
прислуховується до їхніх порад, то це означає, що батьки в родині мають авторитет, займають міцну 
педагогічну позицію. Створенню авторитету батьків сприяють їх ерудиція, господарливість, 
залучення дітей до різних  видів мистецтв, активна участь у громадському житті [6]. 

Дещо спільними є й методи сімейного виховання дітей, які пропонують А.С. Макаренко та 
дослідники української родинної педагогіки "Ваша власна поведінка, – стверджував А.С. Макаренко 
– вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте її в кожний момент вашого життя, навіть тоді, коли 
вас немає дома, як ви одягаєтеся, як ви розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви  
радієте або сумуєте, як ви поводитесь з друзями і з ворогами, як ви смієтеся і читаєте газету, – все це 
має для дитини велике значення. Батьківська вимога до себе, батьківська пошана до своєї сім’ї, 
батьківський контроль над власним своїм кроком – ось перший і найголовніший метод виховання" [1: 
265]. 

Подібні погляди трактує і українська родинна педагогіка. "Яка сім’я, такий і я", "Яка хата, такий, й 
тин, який батько, такий й син" – ці перлини народної мудрості красномовно зображають ставлення 
народу до батьківського виховання. Без батьківської мудрості немає виховуючої сили сім’ї. 
Батьківська мудрість стає духовним надбанням дітей, сімейні стосунки самі стають величезною 
виховуючою силою. Добрі й теплі відносини в сім’ї створюють сприятливий мікроклімат, 
допомагають успішно розв’язувати виховні проблеми. Отож  народна мудрість каже: "Що робить 
батько, те його дитятко", " Як батько ставиться до своїх дітей, так і діти  ставляться до своїх батьків" 
та інше. 

Українська родинна педагогіка поділяє умовні методи родинного виховання на три групи: методи 
переконання; методи організації життєдіяльності дітей, методи стимулювання культурної поведінки. 
Методи переконання покликані формувати свідомість дитини, судження, погляди, переконання, 
ідеали. Методи організації життєдіяльності націлюють на вихованців на "єдність слова й діла", 
формують свідомість, дисципліну, культуру поведінки. Головне  призначення методів стимулювання 
в українській родинній педагогіці – забезпечення педагогічної профілактики, присікання негативної 
поведінки й надання простору для благородних та добрих вчинків [6: 172]. 

Багато спільного в поглядах  А.С. Макаренка та української родинної  педагогіки на трудове, 
естетичне, моральне, фізичне виховання дітей в сім’ї. Це до певної міри, можна  пояснити тим 
підґрунтям, на основі якого сформувалися педагогічні погляди А.С. Макаренка: добра обізнаність із 
народною педагогікою, з працями світової педагогіки.  

Згадаймо досвід роботи трудової колонії імені Максима Горького та комуни імені 
Ф. Дзержинського,  які  очолював А.С. Макаренко. Об’єднання колективу педагогів та колективу 
вихованців у єдиний колектив – це своєрідний  аналог сім’ї, кожен член якої піклується і про 
мікроклімат у сім’ї, і про матеріальний добробут і про здоров’я та психологічну захищеність кожного. 
Така родинна єдність проявляється в першу чергу, під час родинних свят, а саме святкування 
Першого снопа, тобто свята врожаю, для іменників, проводів випускників на навчання до робітфаку 
тощо. 

Велику увагу в практиці роботи А.С. Макаренка надавалось продуктивній виробничій праці, яка 
не тільки сприяла перевихованню колоністів та комунарів, а й допомагала їх фізичному 
вдосконаленню додатково до занять фізкультурою та спортом. 

Праця, фізкультура загартування – все це були необхідні засоби формування колоніста. Праця 
сприяла тому, що вихованці відчували себе господарями, в них формувалися такі риси, як 
самостійність, відповідальність, ініціатива, вміння прийняти рішення. 

А.С. Макаренко був до того ж і романтиком. Його педагогічний романтизм був динамічний, 
зорієнтований більшою мірою на зовнішній ефект: красива форма, оркестрові марші, нічні 
чергування, рапорти та ін., то романтизм української родинної педагогіки має більше внутрішній 
(душевний) характер. 

У народі з покоління в покоління передаються казки, легенди, думи про людей мужніх, сильних та 
добрих, а саме про Кирила Кожум’яку, Іллю Муромця, Котигорошка та інших. Оздоровчі сили 
природи – сонячні  промені, свіже повітря і вода є  загальнодоступними  засобами. Піклуючись про 
виховання фізично та морально здорового покоління України, український народ створив свою  
самобутню національну систему засобів виховання.  

В українській родині дбали про формування в дитини бережливого ставлення до природи через 
емоційне переживання єдності з нею. Це яскраво передається так званою педагогікою народного 
календаря. 
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Традиції, звичаї та обряди, які супроводжують знаменні дати та інші урочистості народного 
календаря, передбачають різні види діяльності, зокрема трудової, стиль поведінки, способи 
харчування. Усе це  переконує дітей у тому, що землю красить праця, людина праці.  

Водночас слід зазначити, що у поглядах А.С. Макаренка на сімейне виховання спостерігаються й 
певні розбіжності з ідеями української родинної педагогіки А.С. Макаренка. Більшість методичних 
прийомів сімейного виховання А.С. Макаренка добре вписуються в основну формулу біхевіоризму: 
"стимул – реакція – підкріплення". Ось, наприклад, Макаренко пропонує батькам навчитися давати 
розпорядження коротко, один раз, із таким виглядом і в такому тоні, щоб ні в них, ні в дитини не було 
сумніву в правильності розпорядження, в неминучості його виконання [2]. 

Українська родинна педагогіка більшою мірою співзвучна ідеям гуманістичної психології, тобто 
індивідуальні бесіди, задушевні розмови, розповіді, особистий приклад. 

Об’єктом виховного впливу є тонка сфера переживань, почуттів і думок дитини, формування в 
дітей здатності до самоаналізу. Тоді як А.С. Макаренко ніколи не приховував свого іронічного 
ставлення до "моралі доброго серця", яка тільки співзвучна з педагогічними поглядами 
В.О. Сухомлинського. 

Таким чином, компаративний аналіз поглядів А.С. Макаренка на сімейне виховання та українську 
родинну педагогіку свідчить про те, що саме родина є могутнім соціальним феноменом, який не лише 
забезпечує оптимальний рівень розвитку та формування особистості, а й є джерелом існування будь-
якої освітньо-виховної системи. 
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Березюк Е.С. Сравнительный анализ педагогических идей А.С. Макаренко 
и украинской семейной педагогики относительно воспитания детей в семье. 

В статье освещены вопросы сравнительного анализа воспитания детей в семье в педагогическом 
наследии А.С. Макаренко и в достижениях семейной педагогики, проанализированы взгляды на 
родительский авторитет, методы и средства семейного воспитания, основные направления 

воспитания детей в семье, роль воспитательных традиций.  

Berezyuk O.S. The Comparative Analysis of A.S. Makarenko's Pedagogic Ideas and those of Family 
Pedagogic as for the Up-bringing Children in the Family. 

The article deals with the problem of up-bringing children in a family, in pedagogical heritage of Anton 
Makarenko and in achievements of Ukrainian family pedagogic. The article recalls the basis of parental 

authority in the family, the methods, mean and the main direction of up-bringing children the family and the 
role of up-bringing tradition. 
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОГО ІДЕАЛУ  

У статті з'ясовується зміст і значення риторичного ідеалу для процесу підготовки сучасного 
вчителя; проаналізовано основні етапи формування риторичного ідеалу, від античних часів і до 
сьогодні; визначено його сутнісні ознаки, характерні для кожної епохи і актуальні в наш час; 

пропонується професіограма сучасного оратора,  яка, на думку автора, є важливим елементом у 
створенні професіограми сучасного вчителя. 

Вищою формою вираження мовленнєвої (комунікативної) і риторичної особистостей вважають їх 
реалізацію відповідно до вимог, що пред’являються ідеальній мовленнєвій чи риторичній поведінці. З 
огляду на це, вищою формою вираження мовленнєвої (комунікативної) особистості є мовленнєвий 
(комунікативний) ідеал, а риторичної – риторичний ідеал. Під мовленнєвим, чи комунікативним, 
ідеалом розуміємо ідеальний зразок мовленнєвої поведінки особистості, що склалася для 
інституційного типу дискурсу (педагогічний, військовий, судовий, медичний, політичний та ін.). 

Потреба у формуванні ідеалу вчителя-ритора і підготовці його сьогодні у вищих навчальних 
закладах пояснюється багатьма причинами як суспільного, державного характеру, так і 
вузькопрофесійного: 

− по-перше, низьким загальним рівнем мовленнєвої і риторичної культури в суспільстві;  
− по-друге, тим, що "в українському суспільстві нині поширюється сучасний американський 

риторичний ідеал, чужий слов’янській культурі, зокрема українській, яка завжди мала міцні традиції 
успадкування еллінської античної культури" [1: 187]; крім того, українське суспільство не 
позбулося і ознак тоталітарного риторичного ідеалу, що разом завдає йому помітної шкоди; 

− по-третє, зразок мовлення, мовленнєвої поведінки, риторичної стратегії і тактики педагога не 
тільки сприяє оптимізації навчально-виховного процесу, а й забезпечує його вихованців гарними 
знаннями і вмінням поводитися в суспільстві; 

− по-четверте, нагальною суспільною потребою формування мовно-риторичної особистості 
елітарного типу. 
Важливість поняття ідеалу пояснюється тим, що оцінка успішності й ефективності мовленнєвого 

спілкування, його якості відбувається  на основі зіставлення реального спілкування й існуючого в цій 
культурі ідеального зразка – риторичного ідеалу. 

Мета статті – дослідити суть і етапи формування риторичного ідеалу, визначити найсуттєвіші 
складники професіограми сучасного оратора. 

За "Риторичним словником", "ідеал – уявлення про найвищу досконалість, що, як взірець, норма і 
найвища мета, визначає певний спосіб і характер дії людини чи групи. Як єдність об’єктивного і 
суб’єктивного, ідеал втілює суспільно зумовлене уявлення про мислиму досконалість і тенденції 
розвитку суб’єкта – реальні і бажані" [2: 108]. 

У психологічній науці поняття ідеалу сприймається як абсолютний стан краси, любові і добра. 
Крізь призму цього розуміння пояснює суть поняття ідеалу Т.С. Кириленко: "Ідеал – це відображення 
у свідомості людей розв’язаних, знятих суперечностей соціальної дійсності, суперечностей між 
назрілими, але не реалізованими потребами. У вигляді ідеалу людина створює для себе образ 
дійсності, вільної від суперечностей. Це ідеальний образ, який визначає спосіб мислення і діяльності 
людини" [3: 547]. Отже, цінність будь-якого ідеалу полягає у знятті суперечностей, створенні гармонії 
і краси, прагненні вільного розвитку. 

Кожна епоха, кожен історичний тип культури створює свою систему вищих цінностей, на основі 
якої виробляються основні ідеали, в тому числі й риторичний. 

Для процесу формування риторичних умінь і навичок сучасного вчителя суттєвим моментом 
вважаємо врахування кращих елементів античних риторичних традицій. У результаті аналізу 
літератури як ефективні й актуальні визначаємо такі підходи: 

1. Ідеальна модель оратора розроблялася як зразок високоосвіченої, високоморальної, активної, 
комунікабельної особистості. 

2. Великого значення надавали моральному образу оратора, навіть дієвість промови вважалася 
прямо пропорційною доброчесності оратора, його авторитету. 

3.  Виділялися такі риси античного ідеалу, як добродійність, здатність викликати довіру, 
освіченість, моральність, активність, упевненість, міцність переконань, вірність істині.  
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4. Якщо естетика мовленнєвого ідеалу софістів обмежувалася формальною досконалістю і 
впливовою силою мовленнєвої поведінки, то суть ідеалу за Сократом, Платоном, Аристотелем 
полягала в служінні істині, добру і щастю людей. 

Найбільш вагомим, на наш погляд, є усвідомлення необхідності дотримання пропорційності між 
дієвістю мовлення і доброчинністю мовця.  

Цінними вважаємо думки Цицерона щодо образу оратора, зокрема такі: 
1. Першою і неодмінною умовою для оратора є природне обдарування. 
2. Для красномовства необхідна особливого роду жвавість (гнучкість) розуму й чуття, яка 

сприяє швидкому знаходженню в промові будь-якого предмета і робить прикрашання численним, 
а запам’ятовування – надійним і міцним. 

3. Основний інструмент формування людини – слово. Бути людиною – означає володіти 
словом, суспільно дієвим і тому художньо досконалим. 

4. Зразок оратора – аттичний ритор, промова якого вирізняється чистотою, простотою і 
правильністю. 

5. Оратор повинен володіти дотепністю діалектика, думками філософа, словами мало не поета, 
пам’яттю законодавця, голосом трагіка, грою такою, як у кращих лицедіїв. 

6. Найкращий оратор той, хто своїм словом і навчає слухачів, і приносить задоволення, і 
справляє на них сильне враження. 

7. Оратором буде той, хто будь-яке питання, що потребує словесної розробки, зуміє викласти 
"толково, струнко, гарно, пам’ятливо й у достойному виконанні". 

8. Справжній оратор повинен дослідити, переслухати, перечитати, обговорити, розібрати, 
виправити все, що трапляється людині в житті, оскільки в ньому обертається оратор і воно є 
матеріалом.   
Говорячи про ідеального оратора, Цицерон вживає поняття "істинний оратор", "справжній 

оратор". У парадигмі найважливіших рис і вмінь оратора на перше місце виступає гармонізуюча 
функція мовлення, її естетичний ефект, що породжує в учасників спілкування задоволення і 
позитивні емоції, а також ревність і захоплена любов до справи; добродушність, благородство, 
лагідність, поштивість, чесність, досконалість; прагнення бути гарною людиною, бути достойною 
людиною; намагання багато чути, бачити, осмислювати і засвоювати; бути всебічно освіченим; 
висловлювати думку доладно і з достоїнством; мати м’який голос, скромний вираз обличчя, 
ласкавість мовлення [4]. 

Таким чином, процес формування риторичного ідеалу бере початок іще в античні часи, коли чітко 
виділялися два підходи: софістичний (його характерні ознаки — надмірна словесна пишність і краса, 
формальна переконливість; головна мета – досягнення своїх політичних чи інших  цілей) і 
сократівський (вирізняється насамперед переконливістю, істинністю, бажанням служити добру, 
справедливості; моральністю, чіткістю і логічністю).  

Аналізуючи риси античного риторичного ідеалу, успадковані слов’янською риторикою, 
позитивним убачаємо виділення змістової насиченості, стислості, ясності і простоти,  строгості 
структури як невід’ємних ознак  ефективності мовлення. 

Слов’янський риторичний ідеал найповніше сформований у 10 книгах "Про риторичне мистецтво" 
(1706 р.) Феофана Прокоповича, який насамперед наголошував на патріотичності й почесності місії 
оратора, на його таланті, наполегливості в навчанні й працьовитості. Теорія риторичного ідеалу 
Прокоповича базується на античних засадах, однак, на відміну від Цицерона і Квінтиліана, 
найважливішим умінням оратора вчений вважає дотримання відповідності між стилем, ділом і часом.  

Давньоукраїнський ідеал мовленнєвої поведінки, на думку дослідників, передбачає дотримання 
основних християнських заповідей: лагідності, покірливості, смиренності, любові до ближнього, 
поваги до нього, заборони брехливого і особливо наклепницького слова. Мовлення повинне бути 
стриманим,  не дозволявся крик, роздратування, прояв презирства, гріховним вважалося бажання 
засудити, усіляка хула. К.Д. Ушинський говорив: "Є тільки один ідеал довершеності, перед яким 
схиляються всі народності, — це ідеал, що його дає нам християнство" [5: 101]. 

Узагальнивши дослідження риторики давньоукраїнського періоду, неважко виділити такі 
елементи риторичного ідеалу: компетентність, освіченість, високий рівень володіння мовою, 
непохитність позиції, моральність, захист істини, доброта, скромність, покірливість, віра у 
всемогутню силу красномовства. Очевидно, що слов’янський, давньоукраїнський риторичний ідеал 
формувався на античних грецьких традиціях та християнських морально-етичних цінностях. 

У кращих риторичних зразках публічних виступів педагогів, учених, духовенства 
прослідковується система цінностей вітчизняної культури, втілена в традиційному риторичному 
ідеалі. Так, увагу дослідників привертає глибока мудрість, точність і стислість виразу князя 
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Володимира Мономаха, яскрава образність Кирила Туровського, пластичність і сила індивідуального 
вислову Івана Вишенського, оригінальність і висока майстерність Феофана Прокоповича тощо. 

Західний риторичний ідеал базується на принципі ефективності мовленнєвого впливу: щоб  
промова була ефективною, потрібно дотримуватися певних правил, що забезпечить успіх у стосунках 
з людьми. 

Сучасні ритори фіксують три риторичні ідеали: перший (поєднання софістичного й 
американського) спрямований на маніпуляцію свідомістю мас; визначальною особливістю другого є 
істинність і переконливість; третій називають тоталітарним, пропагандистським. 

Український риторичний ідеал відчутно реагував на зміни в історичному і культурному житті 
країни. Аналіз спеціальної літератури дасть нам змогу виявити різні переліки якостей, із яких 
складався український мовленнєвий ідеал і які з них мисляться сучасними дослідниками як зразок для 
українця 21-го століття. Скласти повний список елементів українського риторичного ідеалу, навряд 
чи можливо, але орієнтовна модель цілком імовірна. Насамперед вбачаємо нашим завданням – 
визначити, що із названого в таких списках дійсно підлягає відродженню і слугуватиме базою для 
створення сучасного українського риторичного ідеалу. 

Ритор-педагог повинен бути втіленням риторичного ідеалу, бути прикладом для наслідування, бо 
мовлення педагога виховує, освічує і навчає. На думку Г.М. Сагач, риторика і педагогіка "знаходяться 
у відношенні пересічення завдяки спільному підходу до оратора, який має виконувати серйозні 
навчально-виховні функції (оратор-педагог, оратор-наставник, оратор-духовний батько), та до 
аудиторії, що є колективним суб’єктом, на який діє своїм публічним словом оратор-педагог" [6: 18]. 

Античні риторичні традиції розвиває О.Н. Зарєцька, вважаючи, що образ оратора, як і всякий 
авторський образ залежить від аудиторії, предмета промови і типу мовлення. Відповідно 
визначальними для мовленнєвої творчості оратора називає три категорії: риторичний логос (через 
нього здійснюється вплив на раціональну сферу людського мислення), риторичний пафос 
(відбувається вплив на емоційну сферу людської особистості) і риторичний етос (поєднує в собі 
категорії авторитету і довіри; статус, імідж, доброзичливість і почуття справедливості мовця 
визначають цю категорію) [7].  

У становленні оратора велике значення має поняття ораторського стилю, оскільки саме в ньому з 
особливою очевидністю виявляється оригінальність оратора. 

Так Г.З. Апресян виділяє три складові стилю красномовства: талант, натхнення і майстерність. 
Саме поняття ораторського стилю вчений розглядає "як сукупність мовленнєвої виразності, що 
склалася історично, а також несловесних прийомів, зумовлених ідейно-тематичним змістом 
публічного усного виступу" [8: 205-206]. У зв’язку з цим можна сказати, що своєрідність 
ораторського мистецтва, а саме оригінальність мислення і висловлювання, манера викладу і 
поведінки на трибуні позначаються на стилі усного виступу. Як бачимо, автор під індивідуальним 
ораторським стилем розуміє сукупність особистісних особливостей оратора.  

Таким чином, є потреба говорити про індивідуальний ораторський стиль, адже в методиці 
навчання риторики його вважатимемо одним із критеріїв оцінювання навчальних досягнень.  

Психологи розуміють індивідуальний стиль діяльності як "індивідуально-своєрідну систему 
психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найкращого 
врівноваження своєї (типологічно зумовленої) індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами 
діяльності" [9: 49]. Іншими словами, індивідуальний стиль діяльності – це те, як людина компенсує в 
ній особливості особистості, характеру, темпераменту, типу нервової діяльності. 

Л.І. Мацько до індивідуального ораторського стилю відносить: 
− усвідомлення потреби і виховання оригінального мовомислення; 
− власну мовотворчу манеру, що виявляється в особливостях композиції промови, побудови 

фраз, схильності до вживання певних слів і словосполучень, окремих художніх засобів; 
− поведінку промовця в аудиторії, вміння відчувати „центр” спілкування, вчасно переключати 

увагу слухачів; 
− кінесику і міміку; 
− техніку вимови і дикцію, ритмомелодику [1: 190]. 

Великого значення власному ораторському стилю надає С.П. Іванова, пояснюючи це тим, що 
оратор, знаючи свій індивідуальний мовленнєвий стиль, зможе, спираючись на ці знання, ясніше 
уявити шляхи удосконалення своєї майстерності, щоб найкращим чином використати власні 
можливості [10]. 

Заслуговує на увагу підхід А.К. Михальської до поняття риторичного ідеалу як ключового 
феномена з культурологічної точки зору. Дослідниця розглядає конкретне змістове наповнення 
поняття ефективності мовленнєвого спілкування в різних культурах, відслідковує історію його 
становлення і змін на різних етапах розвитку окремих культур і робить висновок, що "інформаційне" 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 41. Педагогічні  науки  
 

24 

визначення ефективності мовленнєвого спілкування як максимальної (найбільш повної) передачі 
інформації від суб’єкта мовлення (мовця) до об’єкта її (адресата), яке претендує на універсальність, 
далеко не універсальне, а швидше культурно специфічне. Отже, оцінка ступеня ефективності 
мовленнєвого спілкування відбувається на основі зіставлення реального спілкування з тим ідеальним 
зразком, що існує в цій культурі, є специфічним саме для неї, сформований у ній історично і 
відображає парадигми цієї культури. Цей зразок, вважає автор, можна назвати риторичним ідеалом 
[11]. 

Термін "риторичний ідеал" А.К. Михальська пояснює як ієрархічно організовану систему 
найбільш загальних вимог до мовленнєвого твору і мовленнєвої поведінки , що склалася історично, 
тобто парадигму риторичних категорій, що відображають парадигму категорій загальноестетичних і 
етичних, характерну для тієї культури, в якій цей риторичний ідеал сформувався і функціонує. Звідси 
дослідниця робить висновок, що риторичний ідеал не звужується  ні до системи прийнятих етикетних 
норм, ні до системи найбільш характерних для цієї епохи і культури риторичних форм і прийомів. 

Риторичний ідеал, за М.С. Хлєбниковою, – це певний універсальний сукупний еталон 
національної мовленнєвої поведінки освічених людей, які належать до конкретної культури; він 
відображає найбільш загальні характеристики і вимоги, що пред’являються до мовленнєвих ідеалів. 
По-іншому – це образ, пов’язаний з успішною мовленнєвою діяльністю в усіх значимих сферах 
суспільного життя, це система певних універсалій, максим ідеальної мовленнєвої поведінки 
(постулати ввічливості, такту, схвалення, симпатії, інтересу, кооперації, толерантності та ін.) [12]. 

Дещо суперечливою видається нам позиція Й.А. Стерніна, який вважає спроби базувати риторичні 
вимоги і тим більше обґрунтовувати риторичну техніку, риторичні закони, правила і прийоми 
етичними принципами, по-перше, нереальними, ідеалістичними, а по-друге, такими, що суперечать 
самій ідеї риторичного навчання. Учений переконаний, що  не можна навчати моральності, 
правдивості, смиренню, чесності і т.д., але можна і потрібно навчати конкретним правилам і 
прийомам ефективного користування мовленням. Етичні категорії лежать в основі менталітету 
народу, становлять своєрідність його національного характеру, але не можуть входити до змісту 
риторики. Формування ж моральності не є безпосереднім завданням викладача риторики. 

Незаперечним видається авторові той факт, що риторика покликана насамперед формувати 
комунікативну мораль, етику спілкування (толерантність, безконфліктність, увага до співрозмовника, 
дотримання норм мовленнєвого етикету та ін.). Підкреслюється також те, що виділення моральних 
критеріїв як основи риторичного навчання недоцільно і з чисто дидактичної доцільності, оскільки це 
відразу відбиває інтерес до предмета. Звідси висновок, що риторика – не наука про моральність, 
навіть не наука про моральність мовлення, а наука про ефективний публічний мовленнєвий вплив, і 
навчання практичної риторики повинне здійснюватися саме як навчання техніці ефективного виступу 
[13]. 

Такий підхід, по-перше, заперечує суть етосу як однієї з головних категорій класичної риторики, 
адже риторична наука здавна декларувала і захищала високу моральність оратора як непорушний 
закон, як велике благо; по-друге, мета і завдання риторичної підготовки сучасного вчителя не 
обмежуються лише навчанням техніці ефективного виступу; по-третє, усяка моральність виражається 
в слові і через слово. 

В.І. Аннушкін серед дефініцій риторики називає "учення про мовленнєве виховання особистості", 
підтверджуючи тим самим думку, що особистість формується через словесну освіту [14]. 

Важливе значення мають розроблені українськими вченими основні вимоги до промовців в 
аспекті риторичного ідеалу : 

1. Сповідування певного риторичного ідеалу, тих принципів, що визначають обраний ідеал, 
реалізація ідеалу в риторичній практиці через дотримання певних рис.  

2. Моральний обов’язок оратора – бути чесним, справедливим, доброчинним, відкритим для 
людей. 

3. Висока освіченість оратора. 
4. Обов’язковим для оратора є вільне володіння сучасною українською літературною мовою, 

зокрема її стилістичною системою, функціональними стилями та жанрами, способами та 
прийомами організації художніх засобів для підготовки й виголошення промов. 

5. Виразне індивідуальне мовомислення. 
6. Промовець має бути національно свідомою особистістю і позитивно впливати на мовну 

практику [1: 188-189]. 
Для визначення підходів до моделювання образу сучасного вчителя як мовно-риторичної 

особистості доречно використати результати аналізу  українських прислів’їв та приказок , зробленого 
Г.М. Сагач. Народна мудрість у них зафіксувала  загальнолюдські ідеали й норми поведінки, осудила 
чи висміяла вади й слабкості. Дослідниця робить висновки про те, що в народі здавна шанувалися  
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ділові якості і небагатослів’я; надавалася перевага слуханню, а не говорінню; піддавалися  осуду і 
висміюванню пустопорожня балаканина, нещирість, неправдивість мовця та фальш у мовленні, 
недолуге, безбарвне мовлення, зневажливе ставлення до мови. Варті уваги, на думку дослідниці, 
народні поради щодо культури спілкування: "Говори мало, слухай багато, а думай ще більше", "Який 
привіт, такий і одвіт". Народна мудрість фіксує також багато корисних спостережень щодо 
риторичної поведінки мовців (Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш), значне місце 
відводиться ролі живого слова, умінню ретельно добирати слова і вирази в розмові (Добре слово 
краще, ніж готові гроші). Великого значення надається доцільності мовлення, ємкості, стислості, 
логічності мовлення, відповідності зовнішності внутрішньому світові мовця тощо [15]. 

У педагогічних творах М.І. Пирогова міститься важливий заповіт – берегти як зіницю ока 
безцінний університетський скарб – професорів, що вміють знайомити своїх учнів з механізмом 
наукової творчості, здатних закликати слухачів до пошуку наукової істини. Цей заклик з позиції 
сучасності розуміємо як необхідність вивчення і узагальнення досвіду видатних ораторів. По-
сучасному сприймається прагнення викладача пробудити творчу енергію слухачів, захопити їх 
процесом живого спільного мислення, викликати потребу в критичному аналізі сприйнятого, навчити 
самостійному пошуку наукової істини тощо. 

Аналіз досвіду кращих академічних ораторів минулого століття спростовує хибну думку про те, 
що лекції з точних наук не допускають використання образності мовлення, що звернення до чуттєвої 
сфери знижує рівень розвитку абстрактного мислення. Зрозуміло, ніхто не закликає лектора-фізика чи 
математика замінити точні формулювання художніми замальовками. Йдеться насамперед про 
створення найкращих умов для розуміння складної узагальненої думки непідготовленою аудиторією. 

Пізнаючи таємниці впливу на слухачів, розкриваючи секрети переконливої комунікації, видатні 
вчені-лектори не могли обійти стороною проблему досконалого володіння словом як єдиним засобом, 
що давав змогу проникати в суть явищ, а головне – виявляти цю сутність, розкривати її своєму 
співрозмовнику – аудиторії. 

Велике значення має досвід кращих ораторів. Л.І. Мацько такими, зокрема, вважає Інокентія 
Гізеля ("українського Арістотеля"), Іоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Стефана 
Яворського, Феофана Прокоповича та ін. 

Серед характерних ознак ораторського стилю Феофана Прокоповича називаються насамперед 
ясність, стислість, достовірність, оригінальність, вишуканість, чистоту. Окремо варто виділити 
вимогливе ставлення ритора до стилю. Цінними для сучасних ораторів вважаємо поради вченого 
щодо вад стилю, яких треба уникати. 

На думку дослідників, кращими російськими лекторами ХІХ століття були вчені-історики 
Т.М. Грановський і В.О. Ключевський, хімік Д.І. Менделєєв, фізик М.О. Умов, біолог К.А. Тимірязєв, 
зоолог О.М. Северцов, фізіологи І.М. Сєченов і І.П. Павлов, судовий оратор А.Ф. Коні та ін.  

Так, Т.М. Грановському властивий відкрито благородний спосіб думок, свіжість думки, 
співроздуми з аудиторією, вишукане, виразне мовлення. Т.Н. Грановський вважав найважливішою 
заслугою лектора уміння "ворушити і збуджувати гру розуму". Талант оповідача-імпровізатора мав 
академік О.М. Северцов. Свідомо і ретельно відпрацьоване професійне вміння лектора завжди було 
на першому місці у В.О. Ключевського. Д.І. Менделєєв учив на своїх лекціях "хімічно думати", 
прийом риторичного запитання давав змогу І.П. Павлову включати в роботу аудиторію, збуджувати 
пізнавальну активність. Лекції К.А. Тимірязєва вважалися своєрідною школою логічного мислення. 
Одним з дієвих способів активізації аудиторії М.О. Мензбір вважав пробудження асоціативної 
пам’яті. Лекції і бесіди професора зоології С.О. Усова не тільки розвивали естетичний смак аудиторії, 
розширювали її художній кругозір, вони ставали своєрідною школою професійної лекторської 
майстерності, уроками лекторського красномовства, у якому традиційно важливе місце займало 
уміння розкривати логічну структуру змісту в яскравих і виразних художніх образах [16]. 

Як свідчить аналіз праць, досвіду, сучасний учитель обов’язково повинен бути гарним оратором. 
Крім педагогічної майстерності, він повинен володіти ораторським професіоналізмом, тобто фаховою 
підготовкою оратора, його науково-методичною озброєністю, своєю ораторською школою, які є 
"результатом постійної, тривалої попередньої роботи, що дозволяє йому витрачати мінімум часу на 
підготовку й виступати експромтом" [15: 348]. 

Професіограма сучасного оратора, на наш погляд, може бути такою: 
Таблиця 1 

Риторичний ідеал 

1. Якості людини 
як особистості 

(психологічні та 

2. Якості 
громадянина 

3. Природжені 
здібності 4. Компетенції 
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фізичні) 
Гідність, щирість, 
терпіння, чесність, 

добра вдача, 
привітність, 
ввічливість, 
почуття такту, 

чуйність, сила волі, 
твердість, емоційна 
привабливість, 

здатність 
викликати довіру та 
ін.; бадьорість, 

жвавість, 
рухомість, 
енергійність, 
зовнішня 

привабливість. 

Національна 
свідомість, 
патріотизм; 

добродійність, 
висока мораль, 
гуманність, 
благородство, 
незалежність, 
мовна стійкість, 
активність та ін. 

 

Мовне чуття, добра 
пам’ять, 

спостережливість, 
комунікативність, 

рішучість, 
впевненість, 
сенситивність, 
відповідальність, 
почуття гумору 

тощо. 
 

Риторична, 
психологічна, 
комунікативна, 
когнітивна, 

інформаційна, 
культурна. 

 
 

Таким чином, професіограму сучасного оратора, на наш погляд, мають визначати якості людини 
як: особистості (риси її характеру, фізичні дані); якості громадянина, оскільки будь-який оратор 
насамперед повинен бути справжнім патріотом, гідною людиною у своїй державі; природжені 
здібності, наявність яких є сприятливою базою для формування (набуття) різних компетентностей та 
необхідні для риторичної діяльності компетенції. Представлена  професіограма є важливим 
елементом і першим кроком у створенні нами професіограми сучасного вчителя. 
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Голуб Н.Б. Этапы формирования риторического идеала. 

В статье объясняется содержание и значение риторического идеала для процесса подготовки 
современного учителя; проанализированы основные этапы формирования риторического идеала, 
начиная с античных времен и до сегодня; определены сущностные признаки, свойственные каждой 
эпохе и актуальные в наше время; предлагается профессиограмма современного оратора, которая, 
по мнению автора, является важным элементом  создания профессиограммы современного учителя. 

Holub N.B. The Stages of the Rhetoric Ideal Formation. 

The maintenance and value of rhetorical ideal for the process of modern teacher pr4eparation is explained 
in the article; the basic stages of rhetoric ideal formation since antique times and up to today are analysed; 

the essential indications, characteristic of every epoch and topical in our time are defined; the professiogram 
of a modern orator is suggested, which in author's opinion is an important element of modern teacher 

professiogram creation. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА СТАЛІСТЬ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
В РАМКАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

У статті розглядаються основні психофізіологічні характеристики студентів, які обумовлюють їх 
придатність до навчання у вищому навчальному закладі в період запровадження Болонського 
процесу. Запропоновані заходи щодо профілактики стресових станів, попередження агресивних 

настроїв та збереження здоров’я студентів: аутотренінгові, медитативні та релаксаційні техніки; 
фізичні вправи, розвантаження зорового апарату, аромотерапія тощо. 

Стан соціально-економічного, суспільно-політичного та духовно-культурного розвитку населення 
зумовлює необхідність підвищення рівня освіченості громадян на основі надбань вітчизняної та 
зарубіжної психолого-педагогічної науки. У Національній програмі патріотичного виховання 
населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 
суспільства (затверджена Постановою кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1697) 
наголошується, що розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує вживання 
заходів щодо розвитку в громадян духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної 
спадщини українського народу, впровадження в суспільну свідомість співвітчизників 
загальнолюдських моральних цінностей, виховання оптимізму та впевненості кожної людини у 
своєму майбутньому, формування здорового способу життя [1]. 

Приєднання України до Болонського процесу в рамках освіти, перехід на кредитно-модульну 
систему навчання у вищих навчальних закладах, можливо, підвищить рівень професійної 
підготовленості випускників, але практично не залишає часу для підвищення психофізіологічної 
сталості студентів. У здоровому організмі всі життєво важливі системи функціонують з 
максимальною інтенсивністю, єдність їх підтримується на оптимальному рівні, що дозволяє людині 
швидко і адекватно адаптуватися до безперервних змін природного та соціального середовища. 
Біологічні, фізичні і психічні функціональні здатності організму людини, які є складовою 
психофізіологічної сталості молоді, особливо в студентському віці, не безмежні. Велике стресове 
напруження, порушення процесів адаптації, зниження психофізіологічних резервів організму 
призводить до ризику розвитку захворювань, підвищення побутового та виробничого травматизму, 
агресивних настроїв у суспільстві, соціально-політичної нестабільності. 

Метою нашої роботи було з’ясувати стан психофізіологічної сталості студентів вищого 
навчального закладу (на прикладі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) та 
запропонувати шляхи щодо її підвищення та укріплення. 

За аналізом літературних джерел та робіт, що стосуються здорового способу життя, збереження 
здоров’я, профілактики стресів, агресії та насильства нами встановлено брак досліджень щодо 
комплексної оцінки рівня психофізіологічної сталості студентської молоді під час навчання у вищому 
навчальному закладі (ставлення студентів до власного здоров’я та здорового способу життя, їх 
стресового навантаження, зв’язку між показниками психічного і фізичного здоров’я, причин та 
наслідків стресу, агресії); нестача практичних рекомендацій і заходів щодо покращення фізичного та 
психологічного стану студентів. 

У такій ситуації особливе місце займають навчальні заклади і заходи, які проводяться в рамках 
навчального та позанавчального процесу. Пропаганда здорового способу життя та культури здоров’я, 
відносин, спілкування, навчання в навчальних закладах проводиться лише епізодично й, у більшості 
випадків, формально. При цьому мова постійно йде про погіршення здоров’я нації, проблеми 
стресових перевантажень, адинамію, неправильне харчування, зростання рівня шкідливих звичок та 
наркоманії й СНІДу.  

За даними Великого тлумачного словника сучасної української мови [2], "сталий" – це такий, який 
не змінюється, зберігає той самий склад, розмір, однакову форму, величину, незмінний, постійний. 
Нами психофізіологічна сталість студентів визначається як властивість, яка характеризує студента 
врівноваженим психологічно, як того, хто має незмінні величини показників здоров’я, тверді, 
непохитні характеристики поведінки, здатним зберігати свій стан при зовнішніх впливах. На нашу 
думку, психофізіологічна сталість призначена для тривалої розумової та фізичної роботи студента в 
рамках навчального процесу. Це не тимчасова характеристика, а розрахована на довгий термін 
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навчання у вищому навчальному закладі. Психофізіологічна сталість надійно забезпечує існування 
організму студента в період навчання у вищому навчальному закладі; дозволяє студенту розвиватись 
як особистості, фахівцю та керівнику.  

Таким чином, для визначення психофізіологічної сталості студентів, нам необхідно з’ясувати 
показники  психічного, фізичного та соціального здоров’я молоді, яка навчається в Одеському 
національному університеті імені І.І. Мечникова. Усього експериментом було охоплено 648 
студентів. 

Здоров’я як повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний розвиток 
фізичних і духовних сил, принцип єдності організму, саморегуляції і врівноваженої взаємодії всіх 
органів було визначено у преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 1948 
році. У ній зокрема, записано: "Здоров’я – це такий стан людини, якому властиві не тільки відсутність 
хвороб чи фізичних дефектів, але і повне фізичне, духовне та соціальне благополуччя" [3]. 
Суб’єктивно здоров’я характеризується людиною через відчуття загального благополуччя, радості 
життя, працездатності, здатності до адаптації та опору [4]. 

Для визначення соматичного здоров’я студентів різних курсів і факультетів була проведена бальна 
експрес-оцінка його рівня, яка виявила, що лише 22,1% обстежених мали середній рівень здоров’я. 
При цьому за період навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова кількість студентів з низьким рівнем 
здоров’я збільшується з 44,1% на 1-2 курсах до 53,5% на V курсі. Найбільші прояви погіршення 
здоров’я встановлено у функціях зорового та опорно-рухового апаратів, що вірогідно пов’язано з 
великим учбовим навантаження, довготривалою роботою за комп’ютером та зниженою руховою 
активністю. 

У сучасних умовах існування молодь постійно зустрічається із ситуаціями, які викликають 
довготривале стресове напруження. Ми провели аналіз стресогенних життєвих подій та соціальної 
адаптації 446 студентів різних курсів і факультетів Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова за методикою Холмса й Рейхе [5]. У середньому по університету 26,3% студентів мали 
пороговий ступінь стресу, а 21,2% студентів знаходяться на межі нервового виснаження, що потребує 
втручання психологів і медиків. За опитувальником "Де приховані Ваші стреси?" [5], нами було 
встановлено, що найбільш стресогенною сферою життя студентів є побут, незалежно від статі і курсу 
навчання опитаного. Стресогенність побутових питань виявлена і у респондентів, що мешкали в себе 
вдома, разом з батьками, і в тих,  хто орендував квартири або користувався гуртожитком.  

Серед життєвих подій студентів першого курсу на перше місце за стресогеністю виходять іспити, 
далі відмічається зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім’ї, зміни у відношеннях з 
оточуючими; зміна місця проживання та режиму харчування тощо. Студенти п’ятого курсу вказують 
на стресогенність розривів з партнером та хвороби членів сім’ї. 

Заслуговує на увагу той факт, що найменш стресогенною є професійна діяльність студентів. 
Можливо цей факт свідчить про правильно проведену професійну орієнтацію майбутніх фахівців, які 
задоволені обраною спеціальністю і мають достатню впевненість у майбутньому.  

Оскільки професійну діяльність студенти вважали найменш стресогенною сферою свого життя, ми 
вирішили виявити стан їх соціально-психологічної адаптації. Нами була обрана методика діагностики 
соціально-психологічної адаптації К. Роджерса й Р. Даймонда [5]. Отримані результати представлені 
в таблиці 1. 

Як ми бачимо, високими були й на першому (серед 125 студентів), і на п’ятому курсі (серед 77 
студентів) такі показники, як адаптивність, сприйняття себе, домінування; до верхньої границі норми 
був близьким стан емоційного комфорту. Стан ескапізму (відходу від проблем) збільшився до п’ятого 
курсу лише на 0,5%, але не перевищував норми. Кількість студентів з перевищуючим норму 
показником домінування збільшується з 46,4% на першому курсі до 68,9% на п’ятому, що можна, на 
нашу думку, пояснити розвитком під час навчання таких здібностей як ініціативність, лідерство, 
впевненість у собі, що є, безумовно, позитивним явищем для кар’єрного росту майбутнього фахівця. 

На підставі отриманих даних ми розрахували інтегральний показник адаптації у відсотках до 
загальної кількості респондентів. Результати були приблизно однакові: високу ступінь адаптації на 
першому курсі мали 61% студентів, а на п’ятому – 60%. 

Таблиця 1. 

Показники соціально–психологічної адаптації студентів ОНУ імені І.І. Мечникова 

№ Показники 1 курс 5 курс Норма 
1 Адаптивність 150,4 146,9 68-136 
2 Дезадаптивність 96,1 94,9 68-136 
3 Сприймання себе 49,4 48,2 22-42 
4 Неприймання себе 16,6 15,8 14-28 
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№ Показники 1 курс 5 курс Норма 
5 Емоційний комфорт 24,6 27,8 14-28 
6 Емоційний дискомфорт 18,3 17,1 14-28 
7 Домінування 11,6 13,8 6-12 
8 Веденість 20,8 21,2 12-24 
9 Ескапізм 16,6 17,1 10-20 

 
Міжособистісні відносини, групові цінності і норми, стиль лідерства, система заохочування та 

покарання, морально-психологічний клімат – це одні з головних факторів, що впливають на стан 
соціально-психологічної адаптації людини в колективі й забезпечують її психофізіологічну сталість.  

Таким чином, нами було виявлено: низький рівень соматичного здоров’я студентів, високу ступінь 
адаптації й високе стресове виснаження, побут як найбільш стресогенна сфера життя студентів. Така 
ситуація в психофізіологічній характеристиці студентів, розбалансованість загальних показників 
фізичного та психічного здоров’я сприяє, за думкою фахівців, соціально-політичній нестабільності та 
збільшенню агресивних настроїв у молодіжному середовищі. Це спонукало нас на вивчення стану 
агресивних настроїв у студентів. 

За методикою А. Басса та Д. Аркі можна виділити такі показники та види агресії: фізична агресія – 
це агресія, яка відображається у безпосередній фізичній дії на людину (нанесення тілесних 
пошкоджень, бійки, вбивства та ін.); вербальна агресія – відображається у лайках, горланнях, плітках 
та ін.; опосередкована (непряма) агресія – агресія, перенесена на неживі предмети, тварин; негативізм 
– почуття суперечності, пригноблення, відривання від суспільних стереотипів й прийнятих у 
суспільстві форм поведінки; роздратованість – швидкість розвитку агресивних і захисних реакцій; 
підозрілість – це поведінка, яка заснована на сумнівах у правильності, законності дій іншої особи, у 
правдивості слів іншої людини; образа – внутрішнє переживання, ущемлення особистих реальних чи 
уявних прав; почуття вини – переживання особистого положення в якості того, хто ущемляє права 
інших осіб [6: 30]. 

За попередніми даними, більш половини опитаних студентів мають високий прояв почуття вини 
та опосередкованої (непрямої) агресії. Більш ніж третина опитаних студентів перші прояви агресії та 
насильства у відношенні до себе отримали в дитинстві в сім’ї. Можна зробити висновок, що почуття 
вини йде у студентів із сімейного виховання, спричиняється сімейними відношеннями між батьками, 
мікрокліматом у сім’ї. Така ситуація частіше за все провокує насильницьку поведінку і серед 
студентів, які копіюють поведінку своїх близьких, бачать насильство і агресію навколо себе, і для 
захисту своєї особистості дублюють таку поведінку у своєму оточенні.  

Для гармонійних відношень у суспільстві та забезпечення ненасильницьких настроїв серед молоді, 
нами пропонується схема, яка застосовується для проведення досліджень, моніторингу і 
профілактичних заходів щодо попередження стресу, зниження агресивних настроїв та підвищення 
рівня здоров’я. Кожна людина з дитинства відвідує навчальні заклади, отримує запас знань, умінь та 
навичок при чому не тільки фахових, але й суспільних у вигляді психофізіологічної сталості в сім’ї з 
дитинства, у школі, вищому навчальному закладі, при формуванні власної сім’ї. 

При створенні молоддю нової сім’ї, частіше відтворюються стереотип поведінки, відносин, які 
бачив у сім’ї батьків, у школі, у вищому навчальному закладі. При звичці застосовувати насильницькі 
дії з метою відстоювання своїх прав і міркувань, як у сім’ї так і серед однолітків, агресивний стиль 
поведінки буде перенесений на нову модель сім’ї. Людина, яка виросла в позитивному мікрокліматі, з 
доброзичливими і мирними стосунками буде у своїй сім’ї створювати такий самий мікроклімат і такі 
самі відносини. Таким чином наше коло замикається. Маленька структура суспільства – сім’я – несе в 
собі весь спектр можливих відношень: від насильства до миру та спокою.  
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Для забезпечення гармонійних відносин у суспільстві, зменшення стресового напруження та 
агресивних реакцій на будь-які події, ми вважаємо за необхідне рекомендувати студентам самостійно 
проводити психофізіологічне розвантаження та укріплення психофізіологічної сталості підібраними 
нами методиками. 

Одним з найефективніших методів саморегуляції, що дозволяє трансформувати негативні 
переживання в сім’ї, суспільстві, вищому навчальному закладі в позитивні емоційні стани, розвинути 
стійкі мотивації до самовдосконалення, навчитися керувати диханням, розслабляти м’язи, через 
підсвідомість впливати на роботу внутрішніх органів є аутотренінгові, медитативні та релаксаційні 
вправи. Аутотренінгові методи засновані на складанні та повільному повторенні речень у думках 
імперативно-позитивного напряму (Я добре відпочив… Мої сили оновлені… У всьому тілі почуваю 
прилив енергії… Думки чіткі та ясні…). Медитативні вправи у свою чергу зосереджують увагу на 
правильному, вільному диханні та згадуванні щасливих моментів життя. Релаксаційні техніки 
дозволяють зняти психо-м’язову напругу завдяки вибору певної пози або набору рухових вправ. 
Ними можна займатися як під керівництвом психолога, так і самостійно у вільній час. Залежно від 
ступеня психоемоційного напруження процедури слід проводити від 1-2 разів на день до 1-2 разів на 
тиждень.  

Використовуючи аутотренінгові, медитативні та релаксаційні техніки дозволять студенту 
зменшити негативний вплив стресів, конфліктів, які виникають у різних сферах особистого життя.  
Психологічне розвантаження дозволить студентам сконцентрувати увагу на позитивних емоціях, на 
збереженні власного здоров’я, попередити зрив адаптаційних механізмів та передумов для 
виникнення захворювань нервової та серцево-судинної систем. Покращена психологічна сталість 
студентів зменшує перевтому, роздратованість, агресивні настрої, що дозволяє мінімізувати ризики 
нещасних випадків та запобігти виникненню небезпек, покращити засвоєння навчального матеріалу, 
формування професійних умінь та навичок у рамках запровадження Болонського процесу.  

Для забезпечення фізичної сталості студентів, ми пропонуємо різноманітні підходи, які 
виявляються у впровадженні в навчальний процес короткочасних фізичних вправ, розвантаження 
зорового апарату, аромотерапії тощо. Для профілактики порушень зорового апарату та попередження 
комп’ютерного зорового синдрому розроблено таблицю для розслаблення очей і запропоновано 
комплекс вправ. Наприклад:  

1. Протягом 15 с швидко моргати очима, напруживши очні м’язи.  
2. Очі заплющені. Не відкриваючи очей на рахунок "1-2-3-4" начебто подивитися ліворуч, 

далі на рахунок "5-6-7-8" начебто подивитися праворуч. Повторити п'ять разів.  
3. Очі заплющені. Не відкриваючи очей на рахунок "1-2-3" начебто подивитися вгору, потім 

– додолу на рахунок "4-5-6". Повторити п'ять разів.  
4. Спокійно розслабитися й посидіти із заплющеними очима протягом 15 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Співвідношення складових ланок суспільства 
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Для покращення стану опорно-рухового апарату підібрано комплекс вправ для його 
розвантаження: при порушенні постави, при наявності перших ознак сколіозу тощо. Рекомендовані 
вправи є доповненням обов’язкового, регулярного, фізичного навантаження у вигляді ранкової 
зарядки, занять фізичною культурою, відвідувань спортивних та оздоровчих секцій тощо.  

На базі загальних відомостей про позитивний вплив аромотерапії головною метою наших 
розробок та рекомендацій було підвищення рівня здоров’я студентів через покращення  адаптаційних 
процесів в організмі заходами аромовпливу. Обрані нами комбінації ефірних олій дозволяють 
вирішити наступні задачі: покращення мікроклімату учбових приміщень для попередження 
захворювань дихальної системи; покращення працездатності, уваги, пам’яті, зменшення нервового 
перевантаження та наслідків стресу; оптимізація балансу вегетативної нервової системи, регуляція 
емоційного стану.  

При агресивному оточуючому середовищі, в якому росте сучасна молодь, включення до 
виховання та навчання медико-психолого-педагогічних методик і тренінгів на всіх етапах освітнього 
процесу, безумовно, буде сприяти: розвитку культури взаємовідносин молодих поколінь, розвитку 
особистості із психофізіологічною сталістю, здоровим баченням перспектив і з ненасильницькою 
поведінкою. 
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Иванова И.В., Гвоздий С.П., Полищук Л.М. Психофизиологическая устойчивость студентов 
высшего учебного заведения в рамках внедрения Болонского процесса. 

В статье рассматриваются основные психофизиологические характеристики студентов, которые 
обусловливают их пригодность к обучению в высшем учебном заведении в период внедрения 
Болонского процесса. Предложены рекомендации по профилактике стрессовых состояний, 

предупреждения агрессивных настроений и сохранения здоровья студентов: аутотренинговые, 
медитативные и релаксационные техники, физические упражнения, расслабление зрения, 

аромотерапия. 

Ivanova I.V ., Нvozdiy S.P ., Polyshchuk L.M. Psycho-Physiological Constancy of Students of Higher 
Educational Establishment within Introduction of the Bologna’s Process. 

The article describes basic psycho-physiological characteristics of students, which stipulate their fitness to 
the studies in higher educational establishment in the period of the Bologna’s process introduction. The 
recommendations on the prophylaxis of the stressing states, warnings of aggressive moods and saving of 

health of students are suggested: autogenic training, meditative, relaxation techniques, physical exercises, 
weakening of sight, aromatherapy. 
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УДК 378: 574 + 54 
О.С. Заблоцька, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії 
(Житомирський національний агроекологічний університет) 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ХІМІЇ У ВИЩІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

У статті викладено результати аналізу міжпредметних зв’язків хімії у вищій екологічній освіті за 
критеріями: спільні об’єкти реальної дійсності, зміст, методи дослідження, вміння, навички, 
способи діяльності, рівні структурної організації речовин, ключові компетенції та хронологія 

вивчення дисциплін. Доведено необхідність перегляду навчальної програми курсу "Хімія з основами 
біогеохімії" та збагачення її змісту відомостями про органічні речовини. 

Як свідчить аналіз міжнародної та вітчизняної педагогічної практики, здобуття якісної освіти 
передбачає врахування міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін як відображення в їх змісті 
складної діалектичної структури об’єктивного світу та загальновизнаних підходів до його пізнання.   

"Хімія з основами біогеохімії" поряд з іншими нормативними навчальними предметами посідає 
чільне місце в системі вищої екологічної освіти. Це фундаментальний, профілюючий природознавчий 
курс. Хімічні знання про речовини, їх структуру, властивості, біологічні функції, знаходження в 
природі та взаємоперетворення є базовими для формування екологічних знань. Вони сприяють 
засвоєнню багатьох дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, 
широко застосовуються у виробничій діяльності.  

На основі хімічних знань мають можливість формуватися відповідні предметні компетенції 
студентів, які, згідно нормативних документів вищої екологічної освіти, успішно 
використовуватимуться й у межах інших навчальних курсів. Зважаючи на це, ми передбачили, що 
встановлення системи міжпредметних зв’язків хімії з дисциплінами, запропонованими до вивчення 
Галузевим стандартом вищої екологічної освіти, сприятиме підвищенню ефективності формування 
предметних компетенцій у студентів. Це й становить мету нашої статті. 

Аналіз методичної літератури засвідчив, що міжпредметні зв’язки нині вивчаються за двома 
підходами: інформаційним та хронологічним (Н.М. Буринська, Л.П. Вороніна, О.Д. Гончар, 
Д.М. Кірюшкін, К.П. Корольова, І.В. Мороз, А.В. Степанюк, В.М. Федорова та ін.). Перший підхід 
передбачає встановлення спільних для дисциплін об’єктів, понять, законів, теорій, умінь, навичок, 
способів діяльності, мотивів навчання та методів дослідження. В основі другого – знаходиться 
послідовність вивчення предметів, визначена навчальними планами вищої школи. За цим підходом 
міжпредметні зв’язки поділяються на попередні (в процесі вивчення дисципліни використовується 
матеріал, який вже розглядався раніше в межах інших дисциплін), супутні (один і той же матеріал 
вивчається суміжними предметами одночасно) та перспективні (матеріал, що вивчається 
дисципліною, пізніше буде використано іншими дисциплінами).   

"Екологія", згідно сучасного трактування, – це наука, що вивчає закономірності існування, 
формування та функціонування біологічних систем усіх рівнів організації в їх взаємодії з оточуючим 
середовищем. Відомо, що біологічна форма руху матерії базується на хімічній, тобто всі об’єкти 
живої природи мають речовинну будову. Це стосується також і неживої природи. Оскільки 
речовинний вид матерії детально вивчається хімією, то очевидним є зв’язок між нею та екологічними 
дисциплінами. Відповідно до цього, пропонуємо ще один (додатковий) критерій аналізу 
міжпредметних зв’язків – за рівнями структурної організації речовини, які досліджуються в межах 
природничих навчальних дисциплін.   

Вивчення зв’язків між предметами за хронологічним підходом здійснюватимемо з огляду на 
спірально-концентричний принцип побудови курсів, при якому студенти повертаються до 
відповідних понять, а отже й до предметних компетенцій, але на вищому дисциплінарному рівні. 
Такий підхід, на нашу думку, дозволить встановити місце предметних компетенцій з хімії у 
вертикальній ієрархії дисциплін екологічного спрямування та сприятиме акцентуванню уваги 
викладачів на формуванні у студентів необхідного для подальшого навчання хімічного досвіду. 

Окрім зазначених вище напрямів дослідження міжпредметних зв’язків хімії з іншими 
дисциплінами, вважаємо за необхідне вивчити також і зміст ключових компетенцій, які можуть бути 
втілені у відповідні предметні, згідно Галузевого стандарту. Вважаємо, що це дозволить дослідити 
зв’язки між дисциплінами на новому надпредметному рівні.     

Враховуючи все вище зазначене, в дослідженні міжпредметних зв’язків хімії ми зосередили свою 
увагу на таких його напрямах: 

− встановлення горизонтальних міжпредметних зв’язків (зв’язків на основі спільних 
предметних компетенцій, їх складових та рівнів структурної організації речовини); 

− визначення вертикальних міжпредметних зв’язків (місця предметних компетенцій з хімії в 
загальній фаховій підготовці за хронологічним підходом); 
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− вивчення надпредметних зв’язків (спільних ключових компетенцій у змісті предметних 
компетенцій з хімії та інших дисциплін). 
Своє дослідження ми здійснювали за Галузевим стандартом вищої освіти України (освітньо-

професійною програмою), навчальними програмами нормативних дисциплін та типовим навчальним 
планом підготовки бакалавра напряму підготовки 0708 "Екологія" [1; 2; 3].   

Сучасні уніфіковані підходи до результатів освіти за Болонською декларацією передбачають 
встановлення міжпредметних зв’язків за спільними компетенціями, що формуються на рівні 
навчальних дисциплін (ключовими, загальнопредметними та предметними). Спроба дослідження 
зв’язків хімії з іншими дисциплінами за предметними компетенціями студентів, виявилась невдалою 
у зв’язку з відсутністю їх формулювання в Галузевому стандарті та навчальних програмах 
нормативних дисциплін. З цієї причини аналіз горизонтальних міжпредметних зв’язків за 
зазначеними документами проводився на основі окремих елементів компетенцій та іншими 
інформаційними критеріями, зокрема за: 

− об’єктами реальної дійсності;  
− змістом (законами, теоріями, поняттями, вченнями тощо, що є основою знань);  
− уміннями, навичками, способами діяльності, що формуються у студентів протягом вивчення 

відповідних курсів;  
− методами дослідження; 
− рівнями структурної організації речовини. 

Спільними об’єктами реальної дійсності для всіх дисциплін, що вивчаються екологами, є жива та 
нежива природа й її окремі складові, а саме: людина, рослини, тварини, мікроорганізми (об’єкти 
живої природи), гірські породи, вода, ґрунт, атмосферне повітря, господарські споруди (продукція, 
викиди, відходи, скиди) тощо (об’єкти неживої природи). Хімія досліджує ці об’єкти, виходячи з їх 
речовинної структурної організації.  

У результаті аналізу Галузевого стандарту було встановлено, що за спільними об’єктами живої 
природи хімія тісно пов’язана з біологією, загальною екологією, екологічним правом, екологією 
людини, екологічною безпекою, безпекою життєдіяльності, нормуванням антропогенного 
навантаження на природне середовище. Міжпредметні зв’язки хімії за об’єктами неживої природи 
виявлено з дисциплінами: "Гідрологія", "Ґрунтознавство", "Загальна екологія", "Екологічна 
експертиза", "Моніторинг довкілля", "Екологічне право", "Техноекологія", "Екологічна безпека", 
"Безпека життєдіяльності", "Моделювання та прогнозування стану довкілля", "Геологія з основами 
геоморфології", "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище". 

Вивчення горизонтальних міжпредметних зв’язків хімії з іншими дисциплінами за змістовим 
(знаннєвим) компонентом предметних компетенцій здійснювалось за такими підходами:  

− встановлення загальної хімічної компоненти у складі блоків змістових модулів дисциплін; 
− вирізнення нормативних навчальних елементів, що стосуються речовин, у змісті дисциплін 

циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки; 
− визначення спільних хімічних процесів, що розглядаються під час засвоєння дисциплін. 

Аналіз міжпредметних зв’язків хімії з дисциплінами циклів професійної та практичної підготовки, 
здійснений за Галузевим стандартом показав, що в основі блоків змістових модулів, які входять до 
навчальних дисциплін "Екологічна експертиза" (блок – оцінка впливу на навколишнє середовище), 
"Моніторинг довкілля" (блок – сучасні основи метрології та методи визначення забруднюючих 
речовин), "Екологічне право" (блок – правова охорона навколишнього природного середовища в 
господарстві), знаходиться хімічна компонента – неорганічні та органічні речовини, їх структурна 
організація, властивості, знаходження в природі, біологічне значення та вплив на навколишнє 
середовище. 

Знання з "Ландшафтної екології" (блок – аналіз параметрів навколишнього середовища) 
формуються завдяки хімічним знанням про хімічний склад повітря, води, ґрунту, міграцію хімічних 
елементів, їх кругообіг, хімічні дослідження параметрів навколишнього середовища. 

Хімічні знання про речовини, їх структурну організацію, властивості, застосування, вплив на 
довкілля та про хімічні методи дослідження об’єктів навколишнього середовища сприяють 
формуванню знань з: 

− "Техноекології" (блок – особливості техногенного забруднення; контроль, нормування й 
очищення від забруднюючих речовин у різних середовищах); 

− "Екологічної безпеки" (блок – техногенні ландшафти, їх зміни та методи оптимізації; методи і 
засоби контролю довкілля); 

− "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" (блок – нормування 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; нормування стану поверхневих вод); 

− "Екології людини" (блок – техногенні фактори та здоров’я людини). 
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Блок "закріплення професійних умінь і навичок на виробництві" у складі одного із змістових 
модулів виробничої практики формується завдяки хімічній компоненті – речовини, їх структурна 
організація, властивості, знаходження в природі, біологічне значення та вплив на навколишнє 
природне середовище; хімічні процеси в природі; правила роботи в хімічній лабораторії, методи 
якісного і кількісного хімічного аналізу. 

Відомо, що об’єктом дослідження екології є жива та нежива природа, в основі якої знаходяться 
неорганічні та органічні речовини. Останні вивчаються не лише в курсі "Хімія з основами 
біогеохімії", а й у межах інших дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної 
підготовки. Їх перелік наведено в таблицях 1, 2 і 3.  

Таблиця 1. 

Нормативні навчальні елементи, що стосуються речовин, у змісті дисциплін циклів 
природничо-наукової підготовки  

Нормативні навчальні елементи у змісті дисципліни, що 
стосуються речовин Назва дисципліни 

неорганічних органічних 
Біологія  автотрофія, продуценти, 

редуценти, азотфіксація 
автотрофія, генофонд, гетеротро-
фія, продуценти, редуценти, 
аденозинтрифосфат, білки, 
вуглеводи, генетичний код, РНК, 
ДНК, ліпіди 

Геологія з основами 
геоморфології 

мінеральний склад гірських 
порід, класифікація підземних 
вод за мінералізацією, корисні 
копалини, мінеральні води,  

- 

Гідрологія  кругообіг води, хімічний склад 
води, мінералізація, хімічні 
властивості води 

- 

Ґрунтознавство  ґрунт, ґрунтоутворюючі 
породи, хімічний склад ґрунтів, 
соленакопичення 

ґрунт, гумусоакумуляційний 
процес, гумінові кислоти, 
фульвокислоти, гумін, гумус 
ґрунтів, вміст органічної 
речовини, ферменти 

Загальна екологія (та 
неоекологія) 

кругообіг речовин, фотосинтез, 
тверді відходи, озон, смоги, 
кислотні дощі, добрива, 
відходи, стоки, викиди, вплив 
забруднень на живі організми 
(ГДК), неорганічні канцерогени 
(асбест, метали), неорганічні 
мутагени 

біологічний кругообіг, основа 
кругообігу Карбону – процес 
життєдіяльності, фотосинтез, 
пестициди, відходи, стоки, 
викиди, вплив забруднень на живі 
організми (ГДК), органічні 
канцерогени (ПАР, нітросполуки, 
циклічні аміни, мітоксини), 
бензапірен, органічні мутагени 

 
Таблиця 2 

Нормативні навчальні елементи, що стосуються неорганічних речовин у змісті дисциплін 
циклів професійної та практичної підготовки 

Назва дисципліни Нормативні навчальні елементи у змісті дисципліни, що 
стосуються неорганічних речовин 

Екологічна експертиза оцінка впливу на навколишнє середовище, варіанти врахування 
можливості та повноти утилізації невикористаних залишків 
матеріалів та речовин чи їх екологічно безпечне поховання 

Моніторинг довкілля відходи, гранично допустимий викид, скид, допустима 
концентрація речовини у ґрунті, орієнтовно безпечний рівень 
впливу речовини, ГДК, ГВК 
 

Моделювання і 
прогнозування стану 
довкілля 

моделювання адвекції та дисперсії хімічних речовин у 
підземних водах 

Ландшафтна екологія геохімічний ландшафт 
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Назва дисципліни Нормативні навчальні елементи у змісті дисципліни, що 
стосуються неорганічних речовин 

Безпека життєдіяльності принципи хімічної безпеки, речовини-забруднювачі в харчових 
продуктах 

Техноекологія мінеральна сировина, забруднення атмосфери продуктами 
згорання, чавун, добрива, метали, неорганічна хімія 

Екологічна безпека вид техногенного класу екологічної безпеки, що формується 
хімічними чинниками 

Екологія міських систем стічні води 
Нормування антропогенного 
навантаження на природне 
середовище 

ГДК забруднюючих речовин 

 
Таблиця 3. 

Нормативні навчальні елементи, що стосуються органічних речовин у змісті дисциплін циклів 
професійної та практичної підготовки 

Назва дисципліни Нормативні навчальні елементи у змісті дисципліни, що стосуються 
органічних речовин 

Екологічна 
експертиза 

оцінка впливу на навколишнє середовище, варіанти врахування 
можливості та повноти утилізації невикористаних залишків матеріалів та 
речовин чи їх екологічно безпечне поховання 

Моніторинг 
довкілля 

забруднення діоксаном, вуглеводневе забруднення, відходи, гранично 
допустимий викид, скид, допустима концентрація речовини у ґрунті, 
орієнтовно безпечний рівень впливу речовини, ГДК, ГВК 

Моделювання і 
прогнозування 
стану довкілля 

концептуальна модель розповсюдження стійких органічних 
забруднюючих речовин у водному середовищі 

Безпека 
життєдіяльності 

принципи хімічної безпеки, речовини-забруднювачі в харчових 
продуктах 

Техноекологія ресурси – природний газ, нафта, мазут, сланці, нафтопродукти,  
очищення нафтовмісних стічних вод, органічна хімія, целюлоза, засоби 
захисту рослин 

Екологічна безпека вид техногенного класу екологічної безпеки, що формується хімічними 
чинниками 

Екологія міських 
систем 

стічні води, склад органічних забруднень фільтрату полігону ТПВ 

Нормування антро-
погенного наванта-
ження на природне 
середовище 

ГДК забруднюючих речовин 

 

Як видно з таблиць 1, 2 та 3, неорганічні та органічні речовини в однаковій мірі вивчаються 
дисциплінами, передбаченими для вищої екологічної освіти. Проте проведений аналіз двох варіантів 
навчальної програми нормативної дисципліни "Хімія з основами біогеохімії" [2] засвідчив відсутність 
у них модуля, присвяченого органічним сполукам. Це входить у протиріччя з заявленою в програмах 
метою. У ній основна увага акцентується на вивченні "хімічних перетворень, які супроводжують 
найбільш важливі технологічні процеси в промисловості та на транспорті,… хімічних процесів, що 
проходять у результаті взаємодії речовин з об’єктами біосфери або в результаті процесів 
знешкодження токсикантів, що потрапили в навколишнє природне середовище в результаті дії 
антропогенних чинників" [2: 33].   

Відомо, що зазначені процеси, об’єкти біосфери та токсиканти безпосередньо стосуються й 
органічних речовин або є ними. Ці речовини зумовлюють біологічні функції об’єктів живої природи 
та шляхом хімічних перетворень здійснюють вплив на навколишнє середовище. Тому якісне 
вивчення екологічних дисциплін, без з’ясування структурної організації органічних речовин у курсі 
хімії, є, на нашу думку, неможливим.  

Аналіз навчальних програм нормативних дисциплін, здійснений на основі встановлення спільних 
хімічних процесів, що ними вивчаються, дав змогу зробити висновок про існування тісного 
взаємозв’язку між хімією та  такими дисциплінами:  
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− Гідрологією (хімічні властивості води, їх роль у гідрологічних і природних процесах; хімічні 
процеси в океані, їх вплив на розподіл деяких речовин донного складу); 

− Ґрунтознавством (перетворення органічних залишків у ґрунті і сучасне уявлення про 
гумусоутворення; ґрунтові колоїди, їх властивості та поглинальна здатність ґрунту; кислотність та 
лужність ґрунту; окиснювально-відновлювальний режим ґрунту; ферментативна активність ґрунту; 
фізико-хімічне поглинання катіонів; буферність ґрунту); 

− Загальною екологією (та неоекологією) (кругообіг хімічних елементів; біогенна міграція 
атомів хімічних елементів за законом В.І. Вернадського; речовинно-енергетичний обмін речовин в 
екосистемах); 

− Моделюванням і прогнозуванням стану довкілля (хімічні процеси в усіх сферах Землі; моделі 
біогеохімічних циклів); 

− Ландшафтною екологією (міграція та обмін речовин); 
− Екологічною безпекою (формування екологічної небезпеки хімічними чинниками); 
− Екологією міських систем (коагуляція, седиментація, знезараження води озоном, іонами 

благородних металів; адсорбція, флотація, екстракція, іонний обмін, осмос). 
Дослідження горизонтальних міжпредметних зв’язків хімії з іншими дисциплінами здійснювалось 

також і за спільними вміннями, навичками та способами діяльності, визначеними в навчальних 
програмах нормативних дисциплін. Результати аналізу за цим критерієм дозволили вирізнити такі 
споріднені з хімією дисципліни:   

− Гідрологія (вміння визначати сучасний хімічний склад природних вод із точки зору оцінки їх 
якості); 

− Ґрунтознавство (вміння встановлювати хімічний склад грунту та його фізико-хімічні 
властивості); 

− Моніторинг довкілля (вміння здійснювати вимірювання складу та властивостей різних 
компонентів навколишнього середовища; проводити розрахунки результатів вимірювання);  

− Загально-екологічна навчальна практика (вміння проводити первинні експрес-аналізи у 
польових умовах – визначення рН, карбонатності тощо).  
Спільні методи дослідження – наступний критерій вивчення горизонтальних міжпредметних 

зв’язків хімії з іншими дисциплінами. У хімії використовуються загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження. До загальнонаукових відносять діалектичний метод, спостереження, експеримент, 
моніторинг, моделювання, аналіз, синтез, методи математичної статистики тощо. Ці методи 
використовуються всіма навчальними дисциплінами.  

Спеціальні методи, що застосовуються в хімії, поділяються на хімічні (екстракція, кристалізація, 
фільтрування, якісний аналіз, титрування, гравіметрія, газоволюметрія тощо) та фізико-хімічні 
(хроматографія, фотометрія, потенціометрія, електрофорез тощо). Вивчення змісту навчальних 
програм нормативних дисциплін дозволило встановити ті з них, які також використовують у своїй 
практиці дані методи. Результати цієї роботи наведено в таблиці 4. 

 
Таблиця 4. 

Горизонтальні міжпредметні зв’язки хімії з дисциплінами циклів природничо-наукової, 
професійної та практичної підготовки за спільними методами дослідження 

Назва дисципліни Метод дослідження 
Гідрологія методи визначення хімічного складу природних вод 
Грунтознавство методи визначення хімічного складу ґрунту та його 

фізико-хімічних властивостей 
Загальна екологія (та неоекологія) хімічні та фізичні методи 
Моніторинг довкілля методи вивчення складу та властивостей різних 

компонентів навколишнього середовища: 
гравіметричний, титриметричний, фотохімічний, 
електрохімічний, хроматографічний; методи відгону, 
осадження, співосадження, редоксиметрії, колориметрії 

 
Рівні структурної організації живої та неживої природи, що розглядаються в межах навчальних 

курсів, – наступний критерій встановлення міжпредметних зв’язків, використаний у нашому 
дослідженні. Цілісність знань про рівні структурної організації форм руху матерії є переконливою 
ілюстрацією єдності матеріального світу. Вони забезпечують ширшу можливість виявлення 
діалектичних зв’язків між окремими дисциплінами природничого циклу. 
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Оскільки головним предметом вивчення хімії, як відомо, є речовини, ми зосередили свою увагу на 
ієрархії їх рівнів структурної організації (атомному, молекулярному і полімерному) й на визначальній 
ролі структури речовин при здійсненні біологічних функцій та екологічного впливу на навколишнє 
середовище.    

Аналіз змісту навчальних програм дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та 
практичної підготовки [2] дозволив встановити горизонтальні міжпредметні зв’язки за рівнями 
структурної організації речовини.  Результати цього дослідження наведено в схемі 1. 

 

Схема 1. 
Горизонтальні міжпредметні зв’язки "Хімії з основами біогеохімії" з іншими дисциплінами 
циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки за спільними рівнями 

структурної організації речовини 

 
Вертикальні міжпредметні зв’язки "Хімії з основами біогеохімії" з іншими дисциплінами циклів 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки встановлювалися за хронологічним 
підходом. Було визначено, що паралельно з предметом "Хімія з основами біогеохімії" на першому 
курсі вивчаються такі нормативні дисципліни, як біологія, ґрунтознавство та геологія з основами 
геоморфології. Отже, між ними існують тісні супутні зв’язки. Інші нормативні дисципліни 
засвоюються студентами на старших курсах. Міжпредметні зв’язки хімії з цими дисциплінами є 
перспективними.  

Спільними для хімії та інших дисциплін, передбачених до вивчення студентами-екологами, є 
також ключові компетенції, що складають систему надпредметних зв’язків. Відповідно до Галузевого 
стандарту – це функціональна компетенція, компетенція інтерактивних схем, прагматична 
компетенція, демонстрування творчого мислення, застосування різних видів спілкування в різних 
ситуаціях, розуміння й використання технологій, розвиток здібностей дослідження та набуття 
власного досвіду, формування комплексу індивідуальних і соціальних якостей, орієнтація на них 
своєї поведінки і кар’єри [1]. 

Проведене дослідження міжпредметних зв’язків курсу "Хімія з основами біогеохімії" з іншими 
дисциплінами циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки дає підстави для 
таких висновків: 

1. Традиційними критеріями аналізу міжпредметних зв’язків є: спільні об’єкти реальної 
дійсності, зміст, методи дослідження, вміння, навички, способи діяльності та хронологія вивчення 
дисциплін.  

2. Зважаючи на речовинну структуру об’єктів неживої та живої природи, що розглядаються 
студентами-екологами, встановлено додатковий критерій дослідження міжпредметних зв’язків 
між природничими дисциплінами – за рівнями структурної організації речовини. Це дозволило 
виявити відображення речовинної ієрархії в змісті навчальних предметів та об’єднати знання про 
різні форми руху матерії.  

3. Передбачений програмами екологічних дисциплін обсяг нормативних навчальних елементів, 
що стосуються речовин, вимагає перегляду навчальної програми курсу "Хімія з основами 
біогеохімії" та збагачення її змісту відомостями про органічні речовини.  
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4. Реалізація компетентнісного підходу до навчання уможливлює використання нового 
критерію дослідження міжпредметних зв’язків – за спільними компетенціями студентів, що 
формуються в межах дисциплін. Проте сучасний стан впровадження даного підходу у вищу школу 
дає можливість вивчати зв’язки між дисциплінами лише за складовими предметних компетенцій. 

5. За структурними компонентами компетенцій хімія тісно пов’язана з дисциплінами, що 
вивчаються студентами-екологами, системою горизонтальних та вертикальних міжпредметних 
зв’язків. Формування цих компонентів, а отже й самих предметних компетенцій з хімії, є 
необхідною умовою засвоєння відповідних компетенцій з інших екологічних дисциплін.  

6. Аналіз надпредметних зв’язків хімії, проведений за Галузевим стандартом, довів, що 
втілення спільних ключових компетенцій у предметні сприяє додатковому об’єднанню навчальних 
дисциплін та збагачує й поглиблює їх зміст.  
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Заблоцкая О.С. Межпредметные связи химии в высшем экологическом образовании. 

В статье приводятся результаты анализа межпредметных связей химии в высшем экологическом 
образовании по критериям: общие объекты реальной действительности, содержание, методы 
исследования, умения, навыки, способы деятельности, уровни структурной организации веществ, 
ключевые компетенции и хронология изучения дисциплин. Доказана необходимость пересмотра 

учебной программы курса "Химия с основами биогеохимии" и обогащения ее содержания  
информацией об органических веществах. 

Zablotska O.S. Intersubject Chemistry Relations in Higher Ecological Education. 

In the article chemistry intersubject relations analysis results in the higher ecological education are adduced 
according to the following criteria: general objects of reality, content, methods of investigation, skills, habits, 
ways of activity, levels of substances structural organization, key competencies and chronology of discipline 
study. The "chemistry and basic biogeochemistry" learning programme revision and its content's enrichment 

with organic substances data necessity is proved. 
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ПРОЕКТНА ПРАВОВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

У статті проаналізовано навчальні плани вищих шкіл різних регіонів України, які здійснюють 
професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів. Автором розкрито педагогічні можливості 
проектної діяльності правового характеру в цілісному процесі формування правової компетентності 

майбутніх соціальних педагогів. 

Підготовка соціального педагога в умовах університетської вітчизняної освіти – предмет 
підвищеної уваги дослідників (І. Звєрєва, А. Капська, І. Ковчина, Л. Міщик, В. Поліщук, 
С. Харченко). І це цілком зрозуміло, бо йдеться про основний етап професійної підготовки фахівця. 
Оскільки ж соціальний педагог за своїм професіональним призначенням здебільшого здійснює суто 
педагогічний супровід життєдіяльності клієнтів, що має на меті їх позитивну соціалізацію, то 
принципово важливо, щоб основний етап його професійної підготовки був максимально наближений 
до професійно-педагогічної освіти. Щодо останньої, то існує думка про доцільність надання їй ознак 
універсальності – близької до університетської в теоретичній частині і мобільності з точки зору 
реагування на найменші зміни, які відбуваються в освітній і науковій галузях [1: 41]. І науковці 
(В. Буряк, О. Голубенко, Т. Морозова та ін.), і практики (В. Байденко, В. Демчук, М. Соловей та ін.) 
сучасної вищої школи єдині у визнанні однією з причин недостатньо якісної підготовки сучасного 
фахівця – відсутність загальної теорії навчального плану вітчизняної вищої школи, як державного 
документа, що визначає зміст освіти спеціаліста такої професійної діяльності. 

Відмітимо, що, оскільки соціальний педагог як фахівець є представником "професії захисту", 
природний інтерес складає такий аспект: наскільки чинні навчальні плани, за якими здійснюється 
підготовка фахівців зазначеної спеціальності (зокрема, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
"бакалавр") змістовно віддзеркалюють цілеспрямований вплив на процес становлення правової 
компетентності студентів. У нашому розумінні правова компетентність – важлива інтегративна 
характеристика особистості, підґрунтям якої виступають її знання та досвід поведінки у правовій 
сфері життєдіяльності, а виявом – спроможність орієнтуватися в ситуаціях, пов’язаних із правовими 
відносинами. 

Метою представленої статті є аналіз навчальних планів 16 вищих шкіл різних регіонів України, 
які здійснюють професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів (класичних, гуманітарних та 
педагогічних університетів) та обґрунтування необхідності залучення майбутніх фахівців до 
проектної діяльності правового характеру через різновид навчальних індивідуально-дослідницьких 
завдань. Встановлено, що безпосередньо формуючий вплив на процес становлення правової 
компетентності майбутнього соціального педагога здебільшого здійснюють нормативні навчальні 
курси "Правознавство" (цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки), "Основи соціально-
правового захисту особистості" (або "Основи соціально-правового захисту особистості та соціально-
педагогічна профілактика правопорушень" – Уманський державний педагогічний університет 
ім. П. Тичини). Опосередковано на процес формування правової компетентності майбутнього 
соціального педагога впливають викладання-учіння в межах нормативних навчальних дисциплін 
таких, як-от: "Вступ до спеціальності", "Соціальна молодіжна політика", "Основи соціалізації 
особистості", а також "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" (Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет, Миколаївський державний університет ім. В. Сухомлинського). 
До того ж згідно чинних навчальних планів – державних документів, що визначають зміст 
університетської освіти майбутніх соціальних педагогів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") 
– здебільшого не передбачено спеціального виду практики – соціально-правової. Вищезазначене 
дозволяє припустити, що попри актуалізації правової компетентності – важливої особистісно-
професійної якості сучасного соціального педагога, потужність університетської освіти в цьому плані 
є недостатньою. 

Наш досвід викладання навчального курсу "Правознавство", практико-орієнтованого курсу 
"Основи соціально-правового захисту особистості", 9 авторських спецкурсів з правової тематики 
студентам, що здобувають спеціальність "соціальний педагог", засвідчує значну навчально-
пізнавальну потужність проектної діяльності майбутніх фахівців, до якою видається за можливе їх 
залучити через різновид навчальних індивідуально-дослідницьких завдань. 

Зауважимо, що проектна діяльність виступає предметом дослідження як вітчизняних (І. Іонова, 
О. Пехота, І. Підласий, О. Пометун та ін.), так і зарубіжних (Дж. Айрінг, Д. Жак, О. Овчинникова, 
А. Флітнер та ін.) науковців. І це не випадково, оскільки її переваги цілком очевидні: йдеться про 
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значні потенційні можливості у виробленні в студентів спроможності "до вільного вибору дій" та 
вияву ініціативи (за Д. Жак), про задіяність у цій діяльності "і розуму, і серця, і руки" (за І. Флітнер), 
про неперевершену можливість створити умови для взаєморозуміння в педагогічній підсистемі 
"викладач – студент" через урахування вікового і освітнього рівня студентів (за Дж. Айрінг). На 
думку О. Овчинникової, найбільш суттєві переваги саме проектної діяльності майбутніх фахівців 
полягають у її спроможності продуктивно впливати на процес вироблення і вдосконалення певних 
практичних умінь [2: 73]. Інші науковці (І. Бьом, Й. Шнайдер) конкретизують ці вміння особистості: 
знаходити цікаві сфери квазіпрофесійної роботи; зіставляти свої можливості й інтерес; пов’язувати 
практичні дії та умови, що склались; уміння не  лише підготуватися та реалізувати певні дії на 
практиці, а ще й оцінити, узагальнити їх результативність, визначити громадську, культурну, 
професійну цінність [3: 94]. Не ставлячи за мету продовження дискусії щодо педагогічного сенсу 
проектної діяльності, ми лише зауважимо на таких моментах: по-перше, підкреслимо ідею, 
розгортання якої на початку ХХ століття видатним американським дослідником Дж. Дьюї призвело 
до побудови моделі «вирощування знань із живого досвіду роботи», тобто йдеться про констатацію 
теоретичних витоків методу проектів; по-друге, відмітимо, що сама назва "проект" походить від 
"діяльності від усього серця" за В. Кілпатріком – тієї діяльності особистості, що за визначеною метою 
відбувається в певних суспільних умовах, тобто термін "метод проектів" видатний професор 
педагогічного коледжу при Колумбійському університеті у статті "Метод проектів" (1918 р.) трактує 
як "цільовий спосіб ставитись до дітей таким чином, щоб пробуджувати в них найкраще, а потім 
дозволяти їм повірити у себе якомога сильніше" [4]. Додамо також, як зазначають історики педагогіки 
(зокрема, О. Онопрієнко, О. Сухомлинська), що в певні періоди реформування освіти проекти 
набували різних ознак (наприклад, у педагогічній спадщині К. Вентцеля, А. Зеленка, С. Шацького), а 
відтак – відбувалося відроджування як інноваційної педагогічної системи з властивими певними 
функціями (дидактичною, пізнавальною, розвивальною, виховною, соціалізуючою) або різновидом 
(урок-проект, навчальний проект, інформаційний проект, практико-орієнтовний проект, проект із 
навчального курсу тощо). Має сенс враховувати й ті моменти, що вирізняють проект від близьких до 
нього понять "план" і "програма". Так, якщо програма зорієнтована на абстрактного вихованця, то 
проект спрямовано на конкретну творчу ініціативу певної людини або групи; якщо план є 
теоретичним орієнтиром зусиль щодо майбутніх здобутків особистості (групи), то проект – на 
актуалізацію наявного потенціалу його вихованців. 

Існує досить цікава, на наш погляд, спроба побудувати теоретичну модель поняття "проектно-
впроваджувальна діяльність" [5]. Зокрема, на думку О. Малиновської фокальними (з лат. focus – 
осередок, що перебуває в центрі уваги) об’єктами, які мають бути враховані при перенесенні 
сутнісних ознак з окремих частин на ціле (й, відтак, спроможні розширити горизонти розуміння 
тексту визначення поняття "проектно-впроваджувальна діяльність"), є "педагогічна діяльність", 
"проектування", "проект", "упровадження". Вважаємо, що заслуговує на увагу представлене автором 
визначення означеного педагогічного поняття, оскільки підґрунтям виступає визнана в наукових 
колах теорія процесу формування понять Г. Шефера, а тому запропоноване визначення відбиває 
логіку трансформації теоретичної моделі поняття "проектно-впроваджувальна діяльність" у 
нормативну. А саме: проектно-впроваджувальна діяльність репрезентована низкою компонентів – 
проблематизація, цілепокладання, теоретико-методичне обґрунтування способу розв’язання 
проблеми, прогнозування, моделювання, конструювання персонал-технології досягнення 
передбачуваного результату, програмування, планування, моніторинг [5: 43]. 

Нам видається, що позитиви проектної діяльності майбутнього соціального педагога, що 
здійснюється ним саме у правовій сфері, пов’язані із "зігріваючим ефектом" особистісної своєрідності 
певного студента, віддзеркаленням його творчої індивідуальності, а відтак – сприянням вичерпній 
самореалізації. Деякі науковці небезпідставно вбачають у проектуванні складну й багатоступеневу 
діяльність особистості – від загальної ідеї до точно описаних конкретних дій [6: 107]. За 
В. Безрукoвою, розгортання проектної діяльності може бути представлено в такий спосіб: етап 
моделювання, на якому здійснюється розробка загальної ідеї створення систем, процесів, ситуацій та 
визначення підходів до її реалізації, етап створення проекту, коли вже створена модель набуває свого 
подальшого розвитку й доведення до рівня практичного використання; завершальний етап передбачає 
процес конструювання, тобто деталізації створеного проекту, яка й забезпечує «наближення» проекту 
до процесу використання в конкретних умовах. 

Зауважимо, що у процесі викладання правового циклу навчальних дисциплін студентам, які 
здобувають спеціальність «соціальна педагогіка», нами стимулювався їх інтерес і потреба у проектній 
діяльності. Однак, як засвідчує практика, варто враховувати надзвичайно актуальне й сьогодні 
зауваження одного з засновників методу проектів Дж. Дьюї – важливості дотримання "рівноваги" між 
грою та працею, оскільки наявною є двоплановість. А саме: "умовність та серйозність" [7: 101-102]. 
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Так, у ході опрацювання на практичних заняттях відповідних навчальних модулів правових 
дисциплін студенти активно занурювалися у проектну діяльність ("Діти з обмеженими 
можливостями: правове поле життєдіяльності", "Правовий супровід соціального захисту дітей 
трудових емігрантів", "Раннє соціальне сирітство: регіональний вектор реалізації правових норм" та 
ін.). До того ж, враховуючи природу феномену «компетенція», а також своєрідність компетентнісного 
підходу, ми поділяємо наукову позицію тих дослідників (зокрема, С. Прийми), які вважають, що 
традиційною формою університетського рубіжного контролю знань студентів – іспитом – неможливо 
оцінити компетентність особистості. Ми дійшли висновку, що саме проектна діяльність як 
майбутнього соціального педагога, так і вихованця може слугувати випробуванням, оскільки 
піддається різноплановому діагностуванню. За Н. Пахомовою проектна діяльність учить вихованців 
проблематизації, цілевстановленню і плануванню змісту діяльності, самоаналізу й рефлексії, 
результативності й успішності в розв’язанні проблеми, пошуку й відбору актуальної інформації, 
практичному застосуванню знань у різних ситуаціях, проведенню досліджень. У нашому досвіді 
спеціальним завданням розглядалось оволодіння студентами на практичних заняттях з навчальних 
дисциплін правового циклу технологіями розробки проектів правовиховного характеру. Зокрема, 
вважалось за доцільне виходити з важливості засвоєння майбутніми соціальними педагогами 
критеріїв соціально-педагогічного проекту. А саме: обґрунтування актуальності проекту та опис 
проблеми, мета та завдання проекту, цільова група проекту, терміни та територія виконання проекту, 
заплановані заходи в рамках проекту, розподіл ресурсів (інституційних, інформаційних, кадрових, 
матеріальних, організаційних, технічних, фінансових) для виконання проекту, очікувані результати та 
перспективність проекту з врахуванням ризиків, моніторинг і оцінювання результатів проекту, 
інноваційність та життєздатність  результатів проекту.  

Цікавим у цьому плані нам видається досвід цілеспрямованої діяльності щодо розробки концепцій 
проектів, впровадження проектів правовиховного характеру, індивідуально-творчих завдань для 
майбутніх соціальних педагогів. Ці проекти були розроблені та реалізовані студентами ІІІ-V курсів 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету, волонтерами молодіжної організації "Добра 
воля". Ця громадська організація була створена нами і стала експериментальним майданчиком для 
впровадження соціальних ініціатив, реалізації проектної правовиховної діяльності майбутніми 
соціальними педагогами. Важливо, що саме вони, волонтери, не тільки розробляли, а й залучали 
матеріальні та фінансові ресурси для успішної реалізації цих проектів, використовуючи інноваційні 
технології фандрейзінгу. Конкретизуємо більш докладно цей аспект започаткованої дослідно-
експериментальної роботи. 

1. Проект щодо розвитку незалежного студентського руху у вищих навчальних закладах 
спрямований на підвищення правової обізнаності студентів про ефективні механізми захисту своїх 
прав, відстоювання інтересів студентів шляхом створення дієвих органів студентського 
самоврядування. Зауважимо, що практично незначною є соціально-педагогічна потреба стимулювати 
участь студентів у проектній діяльності за такою проблематикою. Це пояснюється віковою і 
статусною своєрідністю особистості у цей період життєвого шляху, цілком очевидним потенціалом 
студентського самоврядування в успішній самореалізації як інституції "соціального дозрівання 
молоді". Зазначене обґрунтовує й психологічна наука. Так, на думку О. Леонтьєва, "в яких би умовах і 
формах ні відбувалася діяльність людини, яку б структуру вона не отримувала, її неможливо 
розглядати як вийняту із суспільних відносин, із життя суспільства… Поза цих відносин людська 
діяльність взагалі не існує" [8: 48-49]. У рамках означеного проекту було проведено 3 семінари 
"Правові основи захисту студентів", презентовано майстер клас "Європейська молодіжна програма 
правової освіти молоді "Компас", апробовано курс "Практичне право" (для студентських лідерів), 
видано посібник та буклети з правової освіти студентів, налагоджено діяльність Студентської 
соціально-педагогічної служби та Студентської координаційної ради.  

2. Проект щодо підтримки молодіжного представництва спрямований на формування активної 
громадянської позиції, забезпечення доступу до об’єктивної інформації та правових консультацій для 
активістів молодіжного руху, організацію громадського лобіювання законних молодіжних інтересів. 
У рамках цього проекту було проведено науково-практичну конференцію "Проблеми забезпечення 
прав і свобод молоді в Україні", 2 тренінги Школи громадського лобіювання "Як впливати на місцеву 
владу" (для молодіжних лідерів), відкрито Громадську приймальню для учнівської молоді, засновано 
Коаліцію молодіжних організацій.  

3. Проект щодо вдосконалення правового інформування молодих виборців спрямований на 
правову просвіту та мобілізацію молодих виборців, зокрема, тих, хто голосує вперше. У рамках цього 
проекту було проведено громадські обговорення, 3 засідання круглих столів, присвячених змінам у 
новому виборчому законодавстві (для молодіжних лідерів та представників органів місцевого 
самоврядування), організовано низку індивідуально-групових правових консультацій, видано 
креативні листівки для молоді з роз’ясненням процедури голосування, прав виборців.  
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4. Проект щодо залучення молодих чоловіків до збереження репродуктивного здоров’я 
спрямований на залучення молодих чоловіків до адвокаційних заходів щодо захисту репродуктивних 
прав чоловіків та жінок. У рамках цього проекту було проведено семінар "Основи захисту 
репродуктивних прав молоді" (для молодіжних лідерів) та тренінг "Пріоритети збереження 
репродуктивного здоров’я" (для юнаків), конкурс творів-роздумів з теми "Безпечна поведінка: за і 
проти", видано буклети для молоді, відкрито Волонтерський правовий клуб. 

5. Проект щодо вдосконалення інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності 
спрямований на залучення дівчат та жінок до активної участі у прийнятті рішень, що мають на меті 
захист їхніх прав та лобіювання їхніх інтересів. У рамках цього проекту було проведено соціологічні 
опитування щодо наявного рівня забезпечення прав та законних інтересів жінок, 2 семінари "Стан 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні", запроваджено громадське 
обговорення локальних питань з гендерної проблематики (для активістів громадського руху), 
відкрито Інформаційно-правовий центр, розроблено програму впровадження інституційних 
механізмів щодо захисту прав жінок та забезпечення гендерної рівності, підготовлено та відправлено 
масові петиції до Кабінету міністрів України щодо створення регіональних кризових центрів та 
притулків для жінок, потерпілих від насильства в сім’ї, відкрито телефон довіри "Лінія правової 
допомоги, потерпілим від гендерного насильства". 

6. Проект щодо актуалізації місцевих ініціатив в сфері протидії ксенофобії серед молоді 
спрямований на сприяння встановленню клімату взаєморозуміння, поваги до прав людини, етнічної 
толерантності, протидії расизму та запобігання злочинів на ґрунті ксенофобії в молодіжному 
середовищі. У рамках цього проекту було проведено засідання круглого столу "Шляхи протидії росту 
ксенофобії", науково-практичну конференцію "Права людини та протидія ксенофобії в молодіжному 
середовищі: проблеми та перспективи", 2 тренінги в сфері протидії ксенофобії (для лідерів 
молодіжних та студентських організацій), започатковано інформаційну сторінку "Стоп ненависть" у 
регіональних засобах масової інформації, видано буклети "Ми з тобою однієї крові" та брошуру 
"Права людини та основи толерантності".   

7. Проект щодо стимулювання залучення чоловіків до профілактики гендерного насильства 
спрямований на посилення спроможності громадських організацій, ініціативних груп розробляти та 
впроваджувати соціальні кампанії із залучення чоловіків до профілактики гендерного насильства, 
протидії гендерній дискримінації. У рамках цього проекту проводиться моніторинг ефективності 
реалізації місцевої політики щодо протидії гендерному насильству та методам його профілактики, 
проведено засідання міжрайонного круглого столу "Аналітичний огляд досліджень з питань 
гендерного насильства" (для представників органів влади), семінари "Стратегічні пріоритети 
залучення чоловіків до профілактики гендерного насильства" (для журналістів), тренінги 
"Мобілізація ресурсів для мережі НДО, що працюють у сфері залучення чоловіків до боротьби з 
гендерним насильством" (для представників громадських організацій), розроблено спецкурс з 
профілактики гендерного насильства для студентів V курсу, майбутніх соціальних педагогів та 
правознавців, створено Громадський центр з протидії гендерному насильству, на базі якого 
функціонує психолого-правова консультація, бібліотека, проводяться інформаційно-просвітницькі 
заходи, підготовлено посібник "Стоп гендерному насильству". 

8. Проект щодо мобілізації громадських ініціатив, упровадження соціальних анімаційних 
технологій у громадах спрямований на розвиток громадської активності молоді з сільської місцевості. 
У рамках цього проекту відкрито безкоштовну Регіональну юридичну консультацію, проведено 5 
тренінгів з прав людини та розвитку громадської активності місцевої молоді (для молодіжних лідерів, 
педагогів, методистів та представників райдержадміністрацій, які працюють та надають підтримку 
місцевій молоді), надруковано буклети для молоді "Захисти свої права", проведено 3 семінари з 
технології розробки та управління анімаційними проектами в сфері представлення інтересів місцевих 
громад (для молодих активістів громадських організацій). 

9. Проект щодо активізації соціальних педагогів у наданні оперативної правової допомоги 
клієнтам спрямований на вдосконалення правових знань, умінь, навичок студентів, майбутніх 
соціальних педагогів. У рамках цього проекту відкрито Соціально-правову клініку, організовано 
тренінговий курс "Школа соціального педагога" (для студентів, майбутніх соціальних педагогів), 
проведено конкурс соціальних проектів серед студентських ініціативних груп. 

10. Проект щодо інтеграції молодих представників національних меншин в сфері захисту прав 
молоді спрямований на сприяння підвищенню правової культури, громадської відповідальності 
молодих представників національних меншин з малих міст та сіл, її соціальної інтеграції на 
місцевому рівні, посилення впливу молодих громадян на процес формування та реалізації стратегії 
розвитку місцевих громад регіону. У рамках цього проекту заплановане створення інституту 
Громадського уповноваженого з національних меншин, видання посібника "Правова компетентність: 
основи участі молоді у процесі ухвалення рішень", проведення громадських обговорень "Діяльність у 
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сфері захисту прав молоді та інтеграції національних меншин: нові моделі міжсекторного 
співробітництва", на яких буде презентований проект Регіональної програми захисту прав молодих 
представників національних меншин, відкриття Ресурсного центру інтеграції та правової допомоги, 
проведення 5 тренінгів "Практичне право: участь молодих представників національних меншин у 
процесі ухвалення рішень" (для представників національних меншин, органів місцевої влади, 
національно-культурних об’єднань). 

Як засвідчує практика, вищеокреслений різновид проектної діяльності студентів сприяв 
позитивній динаміці процесу формування правової компетентності майбутніх соціальних педагогів. У 
подальшому дослідженні означеної проблеми планується визначити критерії оцінювання проектної 
діяльності як фактору випереджувального розвитку правової компетентності майбутнього 
соціального педагога. 
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Кичук Я.В. Проектная правовоспитательная деятельность будущего социального педагога: 
компетентностный потенциал. 

В статье проанализированы учебные планы высших школ разных регионов Украины, которые 
осуществляют профессиональную подготовку будущих социальных педагогов. Автором раскрыты 
педагогические возможности проектной деятельности правового характера в целостном процессе 

формирования правовой компетентности будущих социальных педагогов. 

Kichuk Ya.V . Project Rights-upbringing Activity of the Future Social Pedagogue: 
the Competence Potential. 

In the article the curricula of high schools of different regions of Ukraine, which carry out professional 
preparation of future social pedagogues, are analysed. The author discloses the pedagogical opportunities of 

the project activities of legal nature in the process of legal competence formation of future social 
pedagogues. 
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ЛІНГВІСТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТІВ  

Сформулювавши ряд завдань, послідовне розв’язання яких допоможе створити надійні лінгвістичні 
засади  методичної системи формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх 
учителів-нефілологів, автор статті прагне систематизувати  мовознавчий матеріал (на прикладі 
таблиці), закласти наукове підґрунтя для подальшого усвідомлення майбутніми вчителями сучасних 

тенденцій розвитку української мови. 

Існує чимало дефініцій, пропонованих філософами, психологами, педагогами, філологами до 
поняття "мова". Нашу увагу привертають лінгвістичні тлумачення: "Мова – це форма людської 
поведінки, яка виявляється в мовленнєвій діяльності, в конкретних актах і ситуаціях мовленнєвого 
спілкування. До того ж коли згадати відому думку В. Гумбольдта, що мова завжди втілює в собі 
своєрідність цілого народу, то вона може бути надійним шляхом до самопізнання не лише для 
окремої особистості, але й для всього етносу" [1: 32]; "Мова – це сукупність правил, за якими 
будується мовлення, будується мовне повідомлення, за допомогою яких спілкуються люди. Мова – це 
норма, її використання в усіх можливих випадках – це узус" [2: 20]. Отже, працюючи над 
теоретичною частиною курсу сучасної української мови для студентів нефілологічних спеціальностей 
університетів, слід виходити з принципів науковості і водночас доступності викладу. 

Попри очевидність того, що кожне лінгводидактичне дослідження закономірно спирається на 
мовознавчі джерела, зазначимо, що самоусвідомлений процес формування мовнокомунікативної 
професійної компетенції у студентів нефілологічних факультетів педагогічних ВНЗ повинен  
відбуватися на ґрунтовних лінгвістичних засадах. Маючи досить невиразне уявлення про 
досліджувану загальним мовознавством природу людської мови і про україністику як галузь 
конкрентного мовознавства, студенти недостатньо ознайомлені з особливостями сучасної мовної 
ситуації в Україні, з тенденціями розвитку мови як засобу комунікації; майбутні вчителі не можуть 
пояснити причин порушення мовних норм у своєму та учнівському мовленні, зорієнтуватися у 
численних лінгвістичних інформаційних джерелах, визначити свою принципову позицію як 
громадянина і як учителя у складному процесі утвердження державного статусу української мови у 
суспільстві в цілому та в системі освіти зокрема. З огляду на це вважаємо за доцільне сформулювати 
ряд завдань, послідовне розв’язання яких допоможе створити надійні лінгвістичні засади для 
побудови методичної системи формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх 
учителів-нефілологів у ВНЗ, а саме: 

1) Виокремити з-поміж проблем різних галузей сучасного мовознавства ті, що викликають інтерес 
у площині дослідження вказаної вище проблеми, а також окреслити приблизний зміст доступного для 
студентів-нефілологів мовознавчого матеріалу, який поглибить їхнє розуміння функціонування мови 
у суспільстві. 

2) Охарактеризувати зміст чинних навчальних програм з мовних курсів на нефілологічних 
факультетах педагогічних університетів. 

3) Проаналізувати затверджені Міністерством освіти і науки України підручники та рекомендовані 
навчальні посібники з мови для студентів-нефілологів у площині обсягу й змісту вміщеного у них 
теоретичного  матеріалу (як основи для формування професійної мовнокомунікативної компетенції). 

4) Внести корективи до змісту дисциплін лінгвістичного циклу, обов’язкових для вивчення 
майбутніми педагогами-нефілологами, з урахуванням сучасних досліджень україністики. 

5) Укласти список основних та додаткових інформаційних джерел (підручників, навчальних 
посібників, статей провідних учених у періодичних мовознавчих та лінгводидактичних виданнях, 
словників і довідників), які допоможуть викладачам-словесникам і студентам у процесі навчання і 
самонавчання. 

Академічні мовні курси на нефілологічних факультетах ВНЗ спрямовані систематизувати шкільні 
знання про мову як динамічну знакову систему, поглибити і розширити їх з урахуванням 
комунікативного досвіду студентів та їх інтелектуального рівня. На наш погляд, пропонована нижче 
схема, узагальнюючи вже відоме, може внести необхідну прозорість у новий мовознавчий матеріал, 
закласти певне наукове підґрунтя для подальшого усвідомлення майбутніми вчителями сучасних 
тенденцій в розвитку української мови, а отже – сприяти формуванню комунікативної мовної 
компетенції (Таблиця 1).  
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Таблиця 1.1 
 

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО 
ТЕОРІЯ МОВИ 

СТРУКТУРА МОВНОЇ СИСТЕМИ 
Структура – вертикальний ієрархічний зв’язок між мовними рівнями, за О. Реформатським. 
Поняття структури мови введено представниками Празької лінгвістичної школи (кінець 20-х рр. 
ХХ ст.) – структуралістами, які розуміли мову як знакову систему, подібну до математичної. 
Теорія спиралась на дослідження І.О. Бодуена де Куртене, Ф. де Соссюра. Системний підхід до 
мови обстоював О.О. Потебня – видатний український мовознавець. 

Синтаксичний мовний рівень (найвищий рівень) 
Обслуговує комунікативні потреби 

(вивчає синтаксис – розділ мовознавства) 
Основна одиниця – речення 

Текст як системне утворення, мовна одиниця вищого порядку 
(композиційна, смислова, інтонаційна та граматична цілісність) 

Фразеологічний проміжний мовний рівень 
(вивчає фразеологія) 

Лексико-семантичний мовний рівень 
(вивчає лексикологія – розділ мовознавства) 

Мовна одиниця – слово 
Словотвірний проміжний мовний рівень 

(вивчає словотвір) 
Морфологічний мовний рівень 

(вивчає морфологія – розділ мовознавства) 
Мовна одиниця – морфема 

Морфонологічний проміжний мовний рівень 
(вивчає морфонологія) 

Часткові системи 
(мовні рівні, або яруси) 
Система – горизонтальний 
зв’язок між мовними 
одиницями одного рівня, за 
О.О. Реформатським 

Фонологічний мовний рівень (нижчий рівень) 
(вивчає фонетика – розділ мовознавства) 

Мовна одиниця – фонема 
Кінець ХХ століття – системно-структурний підхід  

поступається місцем комунікативно-функціональному – система у зв’язку з людиною 
Когнітивна 
лінгвістика 

Комунікативна 
лінгвістика 

Функціональна 
лінгвістика 

Лінгвістика тексту 

 

Мета статті. Оскільки обмежений обсяг статті не дає змоги зупинитися на кожному з 
поставлених вище завдань, розповімо про вказані у таблиці сучасні напрями загального мовознавства, 
звертання до яких видається корисним для формування лінгвістичих знань майбутніх освітян.        

У загальному мовознавстві на сучасному етапі виокремлюють такі основні напрями, як 
комунікативна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, функціональна лінгвістика, лінгвістика тексту. 
Спираючись на лінгвістичні праці, охарактеризуємо найсуттєвіші ознаки кожного з них. 

1) Комунікативна лінгвістика (основи закладено у працях англійського філософа Дж. Остіна, 
американського логіка Г. Грайса у другій половині ХХ ст.) – "галузь мовознавства, спрямована на 
дослідження закономірностей, складників, чинників комунікативної діяльності, яка здійснюється на 
базі природної мови" [3: 234]; "напрям сучасного мовознавства, який вивчає мовне спілкування, що 
складається з таких компонентів, як мовець, адресат, повідомлення, контекст, специфіка контакту 
та код (засоби повідомлення)" [4: 163]. У процесі комунікації мовні засоби у поєднанні з позамовними 
чинниками реалізуються як мовний код. Категоріями комунікації (її мовної складової – мовного коду) 
вважається дискурс, мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт. Предметом генології як розділу 
комунікативної лінгвістики є жанри мовлення – "типові способи побудови мовлення в конкретній 
ситуації, призначені для передавання певного змісту; розгорнута мовленнєва побудова, що 
складається з певної кількості мовленнєвих актів, у яких комунікативний намір кожного 
підпорядкований його стратегії і тактиці" [5: 9]. Таким чином, мовнокомунікативна професійна 
компетенція майбутнього вчителя вимагає від нього сформованості добирати відповідні мовні засоби 
у різних мовленнєвих жанрах (привітання, співчуття, схвалення, відмови, згоди, переконання, 
вибачення, заспокоєння та ін.) з метою реалізації у дискурсі своїх комунікативних намірів. Дискурс 
                                                        

1 Таблиця побудована з використанням теоретичного матеріалу підручника "Загальне мовознавство" 
М.П. Кочергана (2006 р.). 
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(текст, занурений у життя) в комунікативній лінгвістиці розглядається як поєднання когнітивних, 
мовних і позамовних чинників, які формують мовленнєві жанри і мовленнєві акти (мовні висловлення 
як носій комунікативного смислу, елементарна складова спілкування) [5: 34-35]. На нашу думку, до 
вже відомих студентам-нефілологам термінів "комунікація", "адресат". "адресант" доцільно додати 
такі як: "мовний код", "дискурс", "мовленнєвий жанр" і "мовленнєвий акт". 

2) Когнітивна лінгвістика (термін введено у 1975 р. американськими мовознавцями 
Дж. Лакоффом і Х. Томпсоном, у 1996 р побачив світ короткий словник когнітивних термінів 
російської дослідниці О. Кубрякової) визначається як частина інтегральної науки когнітології, як 
напрям лінгвістики, який розглядає мову як засіб отримання і зберігання, обробки, переробки 
використаних знань (як людиною, так і комп’ютером). Мова є пізнавальним знаряддям кодування і 
трансформації знань. Основними завданнями когнітивної лінгвістики є аналіз природи мовної 
компетенції людини, опис організації її внутрішнього лексикону, вербальної пам’яті, дослідження 
пізнавальних процесів і ролі мови у їхньому здійсненні. У площині нашого дослідження увагу 
привертає основне семантичне поняття когнітивної лінгвістики – концепт (уявлення людини про 
об’єкт дійсності). Усебічне знання мовцем смислу слова (концепт-максимум), його повні знання про 
реалії, інтелектуальна спроможність до застосування метафори у дискурсі відіграють зокрема 
важливу роль у формуванні лексичної мовнокомунікативної компетенції майбутнього вчителя. 

3) Функціональна лінгвістика (об’єднує ряд шкіл і напрямів, які надають перевагу вивченню 
одиниць багатоярусної мовної структури у площині їх функціонування. Назва датується 1976 р. коли 
у Франції було створено Міжнародне товариство функціональної лінгвістики, представлене 
А. Мартіне, М. Мамудяном, Дж. Харві та ін. В Україні прихильники цього напряму: О.В. Бондарко, 
А.П. Загнітко, І.Р. Вихованець, Ф.С. Бацевич) зокрема вивчає функції лексичних і граматичних 
одиниць мови: комунікант відшукує певні мовні засоби, щоб оформити свою думку, але ці ж самі 
мовні засоби можуть виконувати й інші функції, передавати інший комунікативний зміст. Вважаємо, 
що студенти-нефілологи відчуватимуть труднощі у сприйманні теорії функціонально-семантичного 
поля, пропонованої О.В. Бондарком у рамках функціональної лінгвістики, однак можуть бути загалом 
поінформовані щодо кола питань, окреслених функціональною лінгвістикою. 

4) Лінгвістика тексту (започаткована в 60-ті роки минулого століття з метою дослідження 
структури та засобів зв’язності тексту) на сучасному етапі застосовує антропоцентричний підхід, 
зорієнтований на особистість адресанта і ситуацію спілкування, на гармонізацію творчих 
можливостей автора і читача. Текст актуалізується у дискурсі, що передбачає не тільки вербальний, 
але й невербальний вплив на адресата, обидва терміни не є тотожними. Отже, моделюючи фрейми – 
типові ситуації спілкування (інтерв’ю, репортаж, бесіда з учнем, батьками вихованця тощо) або 
сценарії проведення заходів, які є типовими у роботі педагога, – ми звертаємося до лінгвістики тексту 
як наукового підґрунтя. 

Чимало молодих мовознавчих дисциплін стоять на межі кількох наук, що взагалі характеризує 
сучасне інтегроване суспільство. З-поміж них виділимо ті, що торкаються проблематики нашого 
студіювання: 

1) Витлумачуючи термін "етнолінгвістика" (у мовознавстві нерідко вживається 
"лінгвокультурологія"), проф. В. Жайворонок пропонує розглядати останній у двох планах: 
етнолінгвістика в широкому плані частковою мірою пов’язана з діалектологією, фольклористикою, 
історією мови. У вузькому плані розуміння − це галузь мовознавства, " що ставить і розв'язує 
проблеми мови й етносу, мови й культури, мови й народного побуту та менталітету, мови й міфології 
тощо" [6: 289]. Застосовуючи у своїй термінології термін когнітивної лінгвістики "концепт", 
лінгвокультурологія досліджує культурно значимі концепти як одиниці ментального рівня, стрижневі 
елементи мовної картини світу, вибудувані певним етносом [7]. Основні положення етнолінгвістики 
як галузі мовознавства докладно описано В. Жайворонком [8]. У площині нашого дослідження 
заслуговують на увагу такі з них: 1. Антропоцентрична основа розуміння мовних явищ є підґрунтям 
етнолінгвістичних досліджень. 2. Дискурсивне вживання мови підтримує систему етнокультурних 
цінностей, зв’язок поколінь, живить народну пам’ять, стимулює розвиток національного дискурсу на 
всіх напрямках його становлення і поступу; зміцнює магічну силу слова (йдеться про лікувальну 
магію, родинну обрядовість, народне виховання засобами слова, проповідування християнської 
моралі тощо). Так, сучасні молоді люди, у переважній своїй більшості досі дотримуючись дідівських 
традицій, докладно пояснюють значення слів: весілля, сватання, заручини, вінчання; родини, 
хрестини, проводи; обжинки, коляда тощо. 3. Мова так чи інакше відбиває менталітет етносу як 
національну специфіку людського світосприйняття (зокрема етнокультурні та народно-психологічні 
уявлення). Отже, формування мовнокомунікативної компетенції майбутніх педагогів має відбуватися 
на ґрунті мовних традицій українського етносу. 
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2) Теорія міжкультурної комунікації як порівняно молода галузь сучасного мовознавства (з 
середини 70-х років ХХ століття у США та інших країнах світу виходять її періодичні видання) має 
міждисциплінарну природу, власну термінологію, залучаючи до неї ряд термінів і термінологічних 
виразів інших лінгвістичних наукових напрямів, зокрема комунікативної лінгвістики, 
лінгвокультурології, соціо- та етнолінгвістики. У 2007 році з’явився перший в Україні словник 
термінів міжкультурної комунікації Ф.С. Бацевича (Львівський національний університет), з-поміж 
яких назвемо ті, що безпосередньо стосуються мовнокомунікативної компетенції носіїв: мова, 
комунікація, вербальна комунікація, комунікативна компетенція, мовна компетенція, дискурс, 
білінгвізм, полілінгвізм, напівмовність, взаємовплив мов, виживання мови, володіння мовою, 
вітальність мови, вірність мові, носій мови, комунікативна особистість, мовна особистість. Так, 
комунікативна особистість – "людина, для якої характерна неповторна когнітивна база, знання 
конкретної ідіоетичної (національної) мови на вербально-семантичному, когнітивному і 
прагматичному рівнях. Виявляє себе в мовленнєвій діяльності, спілкуванні в сукупності 
витворюваних дискурсів (текстів), володіє гнучкими позиційними, рольовими і комунікативними 
стратегіями і тактиками спілкування" [9: 125]; мовна особистість – "особа, яка виявляє себе як така, 
що добре володіє засобами мовного коду рідної мови в різних типах комунікативних ситуацій" [9: 
126]. При цьому код розглядається як "система умовних знаків, правил передачі інформації. <…>". У 
випадках міжособистісного та міжкультурного спілкування кодом виступають засоби національної 
мови [9: 76]. Це визначення поняття мовної особистості може бути органічно доповненим 
лінгводидактами: "особистість, яка успішно реалізувала себе в одній мові і водночас на належному 
рівні комунікативної культури володіє двома (трьома) мовами; яка знає національну культуру і 
загальнолюдські цінності; яка має високий рівень міжкультурної компетенції і толерантності" [10: 53, 
переклад наш]. Зазначимо, що наведені матеріали виявляються корисними у дослідженні явища 
суржику в мовленні майбутніх учителів, про що йтиметься далі. 

Керуючись дедуктивним способом викладу питання про лінгвістичне підґрунтя навчання 
української мови студентів нефілологічних спеціальностей університетів: від загальнолінгвістичних 
засад – до основ, закладених конкретним мовознавством, – ми здійснюємо огляд україністики (це вже 
є наступним етапом дослідження). 

Таким чином, сказане вище є спробою закласти загальнолінгвістичне підґрунтя досліджуваної 
нами проблеми формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх учителів-
нефілологів. Наукові знання студентів про українську мову мають проектуватися на загальні закони 
мовного розвитку; за допомогою вивчення мови як функціональної системи у її зв’язках з мисленням 
і свідомістю в майбутніх педагогів формується наукове мислення, удосконалюються вміння 
встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, розглядати мовні явища в контексті змін ноосферного 
буття. Крізь призму основних мовознавчих положень кожне лінгводидактичне спостереження 
набуває значущості, а систематизовані ґрунтовні наукові знання майбутніх учителів про мову повинні 
стати особистісними – дієвими і міцними, спроектованими на професійну діяльність.  
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Климова Е.Я. Лингвистические основы обучения украинскому языку 
студентов нефилологических специальностей университетов. 

Сформулировав ряд задач, последовательное решение которых поможет создать надежный 
филологический фундамент методической системы формирования языковой коммуникативной 
профессиональной компетенции будущих учителей-нефилологов, автор статьи стремиться 

систематизировать лингвистический материал (на примере таблицы), подвести научную основу 
дальнейшего изучения будущими учителями современных тенденций развития украинского языка. 

Klymova K. Ya. Linguistic Ground for Teaching the Ukrainian Language 
to Non-Philological Students at Universities. 

The article aims to systematize the language material (by the example of tables), to lay the scientific 
foundation for the further realization of moderntendencies in the Ukrainian language development by the 
prospective teachers. This can be implemented by formulating a number of tasks, successive solution of 

which helps create effective linguistic basis for methodical system of forming language, communicative and 
professional competence of future non-philological students. 
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ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВНИХ СИСТЕМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

У статті проаналізовано проблеми методичного характеру: організації та функціонування сучасних 
виховних систем загальноосвітньої школи. Визначено сутність виховної системи, її структуру, 

основні етапи становлення та функціонування. Автором виділені критерії оцінювання ефективності 
діяльності у виховній системі навчального закладу, окреслено перспективи подальшого дослідження.  

Виховання підростаючого покоління є стратегічним завданням кожного суспільства. Зміни в 
суспільному, економічному житті суспільства ведуть до суттєвих змін духовного життя, а зокрема і 
системи виховання. Нові гасла, ідеї і перспективи вносять корективи у сталі, загальновживані канони 
поведінки, форми свідомості людей. Нерідко ці процеси проходять болісно, із зміною ідеалів і 
цінностей. Прийняття нового потребує певного часу і зусиль, спрямованих на створення нових 
парадигм виховання, поєднаних новими концептуальними основами та технологіями впровадження в 
реальний виховний процес сучасної школи. Це зумовлює необхідність теоретичного переосмислення 
філософії, мети виховання, провідних теоретико-методологічних принципів, упровадження 
технологій діалогічного спілкування, освоєння діагностики та критеріїв ефективності виховного 
процесу, створення цілісної виховної системи навчального закладу. 

Теорія виховних систем навчального закладу розробляється науковцями протягом останніх років 
дуже активно. Передумовою цього процесу є і соціально-політичні зміни в суспільстві, й потреби 
виховної практики, і реалії самого життя. Значні результати в дослідженні виховної теорії і практики 
і, зокрема, в дослідженні системного підходу в педагогічній діяльності зробили вітчизняні та 
зарубіжні вчені Л.І. Новікова, В.О. Караковський, Н.Л. Селіванова, П.В. Степанов, Г.І. Сорока, В.А. 
Семиченко та ін.  

У статті ми ставимо за мету узагальнити результати дослідження науковцями проблеми сутності 
та характеристики процесу становлення і функціонування виховних систем загальноосвітніх закладів.  

Для педагогічної науки системний аналіз педагогічних явищ не новий. Його використовують при 
визначенні педагогічних теорій, підходів у проблемі виховання і навчання, діяльності навчальних 
закладів. Зупинимося докладніше на останньому.  

Поняття виховна система школи розглядається науковцями із різних позицій, тобто виділяються 
одна чи кілька найбільш істотних сторін. У загальному – це множинність об’єктів (інколи якісно 
неоднорідних), що становлять систему. Ними можуть бути різні елементи (явища, предмети, ідеї, 
люди), головна умова існування між ними інтеграційних зв’язків. 

Розвиваючи погляди науковців у визначенні сутності виховної системи, ми виділяємо  виховну 
систему як цілісне утворення, яке організується у процесі інтеграції основних компонентів виховання 
(мета, суб’єкти виховання, їхня діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна 
база), що сприяє розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, виховуючого 
середовища школи. 

Найбільш узагальнена структура виховної системи включає: індивідно-груповий компонент 
(педагоги, учні, батьки, дорослі, що беруть участь у діяльності навчального закладу); ціннісно-
орієнтаційний компонент (цілі, потреби, інтереси, цінності, принципи діяльності, перспективи); 
функціонально-діяльнісний компонент (форми і методи роботи, спілкування, функції, керування); 
комунікативний компонент (відносини, внутрішні й зовнішні зв’язки); діагностико-результативний 
компонент (критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування) [1: 6-7]. 

Школу можна розглядати як освітню, як соціалізуючу і як виховну систему. Школа – як освітня 
система - характеризується комплексом взаємозалежної діяльності суб’єктів, яка носить пізнавальний 
характер. Створене освітнє середовище має на меті зробити сферу навчання максимально 
ефективною, результативною і престижною в очах дітей і батьків. 

Школа як соціалізуюча система є відкритою, її діяльність обумовлена суспільною потребою у 
створенні спеціальних умов для розвитку в людського індивіда здібностей жити і працювати в 
соціумі, освоювати і виконувати соціальні ролі, перетворювати природну і соціальну дійсність. 

Школа як виховна система передбачає організацію процесу виховання, спрямованого на 
формування наукового світогляду та загальнолюдських цінностей, народної та національної 
культури, високоморальних людських стосунків, громадянських рис, підготовку до повноцінного, 
соціально активного життя. Оптимальний варіант, коли школа поєднує у своїй діяльності всі ці три 
системи. Але не треба забувати, що її функціонування пов’язане із реалізацією основних педагогічних 
завдань:  

• формування в учнів цілісної системи наукових знань про природу, суспільство, людину; 
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• оволодіння учнями прийомами і способами основних видів діяльності; 
• розвиток креативних здібностей дитини, її нахилів і талантів; 
• формування в учнів ціннісного ставлення до різних сторін навколишньої дійсності й до 

самих себе; 
• розвиток у дитини прагнення і здатності до самопізнання, самореалізації, 

самоствердження і самоосвіти; 
• формування в освітній установі колективу як сприятливого середовища для розвитку і 

життєдіяльності дітей і дорослих; 
• здійснення взаємодії навчального закладу з іншими соціальними інститутами з метою 

вирішення проблем навчання і виховання підростаючого покоління.  
Вирішення цих завдань передбачає використання різноманітних форм, методів і прийомів 

педагогічного впливу. Результати будуть залежати від оптимального і педагогічно доцільного їх 
поєднання і застосування. Великого значення має вибір стратегічної системоутворюючої діяльності 
дітей та дорослих, що є основою виховної системи. Адже виховна система зорієнтована на конкретні 
умови, враховує інтереси і потреби реальних дітей і дорослих, тому вона не може бути ідентичною в 
різних регіонах, навіть у двох сусідніх навчальних закладах.  

Процес розвитку виховної системи значною мірою визначається тим, що вона є 
самоорганізованою системою. У результаті педагогічного управління виховною системою і 
процесами самоорганізації складаються закономірності її розвитку. Розвиток системи детермінується 
не стільки об’єктивними, скільки суб’єктивними факторами. Процес розвитку виховної системи дуже 
суперечливий і нелінійний. У ньому бувають спади, піднесення і досить тривалі періоди стабільності, 
для нього характерні й регресивні явища, коли система втрачає свої позитивні набутки в діяльності, у 
відносинах, у творчості. Цього не слід боятися, необхідно знати це й аналізувати причини і наслідки 
явищ, які відбуваються в системі. 

Провідним методом створення системи є метод педагогічного моделювання. Модель системи — 
це цілісне уявлення про виховну систему, яка складається у конкретній школі. Осмислене створення 
нової системи передбачає висування провідної ідеї, розробку побудованої на її основі концепції, 
оволодіння цією концепцією колективним суб'єктом системи, яка формується, створення зовнішніх 
умов, сприятливих для її удосконалення і розвитку. Успішність розвитку виховної системи залежить 
від правильного визначення етапів цього процесу і в залежності від цього вибрання відповідних цілей 
і засобів педагогічної діяльності. Умовно можна виділити такі етапи розвитку виховної системи 
школи: 

• проектування системи; 
• становлення системи; 
• стабільне функціонування системи; 
• етап завершення функціонування з корінним оновленням системи. 

Цікавим, на наш погляд, є  досвід російських учених у дослідженні виховних систем. 
Заслуговують на увагу наукові розробки  П.В. Степанова, де розкриваються поетапні методичні 
рекомендації й конкретний методичний інструментарій у створенні різних варіантів виховних систем 
школи [2]. Опираючись на запропонований досвід, охарактеризуємо виділені етапи створення 
виховної системи школи. 

Перший етап розвитку виховної системи — етап проектування. Він може співпадати чи не 
співпадати з етапом становлення самої школи. Закладення основ виховної системи розпочинається із 
впровадження певних ідей. У систему вводяться гуманістичні ідеї свободи вибору, добровільності, 
взаємної терпимості й відповідальності. Встановлюється той чи інший вид системоутворювального 
зв’язку — сукупності структурних і функціональних утворень системи. Взаємодія з середовищем у 
системі на першому етапі носить стихійний характер. Усвідомленого, цілеспрямованого освоєння 
навколишнього середовища ще немає. На першому етапі особливу увагу необхідно приділити 
розробці концепції як сукупності основних педагогічних ідей; виділенню системоутворювальної 
діяльності, яка відображала б колективні потреби дітей, дорослих, була б значущою і престижною в 
їхніх очах; створенню "випереджальних ситуацій", які моделюють майбутню систему в 
найсуттєвіших моментах. Особливого значення на цьому етапі набуває введення новацій у шкільне 
життя, які можуть бути як стабілізуючим, так і дестабілізуючим фактором для створення системи. На 
першому етапі здійснюється ситуаційний аналіз, діагностика навчально-виховного процесу, 
розкриваються тенденції розвитку. Важливо, щоб робота з проектування майбутньої виховної 
системи  здійснювалась командою активістів. Це, як правило, ініціативні вчителі на чолі із 
директором, батьки, активісти учнівського самоврядування.   

Ефективність діяльності школи значною мірою залежить від досягнення інтегрованості, 
комплексності виховного процесу, концентрації педагогічних зусиль на системних, організаційних 
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формах (клубах, інформаційно-консультативних центрах, центрах за інтересами, ключових справах, 
тематичних програмах тощо). 

Другий етап пов’язаний із відпрацюванням змісту і структури виховної системи.  На цьому етапі 
остаточно стверджуються системотворча діяльність, пріоритетні для функціонування системи 
напрями, взаємодія з іншими соціальними інститутами. Діяльність ускладнюється, встановлюються 
зв’язки між її різними видами. У ній виникають різні тимчасові колективи і різновікові об’єднання, 
що зумовлює необхідність організації взаємодії з ними з метою стійкого, стабільного розвитку 
системи, на етапі стабільного розвитку системи інтеграція є прогресивним процесом порівняно із 
дезінтеграцією. На етапі стабілізації проводиться формувальний експеримент щодо впровадження 
системних форм виховання, адекватних особливостям і потребам учнів. Забезпечується можливість 
вибору форм і методів виховання залежно від психофізіологічних можливостей та інтересів школярів, 
від загально визначених цілей та завдань виховної системи. 

Третій етап становлення виховної системи — завершальний. Система спрямовується: кожен 
компонент займає своє місце, системні зв’язки міцніють, життя школи впорядковується, виховна 
система працює в заданому режимі. Посилюються інтеграційні процеси, вони пронизують навчально-
пізнавальну діяльність, органічно пов’язуючи її з вихованням. Шкільний колектив виступає як 
співдружність дітей і дорослих, об’єднаних спільною, глибоко усвідомленою метою, спільною 
діяльністю, спільною відповідальністю. Педагоги реалізують особистісно зорієнтований підхід, 
домінує педагогіка гуманних відносин, стабілізується виховний простір. Активно впроваджується 
педагогічно збагачене середовище. Однак стан рівноваги не стабільний, оскільки будь-якій виховній 
системі властиве старіння. У цьому випадку у виховній системі виникає гальмування. Рушійною 
силою є постійне зростання потреб колективу. Своєчасне задоволення цих потреб охороняє систему 
від застійних явищ. 

Створюються умови, котрі визначають виховну систему на четвертому етапі її функціонування. 
Це етап оновлення і перебудови системи, який може набувати характеру кризи. Оновлення системи 
здійснюється за рахунок інновацій, які ведуть до зміни системи. Ці зміни піднімають її на новий 
рівень. Виховна система удосконалюється або проектується в іншому напрямку. Ці зміни залежать від 
комплексу факторів (оцінки результатів, професійної компетентності і майстерності педагогічного 
колективу, соціальної ситуації розвитку, матеріально-технічної бази закладу та ін.). 

Розвиток виховної системи школи — це закономірний процес із властивими йому суперечностями. 
Розвиток системи може мати багато варіантів, але далеко не всі вони мають педагогічну цінність, не 
всі сприятливі для особистісного розвитку школярів. 

Характер виховної системи школи можна визначити на основі таких критеріїв: 
• цільовий (які цілі є пріоритетними у школі); 
• діяльнісний (який характер взаємодії між дорослими і дітьми, між суб’єктами 

системи ); 
• соціальний (взаємодія школи з оточуючим середовищем); 
• управлінський (які напрямки управлінської діяльності є пріоритетними). 

У науковій педагогічній літературі також виділяють функції сучасної виховній системи 
загальноосвітньої школи. Найбільш загальними є  інтегруюча, регулююча та розвиваюча. Інтегруюча 
функція передбачає поєднання  в одне ціле різних за змістом і характером виховних впливів, які 
підпорядковані загально визначеній меті виховання. Регулююча функція спрямована на 
упорядковування педагогічних процесів, визначення ступеня важливості, невідкладності; на 
управління ними та корекцію. Розвиваюча функція забезпечує динаміку системи, яка 
характеризується, з одного боку, оптимізацією її функціонування, а з іншого — її оновленням, 
удосконаленням. 

В.А Семиченко розглядає педагогічні об’єкти через призму системного підходу. І важливим у 
цьому напрямку є розроблений нею алгоритм системного розгляду цих об’єктів (колектив, 
педагогічна ситуація, педагогічна діяльність та ін.) [1: 256-259]. Такий підхід можливий і при розгляді 
виховної системи навчального закладу. Вважаємо його доцільним і логічно виправданим, адже 
виховна система є цілісним утворенням окремих одиничних об’єктів, які розкривають її сутність. 

На нашу думку, виділені складові характеризують різні компоненти системи (цілі, зв’язки, 
елементи). Наведемо у скороченому вигляді основні характеристики на основі компонентів. 

Характеристики, які пояснюють структурні елементи системи: 
Ø Множинність об’єктів, що становлять систему. Система складає інтеграцію певних 

складників, між якими існують зв’язки і взаємозв’язки. 
Ø Ієрархічність розташування всередині системи окремих складових, що призводить 

до її вертикального структурування. 
Ø Відносність системної диференціації, тобто одночасна самостійність існування і 

входження в структуру інших системних цілісностей. 
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Ø Умовна цілісність кожного системного елемента, так як він може складати певну 
систему. 
Ø Входження кожного структурного елемента до безлічі систем. 
Ø  Взаємозалежність окремих складових безлічі систем завдяки загальному 

структурному елементу. 
Характеристики, які пояснюють цілі існування системи: 

Ø Існування загальносистемних цілей і на кожному рівні ієрархічної будови системи 
власних, локальних цілей. 

Характеристики, які пояснюють зв’язки та взаємозв’язки структурних елементів системи, їх 
якості: 

Ø Поява на певному рівні інтеграції особливих якостей, які виникають на основі або 
первинних ознак, або складають нові „системні” якості. 
Ø Інтегративний ефект роботи системи як якісно особливий результат взаємодії 

окремих підсистем і елементів. 
Ø Наявність вертикальної й горизонтальної інтеграції в середині кожної системи. 
Ø Зміна типу взаємодії і взаємовідносин у системі, що впливає на характер 

детермінації. 
Ø Неповнота, частковість внутрішньо системної реалізації якостей кожного 

структурного елемента в межах окремої системи. 
Розроблений алгоритм допоможе педагогам навчитися якнайкраще і якнайповніше проникати в 

сутність педагогічних процесів і явищ, адже будь-яка ланка його діяльності та взаємодії має 
об’єктивно системний характер. Розкриття вчителем сутності педагогічних явищ вплине на вибір 
педагогічно доцільних методів і прийомів, що покращить ефективність навчально-виховного процесу 
в цілому.  

Дослідження виховних систем потребує ще подальшої розробки й обґрунтування, однак 
напрацьований науково-методичний досвід здатний істотно розширити можливості педагога, 
педагогічного колективу в пізнанні й управлінні, оптимізації та перетворенні своєї професійної 
сфери, допоможе знайти оптимальний варіант вирішення практичних проблем. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч.посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 335 с. 
2. Степанов П.В. Как создать воспитательную систему школы: возможный вариант: Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 64 с. 
 
Матеріал надійшов до редакції 05.09. 2008 р. 

Ковальчук В.А. Проблема исследования воспитательных систем 
общеобразовательных заведений  

В статье проанализировано проблемы методического характера: организации и функционирования 
современных воспитательных систем общеобразовательной школы. Определено сущность 
воспитательной системы, ее структуру, основные этапы становления и функционирования. 

Автором выделены критерии оценивания эффективности деятельности в воспитательной системе 
учебного заведения, очерчены перспективы дальнейшего исследования. 

Kovalchuk V . A. The Problem of the Research of the Upbringing Systems of a General School. 

This article analyzes problem of the methodical character: organization and functions of the modern   
upbringing systems in a general school. Defined the essence of the upbringing systems, structure, main 
periods of forming and functioning. The author selected the criteria of evaluation of the effectiveness of 

activity in the educational syste  of educational establishments. The prospects of further researching were 
described.  
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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ А.С. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

У статті представлено взаємозв’язок педагогічних поглядів А.С. Макаренка з системою педагогічної 
корекції й розкрито сутність педагогічної корекції порушень у сфері спілкуванні підлітків зони 
радіологічного контролю, а також проаналізовано вплив на педагогічну корекцію спілкування 

біологічного, соціального й екологічного чинників. 

Проблема педагогічної корекції є багатогранною. Її актуальність зумовлюється тим, що вона 
знайшла своє відображення як у класичній педагогічній спадщині (П.П. Блонський, 
Ф.Ф. Брюховецький, Л.С. Виготський, В.П. Кащенко, Г.М. Кубраков, А.С. Макаренко, 
Й.Г. Песталоцці, І.О. Соколянський, І.О. Сорока-Росінський, В.О. Сухомлинський), так і в сучасній 
науковій думці (В.П. Биков, В.В. Вершиніна, А.В. Гребенкіна, Т.П. Калиновська, В.В. Нечипоренко, 
С.М. Новицький, М.І. Тютюнник, В.Г. Чужикова). Зокрема, А.С. Макаренко зробив значний внесок у 
теорію й практику перевиховання дітей із відхиленнями у поведінці. Колонія ім. М. Горького (1920-
1928 рр.) була першим етапом творчої педагогічної діяльності А.С. Макаренка. Ті винаходи, які він 
зробив у процесі діяльності колонії, він оформив у певну педагогічну концепцію і на більш високому 
рівні реалізував у комуні ім. Ф. Дзержинського (1927-1935 рр.). Саме названі періоди є 
найважливішими етапами творчої діяльності А.С. Макаренка. За ці роки склалась цілісна педагогічна 
концепція, що є зразком творчого об’єднання теорії й практики, перевіреної не лише власним 
досвідом, а й системою освіти в цілому. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування моделі педагогічної корекції спілкування в системі 
впливових чинників, а також представлення програми педагогічної корекції порушень у спілкуванні 
підлітків зони радіаційного забруднення. 

З погляду психології, корекція – це подолання чи послаблення вад психічного чи фізичного 
розвитку (в дітей), порушення тієї чи іншої психічної функції (у дорослих). Щоб правильно визначити 
зміст корекційної роботи з педагогічного погляду, слід пов’язати корекцію з основними 
компонентами системи освіти. Освіта ж складається з трьох головних частин: навчальної, виховної й 
розвиваючої. 

Визначивши триєдину сутність освітньої системи та трисистемність неї стосовно корекції, 
перейдемо до розгляду останньої. У багатьох наукових працях корекцію, як правило, пов’язують 
найчастіше з розвитком дитини. Однак, коли ми говоримо про педагогічну корекцію, то не можемо її 
вичленити з триєдиної системи освіти: навчання, виховання і розвитку. Завдання педагогічної 
корекції – досягнення максимального успіху в корекційному навчанні для виховання й розвитку. 

Таким чином, педагогічна корекція складається з: корекційного навчання, корекційного виховання 
і корекційного розвитку. 

Корекційне навчання – це засвоєння знань про шляхи та засоби усунення недоліків психічного та 
фізичного розвитку й засвоєння способів застосування отриманих знань. 

Корекційне виховання – це виховання типових якостей та властивостей особистості згідно зі 
специфікою конкретної діяльності, що дозволяє адаптуватися в соціальному середовищі. 

Корекційний розвиток – це виправлення й удосконалення психічних та фізичних недоліків 
особистості. 

Виходячи з вищесказаного, можна подати визначення педагогічної корекції та педагогічної 
корекції сфери спілкування. 

Отже, педагогічна корекція – це сукупність певних педагогічних прийомів та методів, 
спрямованих на виправлення недоліків, пов’язаних із навчанням, вихованням та розвитком дитини. 

Педагогічна корекція є однією з найважливіших складових реабілітаційного процесу. У той час, 
коли медична корекція спрямована на усунення хвороби чи компенсацію її виявів, психологічна – на 
зняття стресів, неврозів, підвищення самооцінки, то педагогічна корекція спрямована на усунення 
прогалин у знаннях, уміннях і навичках, виправлення девіантної поведінки, підвищення рівня 
адаптованості хворої дитини до існуючих життєвих умов і соціального оточення. 

Педагогічна корекція сфери спілкування – це сукупність певних педагогічних засобів, методів, 
прийомів, спрямованих на подолання чи послаблення вад сфери спілкування у процесі 
міжособистісної взаємодії. 

Визначимо (схематично) вплив тих чинників, які слід враховувати у процесі педагогічної корекції 
сфери спілкування. Оскільки діагностика сфери спілкування здійснювалась із підлітками, то у процесі 
педагогічної корекції спілкування необхідно враховувати особливості підліткового віку (фізіологічні, 
психічні тощо), що визначають біологічний чинник. 
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Соціальний чинник включає в себе спілкування підлітків з дорослими (педагогами, батьками) та 
міжособистісне спілкування з однолітками. 

Звичайно, неможливо забути про роль екологічного чинника у процесі педагогічної корекції 
спілкування – наслідків аварії на ЧАЕС. 

Отже, нами представлені біологічний, соціальний і екологічний чинники у вигляді кіл, що 
перетинаються і символізують взаємодію цих трьох компонентів (Рис. 1). 

За об’ємом та значущістю корекційно-педагогічна діяльність займає центральне положення, тобто 
знаходиться на перехресті біологічного, соціального й екологічного чинників і, в той же час, має свої 
специфічні відтінки. 

Педагогічна корекція має самостійний вихід на лікувально-оздоровчий центр як установу, 
оскільки система чинників (біологічних, соціальних, екологічних) функціонує не ізольовано, а в 
конкретному лікувально-оздоровчому закладі. 

Необхідно відмітити, що лікувально-оздоровчий центр є розвиваючим виховним середовищем, яке 
створює умови для ефективної педагогічної корекції підлітків саме зони радіологічного контролю. 

Також слід зазначити, що в основу системи педагогічної корекції спілкування підлітків 
чорнобильської зони в умовах лікувально-оздоровчого закладу покладено дотримання однієї із умов 
ближньої й середньої перспективи А.С. Макаренка, зокрема вихователю необхідно проявляти 
зацікавленість щодо досягнення цілі вихованцями [2: 259-260]. 

Умовою ефективності педагогічної корекції є її одночасне узгоджене здійснення на багатьох 
рівнях. 

Першим рівнем, на якому реалізуються завдання педагогічної корекції, є особистісний, коли 
педагог і дитина співпрацюють у тісному безпосередньому контакті або педагог здійснює певні 
заходи, маючи на увазі проблеми конкретної дитини. У цьому випадку застосовуються всі 
індивідуалізовані та опосередковано індивідуалізовані методи, прийоми та форми роботи. 

Сутність індивідуального підходу полягає не у пристосуванні до особистості дитини, а в умінні 
вибрати способи впливу на неї з метою вдосконалення сфери спілкування зокрема, та всебічного 
розвитку дитини, загалом.  

Наступним рівнем, на якому має здійснюватися педагогічна корекція, є мікрогруповий рівень. Тут 
робота ведеться одночасно з невеликою кількістю дітей, які перебувають у тісних міжособистісних 
стосунках або об‘єднані педагогом у групу за спільною проблематикою. Як і у першому випадку, 
робота може вестись безпосередньо з мікрогрупою або опосередковано через більші утворення. У 
груповій діяльності для педагога головним є створення атмосфери живого, безпосереднього 
спілкування ровесників, що сприяє їх згуртованості  й саморозкриттю, а потім спрямування групової 
динаміки на вирішення поставлених коригуючих завдань. Елементом мікрогрупової педагогічної 
корекційної діяльності може бути особистісна педагогічна корекція. Структурний рівень здійснення 
педагогічної корекції характеризується насамперед тим, що на ньому ведеться робота з формально-
структурними групами дітей (класами, виховними групами, поверхами та ін.). Формальні групи, як 
правило, складаються з мікрогруп, але виступають у багатьох сферах як одне соціальне ціле. На 

Педагогічна корекція 
спілкування 

Рис. 1. Педагогічна корекція спілкування в системі впливових чинників. 
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цьому рівні корекція здійснюється здебільшого педагогом-організатором, психологом, 
адміністрацією. 

Лікувально-оздоровчий заклад у цілому теж можна подати як єдиний соціальний організм, і тому 
педагогічна корекція має здійснюватися і на цьому рівні (рівень закладу). Слід зазначити, що 
лікувально-педагогічний вплив на дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, можливий лише 
у випадку тісного взаємозв‘язку педагогів, медичних працівників та психологів. Завдання 
педагогічної корекції не можуть бути повністю реалізовані без підтримки на мегарівні (міському, 
районному, регіональному, державному). Ця підтримка має виражатися у політиці гуманізації 
суспільства, насадженні та затвердженні загальнолюдських цінностей у суспільстві. Лише за цієї 
умови діяльність окремих закладів набуває логічної завершеності й може гарантувати успішність 
реабілітаційних заходів [3]. 

Загалом програма педагогічної корекції спілкування підлітків зони радіологічного контролю 
включає наступні основні напрями: 

1) встановлення стосунків довір’я з підлітком; 
2) формування позитивної самооцінки; 
3) вироблення навичок правильного спілкування; 
4) розвиток комунікабельності; 
5) формування уміння правильно розв’язувати конфліктні ситуації; 
6) розвиток емпатії; 
7) формування умінь та навичок слухати, розвиток асертивності; 
8) уникнення агресивних виявів поведінки, ворожості; 
9) формування навичок міжособистісного спілкування. 

Вирішення цих завдань буде найбільш ефективним у разі створення відповідних умов. Зусилля 
педагога мають бути спрямовані на осіб з найближчого оточення підлітка. На базі лікувально-
оздоровчого центру – це педагоги, психологи, медичний персонал, коло однолітків. Необхідно 
забезпечити повну ізоляцію дитини від негативних впливів, створити навколо неї свого роду захисний 
бар’єр і допомогти знайти продуктивний вихід із ситуації, що склалася. 

Слід також відзначити, що послідовність указаних напрямів педагогічної корекції з підлітками 
носить динамічний характер. У процесі роботи необхідно застосовувати комплекс усіх напрямів 
одночасно, спираючись при цьому на ті, які можуть дати вагомий і швидкий ефект.  

Практика показує, що хоча педагогічна корекція вимагає від педагога вміння імпровізувати, 
знаходити неординарні рішення, необхідно мати чітку відпрацьовану схему або концептуальну 
модель, яка буде надійною орієнтовною основою для роботи в кожному конкретному випадку. 

Проаналізуємо етапи педагогічної корекції, які співпадають із методами педагогічної корекції 
порушень у сфері спілкування підлітків зони радіологічного контролю: 

1. На суто корекційному етапі здійснюється виправлення конкретних недоліків, виявлених у ході 
діагностики сфери спілкування підлітків зони радіаційного забруднення. 

Говорячи про поєднання зусиль медичних працівників, педагогів, психологів під час педагогічної 
корекції на базі лікувально-оздоровчого закладу, не можна не відзначити роль ігрової терапії. Її 
головна мета – формування комфортності особистості на мікро- та макрорівнях. Формулюючи мету 
відносин, назвемо шість цілей ігрового терапевта, які необхідно враховувати у процесі педагогічної 
корекції сфери спілкування підлітків: 

• створення для дитини атмосфери безпеки; 
• розуміння і прийняття світу дитини; 
• заохочення виявів емоційного світу дитини; 
• утворення відчуття задоволеності; 
• полегшення прийняття дитиною рішень; 
• забезпечення можливості  брати на себе відповідальність і розвивати властивість 

контролю. 
2. Метою етапу реконструкції є включення підлітків у різні види діяльності, в тому числі й до 

навчальної, запланованої педагогічним колективом лікувально-оздоровчого закладу. 
3. Профілактичний етап включає дії медичних працівників, психологів, які теж вносять певні 

корекційні зміни у сферу спілкування підлітків чорнобильської зони. 
Пропонуємо загальну схему впровадження етапів здійснення педагогічної корекції сфери 

спілкування в термін перебування (24 доби) дітей  у лікувально-оздоровчому центрі: 
1-5 доба:   діагностичний етап; 

6-19 доба:   суто корекційний етап; 

етап реконструкції; 
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профілактичний етап; 

20-24 доба:   оцінний етап. 

Аналізуючи 6-19 доби, зауважимо, що суто корекційні, профілактичні методи та методи 
реконструкції повинні застосовуватись одночасно, так як і у медичних працівників, і у психологів, і у 
педагогів розроблена своя програма роботи з дітьми на весь термін перебування у лікувально-
оздоровчому закладі. 

Слід також зауважити, що у нашому дослідженні ми маємо справу з малими соціальними групами, 
що визначаються як кількісно невеликі групи, в яких люди об’єднані спільною діяльністю, 
безпосередньо контактують один з одним, мають спільну мету та інтереси, які визначають певну 
організацію, тривалість існування та деяку однорідність поведінки її членів. 

Враховуючи термін перебування в лікувально-оздоровчому центрі (24 доби), ми класифікували 
малі соціальні групи, з якими проводилася робота, таким чином: 

Ø навчально-виховні за типом основної діяльності та головної функції; 
Ø соціально небезпечні за соціальною спрямованістю; 
Ø цільові, зовні організовані за рівнем організації; 
Ø формальні за типом домінуючої структури; 
Ø вторинні, референтні за рівнем безпосереднього впливу на особистість; 
Ø відкриті за рівнем відкритості зв’язку з іншими групами; 
Ø короткочасні за тривалістю існування [1]. 

Особливості перебігу підліткового віку визначаються конкретними соціальними обставинами 
життя, зокрема фізіологічними змінами, несприятливим екологічним становищем у країні, змінами в 
розвитку пізнавальних процесів та формуванні особистості дитини, що обов’язково має 
враховуватись із метою попередження та уникнення порушень у сфері спілкування підлітка. Саме 
тому, стратегія корекційної роботи з підлітками в оздоровчих закладах має ґрунтуватись на методах 
розширення розвивального життєвого простору підлітків за рахунок залучення до різних видів 
діяльності. 

Перспективою є плідна робота в даному напрямку, так як у сучасних умовах розвитку суспільства 
майже нівелюються проблеми людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 
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Литяга И.В. Педагогические идеи А.С. Макаренка в контексте коррекционной педагогики. 

В статье представлена взаимосвязь педагогических взглядов А.С. Макаренка с системой 
педагогической коррекции и раскрыта суть педагогической коррекции нарушений в сфере общения 

подростков зоны радиологического контроля, а также проанализировано  влияние на педагогическую 
коррекцию общения биологического, социального и экологического факторов. 

Lityaga I.V . A.S. Makarenko’s Pedagogical Ideas in a Context of Correctional Pedagogics. 

In article the interrelation of pedagogical views of A.S. Makarenko with the system of pedagogical correction 
is shown and the essence of pedagogical corrections of infringements in the sphere of dialogue of teenagers 

which live in zone of the radiological control is disclosed. Also influence on pedagogical communication 
correction of biologic, social and ecological factors is analysed. 
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ДИДАКТИЧНА ДВОВЕКТОРНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ 
В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ЇХ ОБДАРУВАНЬ 

У статті проаналізовано стан організації роботи з обдарованими дітьми та висвітлено 
підходи до проектування процесу навчання з огляду на класифікацію видів обдарованості за 
ступенем сформованості, наявною формою та віковими особливостями розвитку індивіда. 
У контексті статті наголошено на актуальності психолого-педагогічного дослідження 

потенціалу обдарованих дітей. 

Глобалізація всіх сфер суспільного життя, прискорений розвиток високотехнологічних галузей 
економіки, масштабні інноваційно-інтеграційні процеси, постійно зростаючі запити суспільства щодо 
рівня підготовленості підростаючого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві 
зумовлюють пошук нової освітньої парадигми, що найповніше віддзеркалювала б гуманістичні 
пріоритети освіти, котрі ґрунтуються на ідеях самоцінності та унікальності особистості дитини, 
необхідності розвитку її здібностей, обдарувань, талантів з метою забезпечення найоптимальнішої 
адаптації до швидкозмінних, а почасти й не прогнозованих реалій майбутнього. 

Ідея особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного індивіда є визначальною в освіті. На 
необхідності створення для цього відповідних умов наголошується в Національній Доктрині розвитку 
освіти України у XXІ столітті. У Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) вказується на 
важливість різнобічного розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і 
здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів та потреб. Законом України "Про 
освіту", Державною цільовою програмою "Вчитель", національною програмою "Діти України" 
передбачається створення загальнодержавної мережі навчальних закладів для навчання обдарованих 
дітей. 

На основі аналізу фахових психолого-педагогічних джерел можна зробити певні узагальнення 
стосовно особливостей організації роботи з обдарованими дітьми. Скажімо, діагностика 
обдарованості здійснюється з використанням прямих, непрямих, проектних методів і методик, 
стандартних інтелектуальних тестів та різних комплексів психологічних тестів. Також з метою 
діагностичного вивчення проводяться спостереження, запроваджуються природний (лабораторний) 
експерименти, аналізуються продукти діяльності дітей тощо. У представленій статті ми ставимо за 
мету висвітлити особливості роботи з обдарованими дітьми. 

Розгляд організаційних засад навчання обдарованих дітей засвідчує наявність паралельного 
функціонування таких форм, як: відокремлене (організація процесу навчання здійснюється у 
спеціальних навчальних закладах), спільно-відокремлене (обдаровані діти навчаються у спеціальних 
групах чи класах, що безпосередньо відкриваються в загальноосвітніх навчальних закладах) та 
спільне навчання (обдаровані діти здобувають освіту разом із однолітками у звичайному класі). 
Варіативністю підходів характеризується і самий процес навчання досліджуваної категорії дітей, 
оскільки його проектування здійснюється на основі реалізації прискорення (зміна швидкості 
засвоєння навчальної програми, ранній вступ до школи (вузу), "перестрибування" через клас, 
прискорене навчання в звичайному класі, відвідування уроків з певних предметів, що проводяться 
вчителями для дітей старшого віку), збагачення (з цією метою використовуються навчальні програми 
вищих навчальних закладів освіти, учні залучаються до навчання на спеціальних курсах, 
факультативах), поглибленого вивчення окремих предметів, самостійного опрацювання програмового 
матеріалу, що безпосередньо стосується одного або декількох предметів.  

В урочний та позаурочний час обдаровані діти залучаються до проведення уроків, семінарів, 
практикумів; беруть участь у конференціях, олімпіадах, відкритих турнірах, творчих конкурсах, 
ділових іграх, тренінгах, інтернет-олімпіадах (конкурсах, турнірах, вікторинах); залучаються до 
дослідницької й проектної діяльності. Для зазначеної категорії учнів проводяться консультації, 
екскурсії, факультативні заняття, заняття у гуртках; діють літні школи й табори, організовується 
дистанційне навчання; добираються індивідуальні завдання для класної та домашньої навчальної 
роботи тощо. Слід додати, що навчання обдарованих дітей характеризується індивідуалізованим, 
диференційованим, дослідницько-пошуковим, проблемним, інтегрованим, міжпредметним підходами 
до його моделювання й здійснюється з домінуванням самостійної навчально-пізнавальної активності 
вихованців у процесі опрацювання тем та вирішення проблем, питань, завдань, що вирізняються 
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глобальним характером, латентним підтекстом, творчою сутністю, відкритим типом розв’язання 
тощо.  

Водночас аналіз теоретико-практичних засад організації й здійснення навчання обдарованих дітей 
виявив існування протиріччя між спрямуванням освіти на врахування інтересів і потреб окремого 
учня й суспільства в цілому, забезпечення максимального розвитку здібностей вихованця незалежно 
від статі, національності, віросповідання, соціально-економічного й суспільного статусу його сім’ї, з 
одного боку, а, з іншого, частковою реалізованістю окреслених підходів у закладах освіти, явним 
спрямуванням відповідного дидактичного впливу, у переважній більшості випадків, на конкретного 
учня, стосовно якого в педагогічних колах використовується термін "обдарована дитина". У цьому 
контексті В.П. Безпалько зазначає, що сучасному вчителеві, зашореному обов’язковою програмою, не 
до здібностей та інтересів кожного окремого учня, будь вони навіть настільки явно виражені, як і в 
А. Ейнштейна. 

Отже, зростаюча актуальність проблеми, її теоретична та практична значущість і недостатній 
рівень дидактичного опрацювання спричинили необхідність проектування моделі організації 
навчання дітей з огляду на психологічну сутність поняття "обдарованість". 

Розкриваючи суть терміна, вкажемо на те, що обдарованість – це системна якість особистості, яка 
розвивається упродовж життя, і розглядається в аспекті якісно своєрідного поєднання здібностей, а 
від останніх залежить можливість досягнення успіху в тому чи іншому виді діяльності [1]. 

У контексті визначення сучасних підходів до здійснення процесу навчання особливої актуальності 
набувають такі положення, як: розвиток людини є розвитком її здібностей, оскільки на відміну від 
задатків, що є анатомо-фізіологічними особливостями організму, здібності не є вродженими 
можливостями, це, перш за все, результат розвитку індивіда (С.Л. Рубінштейн); формування 
динамічних індивідуалізованих структур здібностей спричинюється їх високою пластичністю й 
компенсаторними можливостями (І.В. Дубровина) та перехід від діагностики відбору обдарованих до 
діагностики розвитку (Л.С. Виготський). Варто наголосити й на поглядах А.В. Петровського, який, 
порівнюючи розвиток здібностей з розвитком зернини, вказує на те, що, подібно до того, як 
посаджене у ґрунт зерно є лише можливістю по відношенню до колосу, який виросте за сприятливих 
для проростання зернини й розвитку рослини умов, здібності – це лише можливості для набуття знань 
та умінь. Лише в результаті наполегливої праці ці можливості стають дійсністю.  

Відповідно, здібності, що проявляються в дітей, найчастіше стосуються учіння або тих видів 
діяльності, якими вони займаються в позаурочний час (малювання, музика, технічне конструювання 
тощо). У цьому контексті слід додати, що у процесі розвитку особистості формуються загальні (у 
різних фахових джерелах паралельно використовуються терміни "розумові" або "інтелектуальні") 
здібності, котрі мають вияв у багатьох видах діяльності, у тому числі й в учінні, та спричинюють 
відносну легкість і продуктивність у їх здійсненні, зокрема, в оволодінні знаннями та уміннями, та 
спеціальні – це здібності до того чи іншого виду діяльності (наприклад, діяльності пов’язаної з 
музикою, мовою чи математикою).  

Спеціальні здібності раніше проявляються в тих видах діяльності, для виконання яких необхідні 
особливі спеціальні задатки (музичні, художні) або формальні якості розуму, а пізніше – у діяльності, 
що потребує певного життєвого досвіду (наприклад, літературні здібності).  

На основі розвинутих загальних здібностей створюються внутрішні умови для розвитку 
спеціальних здібностей. У свою чергу, розвиток спеціальних здібностей позитивно впливає на 
розвиток особистісних загальних здібностей. Проте в будь-якому випадку розвиток здібностей – це 
процес, що, на думку В.Е. Смирнова [2], може бути різним за тривалістю і складністю, проте завжди 
на його початку спостерігається слабкий вогонь і лише згодом – яскраве полум’я. 

Сукупність необхідних умов для виявлення та розвитку здібностей можна викласти в такому 
контексті: здійснення конкретної практичної або теоретичної діяльності (Б.М. Теплов); виникнення 
емоційних (радість творчості, відчуття задоволення від напруженої роботи, емоційна насолода 
процесом тощо) і вольових (цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість тощо) процесів, 
розвиток активності й саморегулювання особистості (В.А. Крутецький), підвищена мотивація й 
спричинена нею напружена активність (Ю.Б. Гиппенрейтер), сформована стійка й сильна потреба в 
постійних заняттях і практична реалізація цієї потреби (Н.С. Лейтес), систематична праця, постійне 
вправляння у певних видах діяльності, ускладнення завдань, і наполегливість у досягненні все 
вагоміших цілей (Б.Ф. Баєв). 
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Рис.1. Модель організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань 
 
Сутність дидактичних засад організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань 
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уроки, семінари, практикуми, консультації, конференції, факультативні заняття, екскурсії, 
домашні навчальні завдання, заняття в гуртках, дослідницька діяльність, олімпіади, відкриті 
турніри, творчі конкурси, дистанційне навчання, літні школи й табори, проектна діяльність, 

ділові ігри, тренінги, інтернет-олімпіади (конкурси, турніри, вікторини) тощо 

креативні (методи зорієнтовані на створення учнями 
власних освітніх продуктів) 

методи організації учіння 
(методи учнів) 

когнітивні (методи 
навчального пізнання) 

Варіанти організації навчання учнів з актуальною та потенційною обдарованістю  

відокремлене спільно-відокремлене спільне 
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сфер психіки, що її забезпечує (соціальна, розумова, академічна, трудова, творча, фізична; широтою 
виявлення в різних видах діяльності (загальна, спеціальна) [3]. 

Конкретизуючи підходи до класифікації видів обдарованості, Н.С. Лейтес [4] вважає за необхідне 
феномен обдарованості розглядати в контексті вікового підходу до його визначення, оскільки "вікова 
чутливість" є одночасно і передумовою формування здібностей, і компонентом самих здібностей.  

Відповідно психолог пропонує розрізняти три категорії здібних учнів. У першу – об’єднувати 
дітей з раннім підйомом інтелекту, так званих інтелектуальних вундеркіндів. До другої – відносити 
вихованців з яскравим проявом здібностей до окремих навчальних дисциплін або видів діяльності (в 
тому числі й позашкільних). У третю – зараховувати дітей, котрі мають потенційні ознаки 
обдарованості.  

Щодо висловлення "обдарований учень", то, на переконання Н.С. Лейтеса, воно є умовним, 
оскільки рано виявленні здібності, що протягом певного часу не були реалізовані, очікуваного 
розвитку в майбутньому не отримують; у той час як інші учні можуть продемонструвати з часом 
дійсно високий рівень розвитку здібностей.  

Аналогічні висновки робить і І.В. Дубровина [5], вказуючи на те, що в частини дітей у 
підлітковому і навіть юнацькому віці може фіксуватися значний підйом у розвитку здібностей. 
Можливими є й інші випадки, коли дитина, котра дивувала своїми здібностями на початку навчання, 
в середніх класах зовсім не вирізняється поміж однокласниками. 

Зосередимо увагу на переліку найтиповіших причин спаду ранньої загальної обдарованості, серед 
них першість відводиться наступним: випередження було спричинено розвитком особливостей, які в 
подальшому втратили своє значення; недостатня сформованість вольових якостей особистості; поява 
вікових змін у спрямованості особистості, що зумовили втрату інтересу до розумових занять; 
відсутність у структурі обдарованості творчого компонента; несформоване вміння вчитися.  

Відповідно педагогічні зусилля щодо попередження раннього "згасання" обдарованості мають 
бути спрямовані на розвиток пізнавальних, потребово-мотиваційних, емоційно-вольових процесів 
особистості; підсилення в дитини бажання до подальшого саморозвитку й самонавчання; закріплення 
індивідуальних схильностей і виявлень; формування самостійності й сміливості у відході від 
загальноприйнятих стандартів; стимулювання пошуку творчого способу вирішення проблеми та 
виконання завдання. 

Аналізуючи розвиток пізньої обдарованості та умови, що його спричинюють, М.С. Лейтес вказує 
на особливо несподівані зміни в інтересах, суттєвий підйом пізнавальної активності, що починає 
спостерігатися в шестикласників.  

У цьому контексті найоптимальнішим можна визначити підхід, за якого кожну дитину 
сприймають як індивіда з особливими можливостями й даруваннями. "Коли вчитель очікує "видатних 
досягнень" від дітей, вони дійсно їх починають демонструвати, навіть тоді, коли до цього вважалися 
не дуже здібними" [4: 249]. 

Зазначене вище доводить доцільність проектування моделі організації роботи з дітьми в аспекті 
розвитку їх обдарувань з урахуванням класифікації видів обдарованості за ступенем сформованості 
(актуальна, потенційна), наявною формою (явна, прихована) та віковими особливостями розвитку 
індивіда (рання, пізня); розгляду поняття "обдарованість" як якісно своєрідного поєднання 
здібностей; розвитку останніх на основі діяльнісного підходу; необхідності забезпечення формування 
пізнавальних, потребово-мотиваційних, емоційно-вольових процесів; залежності сприймання сутності 
понять "обдарованість" й "успішне виконання діяльності" від ціннісних орієнтацій членів суспільства 
стосовно тих чи інших видів діяльності.  

Як показано на моделі організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань (див. вище 
рис. 1), сутність дидактичної двовекторності полягає у виокремленні двох векторів, першим із яких 
визначаються організаційно-процесуальні засади проектування, моделювання й здійснення процесу 
навчання в контексті ранньої актуальної явної обдарованості дітей.  

Другим вектором окреслюються засади, що спрямовуються на виявлення, формування і розвиток 
пізньої потенційної прихованої обдарованості.  

Відповідно проектування, моделювання та здійснення процесу навчання орієнтується на 
забезпечення розвитку загальних і спеціальних здібностей кожного із вихованців у процесі залучення 
їх до різних видів розумової, соціальної, академічної, трудової, творчої, фізичної діяльності з 
активізацією сфер психіки, що забезпечують її активно-результативне виконання.  

Слід акцентувати увагу на тому, що здійснення навчання, відповідно до психолого-педагогічного 
цілепокладання, передбаченого другим вектором, має перспективну спрямованість, оскільки 
орієнтовано на розвиток як загальних, так і спеціальних здібностей особистості, якісно своєрідне 
інтегрування яких за певних умов спричинює виникнення можливостей для досягнення учнем 
майбутніх успіхів у тому чи іншому виді діяльності.  
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Зміщення дидактичного акценту із забезпечення накопичення учнями знань на розвиток їх 
загальних і спеціальних здібностей здійснюється з метою створення умов для становлення пізньої 
потенційної прихованої обдарованості. 

За сучасних тенденцій переходу суспільного розвитку від монопрофесіоналізму до 
поліпрофесіоналізму, підростаюче покоління має бути зорієнтоване як на постійне підвищення рівня 
кваліфікації, так і на періодичну зміну видів діяльності з проходженням відповідного навчання. З 
огляду на це, особливого значення набуває цілеспрямований виклик у кожного вихованця прагнення 
до самопізнання й самовдосконалення, бажання виявляти свій психофізичний ресурс і пізнавати 
способи його розвитку з метою формування необхідних особистісних якостей та властивостей.  

Системне та систематичне вивчення розвитку й функціонування психічних процесів у дитини з 
актуальною явною ранньою обдарованістю, проведення спостережень за станом її психічного й 
фізичного здоров’я, формування адекватного сприймання себе й оточуючих, розвиток її емоційно-
вольових процесів, формування стійкої й сильної потреби в активній пізнавальній діяльності й 
постійних вправляннях у певних видах діяльності з систематичним ускладненням завдань, 
формування бажання до самопізнання з метою розвитку здібностей, закріплення індивідуальних 
схильностей і виявлень; формування самостійності й уміння вчитися; формування стійкої потреби у 
фізичному тренуванні тіла та раціональному харчуванні визначають пріоритетний задум 
персоніфікованої стратегії перспективного розвитку обдарованої дитини. 

Діагностичне обстеження, що передує проектуванню й моделюванню процесу навчання в 
контексті виявлення, формування й розвитку пізньої потенційної прихованої обдарованості, 
проводиться з метою виявлення актуального розвитку здібностей кожної дитини, визначення способів 
надання їй допомоги в пізнанні себе, своїх загальних і спеціальних здібностей, інтелектуальних та 
фізичних можливостей, пізнавальних інтересів, потреб, активізації прагнення до самопізнання, 
самовдосконалення та самоосвіти.  

Відповідно повторні діагностичні обстеження дозволяють виявити доцільність реалізації 
персоніфікованої стратегії перспективного розвитку обдарованої дитини, визначити необхідність у 
певних корекційних змінах, забезпечити керівництво процесом розвитку загальних і спеціальних 
здібностей тощо. 

З огляду на реалізацію дидактичної двовекторності в організації роботи з дітьми в аспекті 
розвитку їх обдарувань, найоптимальнішими способами упорядкованої, взаємозв’язаної діяльності 
вчителя й учнів є побудова процесу навчання на основі впровадження когнітивних методів пізнання 
(методів смислового, образного або символічного бачення, емпатії (вживання), евристичних запитань, 
порівняння, евристичного спостереження, конструювання понять, правил, гіпотез тощо); креативних 
методів навчання (методів зорієнтованих на створення учнями власних освітніх продуктів у процесі 
проектної або дослідницької діяльність, придумування за даним початком, гіперболізації тощо); 
методів організації учіння, а саме: методів учнів (метода цілепокладання, учнівського планування, 
створення учнівських освітніх програм, самоорганізації навчання, взаємонавчання, контролю, 
рефлексії, самооцінювання тощо). 

Підсумовуючи, вкажемо на те, що дидактична двовекторність організації роботи з дітьми, 
сутнісною ідеєю якої є подальший розвиток ранньої актуальної явної обдарованості дітей, з одного 
боку, а з іншого, створення умов для виявлення, формування й розвитку пізньої потенційної 
прихованої обдарованості вихованців, набуває неабиякої актуальності в контексті зміни освітніх 
домінант, зокрема трансформація освіти зі сфери накопичення знань у сферу індивідуального 
розвитку особистості, що, у свою чергу, потребує виявлення і впровадження ефективних підходів 
щодо надання освітньому середовищу більшої гнучкості й дієвості в аспекті проектування та 
реалізації персоніфікованої освітньої стратегії актуально-перспективного розвитку кожної дитини з 
максимальним врахуванням світу її психічних властивостей (здібностей, спрямованості, 
темпераменту, характеру), утворень (знань, умінь, навичок, звичок), процесів (пізнавальних, 
емоційних, вольових) та станів (стану піднесення, стану пригнічення, робочого стану).  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. Способности и одаренность. М.: Изд-во АПН РСФСР, 
1961. – С. 9-20.  

2. Смирнов В.Е. Проявление способностей в юношеском возрасте. Хрестоматия по возрастной и 
педагогической психологии. Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 292 с. 

3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. М.: НИИ школьных технологий, Т. 1. – 
2006. – С. 708-719 

4. Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К. Акимова, Е.М. Борисова и др.; Под ред. 
И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с.  



Т.І. Мантула. Дидактична двовекторність організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань 

63 

5. Лейтес Н.С. Возрастные предпосылки умственных способностей. Хрестоматия по психологии / Под ред. 
А.В. Петровского. – 2-е узд. Перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. – С. 386-394. 

 
Матеріал надійшов до редакції 15.06.2008 р. 

Мантула Т.И. Дидактическая двовекторность организации работы с детьми 
в аспекте развития их одаренностей. 

В статье проанализировано состояние организации работы с одаренными детьми, 
рассмотрено подходы к проектированию процесса обучения с учетом классификации видов 

одаренности по степени формирования, форме, возрастным особенностям развития 
индивида. В контексте статьи подчеркивается актуальность психолого-педагогического 

исследования потенциала одаренных детей. 

Mantula T.I. Didactic Two-Vectored Organization of Work with Children 
in the Aspect of their Gift’s Development. 

The state of organization of work with gifted children is analysed in the article. The approaches to the 
designing of educational process from the point of view of the classification of different forms of talent 

according to the level of its formation are revealed. The forms and age peculiarities of the person’ s 
development are taken into consideration. The components of psychological-pedagogical aim formation in 

the context of actual and potential children’ s geft. 
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ПРИЧИНИ РОЗРОБКИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 
ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА "СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО" 

НА ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ. 

У статті досліджуються причини розробки та аналізуються етапи становлення навчального 
предмета "Суспільствознавство" у процесі реформування шкільної суспільствознавчої освіти на 

початку 60-х років ХХ століття. Зроблено висновки, що впровадження нового навчального предмета 
було спричинене внутрішньополітичними змінами у державі та пройшло чотири етапи становлення. 

Сучасні пошуки змістового наповнення шкільних суспільствознавчих предметів актуалізують 
дослідження історії становлення і розвитку навчання суспільствознавства. Якщо проблематика 
розвитку шкільної історичної освіти та підручників з історії знайшла своє відображення у 
фундаментальних дослідженнях Л.П. Бущика, Ф.П. Коровкіна, О.І. Пометун та в ряді дисертаційних 
робіт останніх років, то проблеми виникнення і становлення інших суспільствознавчих предметів 
фрагментарно аналізувалися лише в російській педагогічній науці, зокрема в працях Л.М. Боголюбова 
та Л.Ф. Іванової [1; 2]. 

Цим і зумовлена мета нашої статті, яка полягає в досліджені причин та в аналізі етапів 
виникнення навчального предмета "Суспільствознавство" у процесі реформування шкільної 
суспільствознавчої освіти на початку 60-х років ХХ століття.  

Поява та становлення шкільного курсу суспільствознавства хронологічно пов’язується з кінцем 
50-х – початком 60-х років ХХ ст. Саме в цей час у Радянському Союзі відбувалися значні зміни у 
внутрішньополітичному житті, які суттєво вплинули на реформування змісту шкільної освіти. 

Оскільки навчальний предмет "Історія СРСР" у силу своєї специфіки не міг повно та ефективно 
забезпечити реалізацію завдань з формування комуністичного світогляду молоді, на найвищому 
державному рівні було вирішено посилити філософську, політичну, правову та політекономічну 
складові шкільної суспільствознавчої освіти. Першим кроком на цьому шляху стало удосконалення 
шкільного предмета "Конституція СРСР". 

Його виникнення було спричинене прийняттям відповідного розпорядження РНК СРСР від 1 лю-
того 1937 року "Про вивчення Конституції Союзу РСР в школах". Раднаркомам союзних республік 
пропонувалося протягом періоду навчального 1936/37 року, що залишався, організувати детальне 
ознайомлення з Конституцією СРСР учнів 7-10 класів середніх шкіл. Курс передбачав вивчення 
понять про суспільний і державний устрій СРСР, про класи, державу, право, про основні права й 
обов’язки радянських громадян. 

З 1937/38 навчального року і до кінця 50-х років здійснювалося викладання Конституції СРСР як 
самостійного предмета в сьомому класі середньої школи. Вивчення цього предмета органічно було 
пов’язане з шкільним курсом історії СРСР та підсилювало його виховне значення. Новий курс 
повинен був формувати в підлітків почуття гордості за свою Батьківщину та її великі досягнення на 
основі протиставлення організації життя в буржуазному світі. 

Н.К. Крупська, високо оцінюючи освітнє і виховне значення Конституції СРСР як навчального 
предмета, застерігала від його формального вивчення в школі. Вважаючи недоступним зміст 
шкільного курсу Конституції СРСР для учнів сьомого класу, вона наполягала на перенесенні його 
вивчення у восьмий, а ще краще в десятий клас [3: 134].  

Практика викладання цього предмета підтвердила твердження Н.К. Крупської. Стало зрозумілим, 
що курс конституційного права без комплексного поєднання з основами інших правових галузей 
неспроможний ефективно формувати правосвідомість учнів. Тому 5 березня 1958 року була видана 
Постанова ЦК КПРС "Про курс Конституції СРСР у середніх загальноосвітніх школах", в якій 
зазначалося, що з метою покращення комуністичного виховання учнів і підготовки випускників шкіл 
до активної участі в суспільно-політичному житті країни вивчення предмета переносилося з 7-го у 
10-й клас. А зміст навчального курсу доповнювався деякими відомостями з цивільного, трудового, 
колгоспного, сімейного і кримінального права. Так було сформовано змістовий стрижень правової 
освіти учнівської молоді. 

Наскільки важливою для держави була правовиховна робота говорить вказівка ЦК КПРС ЦК 
компартій союзних республік щодо обов’язковості викладання Конституції СРСР в школах і 
забезпечення своєчасності укладення програм, підготовки і випуску невеликих за обсягом і 
доступних за змістом для учнів середньої школи підручників з предмета.  



І.І. Смагін. Причини розробки та основні етапи становлення шкільного навчального предмета 
"Суспільствознавство" на початку 60-х років ХХ ст. 
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Крім того, республіканським партійним органам доручалося забезпечити видання відповідної 
науково-популярної літератури для позакласного читання учнів, а також забезпечити підвищення 
кваліфікації вчителів, які викладали цей правознавчий курс. 

Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1959 року "Про деякі зміни у 
викладанні історії в школах" з метою покращення викладання передбачалося Конституцію СРСР з 
відомостями з цивільного, кримінального, трудового і деяких інших галузей радянського права та 
основні положення Конституції союзної республіки вивчати в 11 класі середньої школи (близько 70 
годин). 

Зрозуміло, що правознавчий предмет потрібно було забезпечити уніфікованим підручником. У 
1947 р. вийшов навчальний посібник з Конституції СРСР, написаний Марією Павлівною Карєвою. 
Книга М.П. Карєвої, укладена на основі методики навчання, розробленої Вірою Іванівною Мазуренко, 
стала основною для школи і витримала три видання масовими тиражами (останнє – у 1949 р.: 
Конституция СССР. Пособие для средней школы. – Изд. 3-е перераб. – М.: Учпедгиз, 1949. – 255 с.). 
Ця книга була перекладена і перевидана майже у всіх радянських республіках, у ряді автономних 
республік, а також майже у всіх зарубіжних соціалістичних країнах. У ній було враховано більшість з 
тих вимог до підручника, які визначила Н.К. Крупська, а саме: науковість, доступність, 
систематичність, послідовність у викладенні матеріалу [4]. 

Ідеї М.П. Карєвої щодо навчальної книги з Конституції СРСР були розвинені В’ячеславом 
Олексійовичем Карпинським, який у 1950 р. видав навчальний посібник, де на конкретному і 
доступному матеріалі роз’яснювалися основні положення Конституції СРСР. Цей посібник 
перевидали у 1951 р., а в 1954 р. доопрацьована навчальна книга В.О. Карпинського отримала статус 
підручника [5]. 

Таким чином, оновлений курс Конституції СРСР доповнив шкільну суспільствознавчу освіту в 
частині правознавства, але в частині філософії, політології, політекономії, соціології та етики 
залишалася прогалина. 

Саме з метою заповнення цієї прогалини ЦК КПРС 9 січня 1960 року прийняв Постанову "Про 
завдання партійної пропаганди в сучасних умовах", в якій визнавав доцільним уведення з 1961/62 
навчального року в старших класах середніх шкіл і на старших курсах середніх спеціальних 
навчальних закладів популярного курсу "Основи політичних знань". Обґрунтовувалось таке рішення 
необхідністю допомагати молоді правильно розуміти суспільні явища, перетворювати принципи 
комуністичної моралі в особисті глибокі переконання, прищеплювати нетерпимість до проявів 
буржуазної ідеології, забезпечувати повагу до праці, вміння бачити глибокій історичний зміст у своїй 
повсякденній діяльності, виховувати молоде покоління бадьорим, мужнім і відважним, непорушно 
переконаним в остаточній перемозі комунізму [6: 431]. 

Упровадженню цього предмета передувала апробація експериментального курсу, яку організували 
і провели фахівці Інституту загальної і політехнічної освіти спільно з передовими вчителями 5 шкіл 
РРСФР у 1959/60 н.р. та 50 шкіл РРСФР, УРСР, Латвійської РСР у 1960/61 н.р. Метою 
експериментального навчання було визначено перевірку змісту курсу та виявлення найбільш 
ефективних методів його викладання [7: 21]. 

Зауважимо, що основи політичних та правових знань апробовувалися не лише в денних 
загальноосвітніх школах. Так, у програмах для вечірніх (змінних) шкіл вивчення важливих 
відомостей про суспільний і державний лад Радянського Союзу, а також окремі питання права 
передбачалося вивчати в курсах : "Початкові політичні знання і питання поточної політики" (4 клас), 
"Основи політичних знань" (випускний клас) [8: 54]. 

У 1958/59 н.р. у десятих класах шкіл трудової молоді також було введено курс Конституції СРСР з 
елементами трудового, колгоспного та сімейного права. Цей курс ураховував вікові та психологічні 
особливості учнів, життєвий та виробничий досвід, їхню активну участь у суспільно-політичному 
житті, а також обмежений час, що передбачався програмою на вивчення цього курсу. Певний час 
зазначений навчальний предмет виконував ті функції, які згодом перебрав на себе шкільний курс 
суспільствознавства. 

Учителі, які брали участь в апробації "Основ політичних знань" (А.М. Лушніков, В.В. Бойков, 
В.І. Калюжний, М.П. Овчинникова, П.М. Никодимов) під керівництвом науковців Інституту загальної 
і політехнічної освіти А.Т. Кінкулькіна та В.І. Мазуренко, розробили методичні матеріали для 
окремих тем, які розсилалися всім учителям, котрі брали участь в експерименті. Крім того, вчителі 
отримали тексти проектів програм та вказівки до проведення дослідницької роботи [7: 21]. 

На початок 60-х років експеримент показав ефективність нового навчального предмета у 
формуванні світогляду учнів та визначив необхідність поєднання філософсько-політичних і правових 
знань в одну навчальну дисципліну. Недоліками, які виявив експеримент, було визначено переважно 
лекційну форму викладення матеріалу, відсутність зв’язків з життям, недостатню взаємодію вчителів-
предметників, відсутність навчальних посібників і популярної навчальної літератури [7: 27]. 
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Перший досвід викладання курсу "Основ політичних знань" було узагальнено в брошурі, яка 
вийшла з друку в 1961 році [9]. У ній А.М. Лушніков узагальнив практику формування на уроках 
комуністичного світогляду, а В.І. Калюжний визначав методичні засади організації самостійної 
роботи учнів на цих уроках. 

Остаточне рішення про впровадження доопрацьованого нового шкільного предмета в практику 
навчання прийняв 25 квітня 1960 року ЦК КПРС постановою "Про введення курсу "Основи 
політичних знань" у середніх школах і середніх спеціальних навчальних закладах та про підготовку 
підручника з цього курсу". 

Постанова визначала, що Академія педагогічних наук РРФСР спільно з Міністерством вищої і 
спеціальної середньої освіти СРСР повинна була розробити до 15 травня 1960 року проект навчальної 
програми. Цей проект був опублікований в "Учительській газеті" 28 червня 1960 року. 

У травні-червні 1960 року широке обговорення проекту програми серед учителів середніх шкіл і 
викладачів середніх спеціальних навчальних закладів та наукової громадськості на міжобласних 
нарадах в РРСФР та на республіканських нарадах у столицях союзних республік допомогло її 
удосконалити. А потім перероблений з урахуванням зауважень з місць проект програми курсу 
"Основи політичних знань" до 1 липня 1960 року був направлений у ЦК КПРС, після чого 
затверджений і опублікований масовим тиражем [7: 18]. 

Експериментальне викладання та широке обговорення допомогли удосконалити навчальний 
предмет та визначили наповнення відповідного підручника. Предмет поєднав у собі зміст курсу 
Конституції СРСР, основи філософських, політологічних, політекономічних, соціологічних та 
етичних знань. Змістовно навчальна програма включала в себе основи марксизму-ленінізму, відомості 
з економічних основ комуністичного світогляду, важливі питання з курсу Конституції СРСР, системи, 
задач і діяльності державних органів і громадських організацій, прав та обов’язків громадян. 
Конкретно розглядалися питання трудового, колгоспного та сімейного права, висвітлювалися шляхи 
подальшого розвитку соціалістичної демократії, поступового переростання соціалістичної 
державності в комуністичне суспільне самоврядування [7: 18]. 

ЦК КПРС доручив Міністерству вищої і спеціальної середньої освіти СРСР, Міністерству освіти 
РРФСР, Академії педагогічних наук РРФСР та Державному видавництву політичної літератури 
оголосити відкритий конкурс на написання підручника "Основи політичних знань", в якому могли 
взяти участь як окремі автори, так і авторські колективи. Інформація про конкурс була оприлюднена в 
"Учительській газеті" 5 травня 1960 року [10: 3]. 

Дев’ятого липня 1960 року на Всеросійському з’їзді вчителів у своїй промові М.С. Хрущов 
зазначив, що з наступного навчального року ЦК партії визнав за потрібне ввести в старших класах 
середніх шкіл і технікумів популярний курс "Основи політичних знань". Як зазначав лідер КПРС, 
партія хоче, щоб молодь глибше ознайомилася з найважливішими завданнями комуністичного 
будівництва, з вченням Маркса, Енгельса, Леніна про комунізм; щоб молодь правильно розуміла 
проблеми сучасності, краще виховувала в собі риси нової людини, яка має будувати комунізм і жити 
при комунізмі [11: 22]. 

У рамках, окреслених Постановою ЦК КПРС, розгорнулося обговорення програми навчального 
предмета, в пояснювальній записці до якої були наведені слова М.С. Хрущова, сказані ним на 
Всеросійському з’їзді вчителів про цей предмет: "Мы хотим, чтобы молодежь правильно понимала 
проблемы современности, лучше воспитывала в себе черты нового человека, которому предстоит 
строить коммунизм и жить при коммунизме" [11: 22]. 

У Києві 18-19 серпня 1960 року пройшла республіканська нарада з питань народної освіти, де було 
обговорено ідейний рівень викладання всіх предметів та розроблено рекомендації щодо вивчення 
курсу "Основ політичних знань" [12: 25]. 

Зазначені вище події спричинили уточнення акцентів у змісті предмета. У другій половині 1960-го 
р. вже наголошувалося, що новий шкільний предмет, опираючись на знання з курсу історії, повинен 
був на високому ідейному рівні та в доступній формі ознайомити учнів зі складовими частинами 
марксистсько-ленінського вчення, розкрити найбільш актуальні питання політики КПРС, показати 
значимість марксистсько-ленінських ідей в історичній практиці людства, всесвітньо-історичне 
значення Великої Жовтневої соціалістичної революції, створення світової системи соціалізму, повної 
і остаточної перемоги соціалізму в СРСР. 

Відповідно передбачалося, що підручник з "Основ політичних знань" повинен на високому рівні, в 
популярній, доступній для учнів середніх шкіл і студентів середніх спеціальних навчальних закладів 
формі викладати найбільш актуальні питання теорії й політики КПРС. У процесі підготовки 
підручника планувалося виходити з того, що цей популярний курс повинен узагальнити ті знання, що 
отримали учні та студенти під час вивчення гуманітарних і природничих дисциплін, особливо історії 
СРСР і всесвітньої історії. Основне завдання предмета вбачалося у сприянні формуванню 
марксистсько-ленінського світогляду учнівської молоді, її вихованню в комуністичному дусі. 
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Головним завданням підручника з предмета та, відповідно, елементами його змісту було 
визначено розкриття значення марксистсько-ленінських ідей в історичній практиці людства, 
висвітлення всесвітньо-історичного значення Жовтневої революції та створення світової системи 
соціалізму, обґрунтування неминучості повної й остаточної перемоги соціалізму в СРСР та вступу 
Радянського Союзу в період розвиненого будівництва комуністичного суспільства [10: 3]. 

У публікаціях журналу "Радянська школа" за 1962 рік зазначалося, що вивчення курсу "Основ 
політичних знань" матиме велике значення для ідеологічного виховання молоді, яка отримає відповіді 
на хвилюючі питання суспільно-політичного життя, комуністичної моралі, усвідомить суть 
марксизму-ленінізму як наукового світогляду, положеннями якого молоді люди будуть керуватися 
протягом подальшого життя. 

Зрозуміло, що запровадження нового курсу, в якому систематизується, узагальнюється вся робота 
школи з формування комуністичного світогляду учнів вимагала великої творчої праці вчителів, які 
повинні були його викладати. Відповідні завдання були поставлені перед відділами народної освіти, 
інститутами удосконалення кваліфікації вчителів, керівниками шкіл, кафедрами суспільних наук 
педагогічних вузів, які були покликані забезпечити дійову допомогу вчителям у "глибокому і 
творчому осмисленні" теоретичних положень і висновків, що випливали з рішень ХХІІ з’їзду КПРС, а 
також в ознайомленні з останніми досягненнями радянської історичної науки, філософії, політичної 
економії, марксистсько-ленінської естетики. 

Провідні українські вузи організували необхідний супровід для впровадження зазначеного 
предмета. Так, в Одеському державному університеті кілька років працював постійно діючий семінар 
для вчителів історії з вивчення важливих проблем теорії і практики викладання "Основ політичних 
знань" у школах. Викладачі зазначеного університету систематично виступали перед вчителями з 
лекціями, виїжджали в школи, допомагали інституту удосконалення кваліфікації вчителів, відділам 
народної освіти узагальнити передовий досвід. Подібну роботу активно здійснювали також кафедри 
суспільних наук Луганського, Запорізького та деяких інших педагогічних інститутів. 

Можливо на цьому експериментальна робота могла й закінчитися, але прийняття в 1961 році нової 
Програми КПРС та необхідність відображення її установок і принципів у шкільному 
суспільствознавчому курсі призвели до швидкої трансформації предмета "Основи політичних знань" 
у "Суспільствознавство". Суть змін полягала в тому, що зміст та структуру предмета "підігнали" до 
логіки і змісту нової партійної програми. 

Новий предмет почали вивчати з другого півріччя 1962/63 навчального року у випускних класах 
середньої школи по дві години на тиждень. Навчальна програма була єдиною для всіх типів середніх 
навчальних закладів, а зміст і основні завдання оновленого курсу були розкриті в "програмній" статті 
завідувача сектором навчання історії і суспільствознавства Інституту загальної і політехнічної освіти 
АПН РРСФР А.Т. Кінкулькіна, що була перекладена українською мовою та опублікована в 
листопадовому номері 1962 р. журналу "Радянська школа" [13]. 

Результат першого року вивчення суспільствознавства (1962/63 рр.) був проаналізований 
фахівцями Науково-дослідного інституту загальної і політехнічної освіти АПН РРСФР [14]. На основі 
вивчення досвіду вчителів, звітів, творів учнів, відповідей учнів на іспитах, навчальних планів 
науковці інституту прийшли до висновку про вагоме освітньо-виховне значення цього курсу, який 
збагачує старшокласників знанням важливих понять і закономірностей зі сфери філософії, 
політекономії, наукового комунізму, права, дає необхідні знання для майбутньої професійної та 
громадської діяльності [14: 33]. 

Таким чином, основною причиною появи нового навчального предмета в школі стала необхідність 
підсилення виховної та ідеологічної роботи з учнівською молоддю в контексті внутрішньополітичних 
змін у СРСР та в зв’язку з прийняттям нової партійної програми. 

Упровадження нового предмета пройшло кілька етапів, а саме: удосконалення курсу "Конституція 
СРСР" (1958-1959 рр.), розробка та апробація "Основ політичних знань" (1960 р.), поглинення 
правознавчого курсу "Основами політичних знань" (1961 р.), трансформація "Основ політичних 
знань" у "Суспільствознавство" на основі змісту і положень нової Програми КПРС (1962 р.). 
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Смагин И.И. Причины разработки и основные этапы становления школьного учебного предмета 
"Обществоведение" в начале 60-х годов ХХ ст. 

В статье исследуются причины разработки и анализируются этапы становления учебного 
предмета "Обществоведение" в процессе реформирования школьного обществоведческого 

образования в начале 60-х годов ХХ ст. Сделаны выводы о том, что внедрение нового учебного 
предмета было вызвано внутриполитическими изменениями в государстве и прошло четыре этапа 

становления. 

Smagin I.I. The Reasons of Working out and the Basic Formation Stages of a School Subject "Social 
Science" in the early sixties of the 20 th century. 

In article the reasons of working out are investigated and stages of formation of a subject "Social science" in 
the course of school social education reforming in the early sixties of the 20 th century are analyzed. 

Conclusions that introduction of a new subject has been caused by internal political changes in the state are 
drawn and has passed four stages of formation. 
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МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ А.С. МАКАРЕНКА 

У статті досліджуються моральні цінності як провідні складові формування духовності 
особистості в педагогічній системі А.С. Макаренка. Визначається роль ціннісно-орієнтаційної 

діяльності у процесі формування цілісної свідомості майбутнього вчителя. Подаються результати 
дослідження моральних цінностей у майбутніх учителів біології та з’ясовуються перспективи 

дослідження визначеної проблеми. 

Глибокі соціальні, політичні та економічні перетворення і зміни, що відбуваються останніми 
роками в нашому суспільстві, істотно пронизують більшою чи меншою мірою всі напрями його 
розвитку, в тому числі всі ланки педагогічної освіти вищої школи. Крім того, ці зміни не обминули й 
студентську молодь, яка перебуває у процесі активного професійного та соціального становлення.  

Загальновідомо, що українська система освіти дбає про підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів нової генерації, які би відповідали не тільки державним, а й світовим стандартам з 
формуванням в них національних і загальнолюдських духовних цінностей. 

Сьогодні ми гостро відчуваємо необхідність повернутися обличчям до студентської молоді, до її 
моральних і духовних цінностей. Адже нинішній студентській молоді нашої держави належить через 
певний час визначати долю незалежної України, тобто стати провідною силою у сфері управління 
суспільством. 

Метою цієї статті, як складової частини нашого дослідження, є аналіз проблеми моральних 
цінностей як провідних складових формування духовності особистості. 

Теоретичні розробки й методичні поради присвячені проблемі формування духовних потреб 
особистості активно розроблялася відомими зарубіжними філософами, психологами та педагогами – 
Д. Карнегі, Я. Корчаком, А. Маслоу, К. Роджерсом, С. Франком, К. Юнгом. Ці автори досліджували 
духовну та психологічну сутність феномена людини, основи її морального буття, етики 
взаємовідносин між людьми. 

Зазначимо, що проблема моральності досліджується у вітчизняній педагогіці (А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, І. Бех, Р. Бєланова, Т. Бутківська, М. Боришевський, В. Киричок, А. Капська, 
М. Левківський, М. Сметанський, О. Сухомлинська, Н. Сейко, Т. Фасолько, П. Щербань та інші). 

Зокрема, у своїй статті, ми хотіли б звернутися до творчої спадщини та неоціненого досвіду 
А. Макаренка в його соціально-виховних закладах, в яких діти навчались, виховувались і працювали.  

Творчість Антона Семеновича з кожним роком приваблює все більш пильну увагу світового 
наукового і педагогічного товариства як у нашій країні, так і за кордоном. І це не випадково. 
Розроблена ним педагогічна система збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями, 
положеннями внесла вклад як в теорію, так і в практику освіти і виховання.  

Варто зазначити, що підвалинами виховання є система моральних цінностей. Їх формування 
особливо актуально в період оновлення нашого суспільства. У наш час численні вияви бездушності, 
моральної безпринципності і навіть злочинності мають єдиний виток – бездуховність. Адже духовний 
вакуум став ознакою нашого сьогодення.  

Духовність – це творча субстанція. Синтез загальнолюдських цінностей: Істини, Добра, Краси, 
Любові, Волі, які заломлюються через національний дух народу, сприяють культурі моралі поведінки 
особистості в суспільстві [1]. О. Сухомлинська зазначає, що духовність – це складний психічний 
феномен самоусвідомлення особистості, внутрішнє сприймання, привласнення нею сфери культури, 
олюднення, вростання в неї і розуміння як власного надбання [2]. 

Розробка проблеми цінностей людини має давню історію. Ще в стародавні часи філософи шукали 
відповіді на питання, що є цінністю, які функції вони виконують, яку роль відіграють у взаємодії 
суспільства та довкілля [3].  

Саме поняття "цінність" досить широке за значенням. На нашу думку, його можна розглядати з 
психологічної, педагогічної та соціальної точки зору. У філософії, соціології цінністю вважається 
продукт конкретних історичних умов суспільного життя. На кожному етапі розвитку суспільства 
створюється певний комплекс і структура цінностей. Вони сприяють перетворенню соціальних норм 
та ідеалів на особистісні принципи життєдіяльності. Цінності стають виховним чинником, завдяки 
процесу їх перетворення на внутрішні мотиви поведінки особистості [4]. 

Не випадково через багато тисячоліть дійшла до нас легенда про заклик семи мудреців 
Стародавньої Греції, які записали на стіні храму бога Аполлона "Пізнай самого себе". Людину не 
можна силою примусити прийняти моральні цінності, вона повинна прийти до них добровільно, 
своєю суттю, совістю, діяльністю [1]. 
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Ієрархія цінностей строго індивідуальна. У нашому дослідженні першорядного значення 
набувають культурологічні цінності, вироблені людством за всю історію його існування. Система 
підготовки майбутніх учителів має враховувати потреби у зміні ціннісного ставлення до природи, 
формування в учнів планетарного мислення. На сучасному етапі розвитку суспільства 
найважливішою цінністю і показником культурного рівня суспільства є стан довкілля, а найвищою 
цінністю життя на нашій планеті – природа як творець і оберіг життя, яка виплекала найрозвиненішу 
його форму – людину [5]. 

Цінність виконує роль регулятора педагогічної діяльності, формує структуру особистості вчителя. 
Вона виступає певним суспільним еталоном, критерієм виміру педагогічних дій [6]. Формування 
особистості вчителя як суб'єкта культури починається з моменту фіксації ним проблеми цінності. 

Сама категорія "цінність" є необхідною передумовою розуміння вчителем значення природи, її 
духовних вимірів, а також перетворюється на фактор осмислення педагогічної стратегії в межах 
загальнолюдських цінностей. 

Учені (Г. Андрєєва, Ф. Знанецький, І. Левикін, Т. Парсонс, Є. Соколов) стверджують, що процес 
формування ціннісних орієнтацій породжує не лише особистісні орієнтири на взаємодію зі світом, але 
й соціальні установки професійної діяльності. Крім того, окремі дослідники доводять, що ціннісні 
орієнтації майбутніх фахівців, у нашому випадку педагогів, розвиваються в безпосередній залежності 
від орієнтацій на спеціальність. Таким чином, екологічні цінності вчителя не лише визначають 
внутрішню основу його ставлення до природи як до матеріальної і духовної цінності, виконуючи при 
цьому функції соціалізації, внутрішньої координації, інструментальну, а й здійснюють функцію 
самовизначення та пошуку.  

У процесі формування цілісної свідомості майбутнього вчителя великого значення набуває його 
ціннісно-орієнтаційна діяльність, у результаті якої встановлюються своєрідні зв’язки й відношення 
між об’єктом і суб’єктом, виникає об’єктивно-суб’єктивна інформація; це інформація про цінність, а 
не про сутність. Саме у процесі такої діяльності педагог усвідомлює поліфункціональну цінність 
природи – і це стає підґрунтям екологічно цінних і професійно значущих орієнтацій. Наділяючи той 
чи інший об’єкт природи статусом цінності, суттєвої у своїй неповторності, вчитель суб’єктивує цей 
процес, ніби визнає за ним право на власну думку, і це зумовлює народження екологічно цінних 
орієнтацій, адже об’єктом орієнтації особистості завжди стають лише ті цінності, які суб’єктивуються 
в процесі засвоєння.  

Таким чином, ціннісне ставлення вчителя до природи стає надійною основою аксіологічного 
потенціалу, сприяє подальшому педагогічному впливу учителя на ціннісну свідомість вихованців, 
спрямовує думку педагога на постійний пошук оптимальних шляхів гармонізації духовного світу 
учнів. 

Значну частину духовної сфери особистості складають моральні цінності. Серед них такі, як 
доброта й гуманність у ставленні до живих істот, природи, справедливість, сумлінність, милосердя, 
любов до людей, справедливість, милосердя, безкорисливість у стосунках із близькими родичами, 
друзями, щирість, відкритість у спілкуванні, справедливість, мудрість, правда, працелюбність тощо. 
Вони є основою всіх вчинків, діяльності людини, мають моральну значущість і впливають на загальне 
суспільне життя. 

І. Бех вважає, що моральна цінність, що набула для людини особистісної ваги, лише тоді стає 
домінантною її "Я", коли постійно спонукає до відповідних учинків. Якщо особистість ставитиметься 
до духовної цінності відсторонено, позитивного результату очікувати марно. І навпаки, цілковите 
злиття особистості з духовною цінністю надає їй необхідної спонукальної сили [7]. 

У педагогічній системі А. Макаренка можна виділити дві низки провідних орієнтирів. Перша 
полягає в тому, що в центрі людина, її гармонійний розвиток, духовність, свобода, відповідальність, 
обов’язок як сенс життя. Друга є похідною від першої. До неї входять цінності, які потрібні для 
розвитку людини: гуманне суспільство, активна діяльність (праця, гра, навчання), краса, ідея гармонії 
людини й співтовариства (суспільства). Зрозуміло, що вищезазначені цінності аж ніяк не вичерпують 
багатства та різноманітності справжніх цінностей виховання А. Макаренка. Вони лише є моделлю 
системи аксіологічних орієнтирів, які реалізуються в житті навчально-виховних закладів, якими 
керував А. Макаренко. 

Слід зазначити, що специфічність цінностей А. Макаренка, міститься в розумінні ним подвійної 
природно-культурної сутності людини. Видатний педагог подолав, з одного боку, однобічність 
теорій, що пояснюють розвиток людини природними потягами (З. Фрейд), генетичне закладеними 
властивостями (О. Толстой, К. Вентцель), з іншого – недостатність соціоцентричних концепцій, що 
розглядають специфіку психіки людини тільки як істоти суспільної (О. Лазурський. Л. Виготський). 

Велике значення А. Макаренко надавав проблемі формування особистості. Саме поняття 
"формування особистості" може вживатися у двох вимірах: педагогічному (як "проектування" 
особистості), так і психологічному (як її розвиток, його процес і результат). За дослідженнями 
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А. Петровського, педагогічний і психологічний підходи до формування особистості складають 
нерозривну єдність. Виходячи з концепції "зони найближчого розвитку" Л. Виготського та 
"перспективних ліній А. Макаренка, запропонований принцип передбачає своєрідне "забігання 
вперед" при формуванні особистості вчителя. Спочатку, при опорі на професіограму педагога, 
здійснюється вивчення вихідного рівня сформованості професійно важливих якостей та визначається 
зміст тих психологічних новоутворень, які необхідно сформувати (психологічний підхід). Потім через 
організацію різних видів спільної діяльності створюються умови, які у майбутньому викликають 
необхідність прояву та розвитку передбачуваних професійно важливих якостей (педагогічний підхід). 
А. Макаренком досліджено, що діалектична єдність близької, середньої та віддаленої перспективи 
виступає важливим мотиваційним фактором розвитку особистості [8].  

Нами було проведено експериментальне дослідження, яке охоплювало студентів V курсу 
природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Було 
охоплено 126 студентів, з них 70 респондентів денної форми навчання і 56 студентів заочної форми. 
Досліджуваним було запропоновано список із 7 моральних цінностей. Їм пропонувалося розмістити 
запропоновані моральні цінності у порядку від найбільш до найменш значущої). Ранжування 
здійснювалося на основі середньої арифметичної величини, яке приймалося як цифровий еквівалент 
сили значущості моральних цінностей для опитаних студентів. Крім того нами вибірково були 
проведені бесіди зі студентами, які доповнили результати анкетування. 

Таблиця 1.  

Рангові показники значущості моральних цінностей майбутнього вчителя біології 

Значущість моральних цінностей 
(відведене місце) № 

п/п Моральні цінності Студенти денної 
форми навчання 

Студенти заочної 
форми навчання 

1 Любов та повага до людей 1 1 
2 Милосердя 2 2 
3 Доброта 3 3 
4 Працелюбність 4 4 
5 Безкорисливість 5 5 
6 Щирість 6 6 
7 Відкритість у спілкуванні 7 7 

 
Аналіз отриманих даних показав, що найвищу значущість для майбутнього вчителя біології 

відіграють такі моральні цінності, як любов та повага до інших людей, милосердя, доброта, найменш 
значимими – відкритість у спілкуванні, щирість.  

Дані таблиці засвідчують, що для респондентів така моральна цінність як працелюбність не 
входить до трійки найбільш значущих. Адже вона є однією з найвищих моральних цінностей і є 
одним з найважливіших виявів високої моральності. Крім того, досліджено, що переважна більшість 
досліджуваних (86,9 %) серед моральних цінностей, назвали любов та гуманність у ставленні до 
живих істот, природи. Суттєвої різниці між відповідями студентів денної форми навчання та заочної 
не виявлено.  

Разом з тим, відповіді на запитання "Яка життєва позиція для вас найпривабливіша?" лише 3% 
респондентів обрали позицію тих, хто "живе заради власного задоволення", 16% – позицію тих хто 
"вміє зробити все, щоб досягти багатства і слави". Натомість 20% респондентів приваблюють ті, хто 
"живе заради своїх дітей, рідних, близьких", і ще більше – 52 відсотки – ті, хто "за будь-яких обставин 
поводить себе достойно". Решта не дала однозначної відповіді. На запитання "Чи вважаєте ви свої 
знання про необхідні загальнолюдські цінності достатніми?" позитивно відповіли 27 відсотків 
респондентів, 46 відсотків вважало, що обсяг їхніх знань залишає бажати кращого, 27 відсотків не 
змогли сказати з упевненістю. 

Разом з тим, відповіді на запитання "Якими мотивами й як часто ви керуєтеся, здійснюючи 
гуманістичну діяльність?" показали, що зазначене благополуччя – поверхове. Адже понад 50% 
респондентів своїми різноваріантними відповідями продемонстрували, що до "правильних" учинків 
вдаються, виходячи переважно з пристосовницьких та конформістських міркувань. А 12,7% відверто 
зізналися, що в своїй поведінці взагалі ніколи не керуються мотивами вищого порядку. Такий розрив 
між знаннями того, що в ідеалі повинно бути, і тим, що реально доводиться робити, на нашу думку, 
віддзеркалює фактичну розірваність теперішнього суспільного буття. Вищі загальнолюдські 
гуманістичні цінності в нашому суспільстві шанувалися й шануються. Однак на різних історичних 
етапах ці цінності конкретизуються вельми відмінними моральними та соціально-психологічними 
орієнтаціями. При цьому застарілі заідеологізовані цінності витісняються з молодіжної свідомості 
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швидше. За таких умов молоді люди стають більш приземленими, більш практичними й навіть більш 
цинічними. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпне розв'язання проблеми. Перспективи її 
подальшого вивчення пов’язуються з поглибленим аналізом моральних цінностей особистості 
майбутнього вчителя біології. 
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Танская В.В. Моральные ценности в педагогической системе А.С. Макаренка. 

В статье исследуются моральные ценности как главные компоненты формирования духовности 
личности в педагогической системе А.С. Макаренко. Определяется роль ценностно-ориентационной 
деятельности в процессе формирования целостного сознания будущего учителя. Представлены 
результаты исследования моральных ценностей у будущих учителей биологии, и определяются 

перспективы исследования обозначенной проблемы. 

Tanska V . V . The Moral Values of Pedagogical System A.S. Makarenko. 

In the article the moral values as leading component of personality  spirituality formation in the pedagogical 
system of A.S. Makarenko are explored. The role of the value-orientation activity in the process of integral 
consciousness formation of future teachers is defined. The results of future biology teachers' moral values 

investigation are presented and the perspectives of the mentioned problem investigation are given.  
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

У ФРАНЦІЇ (1879-1960 РР.) 

У статті проаналізовано розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції з 
1879 по 1960 рр.  Доведено, що французька педагогічна освіта в зазначений часовий період 

продовжує двоїстість попереднього століття: з гарною підготовкою, зі своїми традиціями й 
завданнями підготовки вчителів початкових шкіл  з одного боку, і поверхневою підготовкою 

викладачів середніх шкіл – з іншого.   

Актуальність даного дослідження зумовлена важливістю для української педагогічної науки 
звернення до передового педагогічного досвіду  європейських країн. Приєднання України до 
Болонської декларації надає певного прискорення вітчизняному руху з підвищення якості освіти в 
навчальних закладах, які здійснюють професійну підготовку педагогів. Тому особливий інтерес для 
нас становить досвід підготовки педагогічних кадрів у Франції. Протягом останніх століть політична 
та педагогічна громадськість цієї країни працювали над пошуком удосконаленої моделі 
функціонування системи підготовки вчителів. Звернення ж до історико-педагогічного аналізу 
розвитку педагогічної освіти будь-якої країни дозволяє не тільки пізнати і дослідити її історичний 
аспект, а й допомагає цілісно розглянути сучасну організацію професійно-педагогічної підготовки 
викладачів. 

Увагу багатьох вітчизняних учених привертають педагогічні досягнення Франції (О. Авксентьєва, 
О. Алексєєва, О. Бажановська, Л. Зязюн, Г. Крючков, Н. Лавриченко, А. Максименко, О. Матієнко, 
Л. Пуховська, О. Романенко, О. Сухомлинська, Т. Швець). В історико-педагогічних публікаціях, 
безсумнівно, аналізуються проблеми, що пов’язані з розвитком професійної підготовки вчителів в 
історичному аспекті. Проте особливості розвитку французької педагогічної освіти в період з 1879 по 
1960 рр. у них викладені описово і стисло. У зв’язку з цим, мета статті полягає у виявленні 
особливостей розвитку системи підготовки вчителів у Франції в той саме час, коли шкільна система 
пізнає першу хвилю росту кількості учнів і коли тривалість шкільного навчання збільшується до 16 
років. 

Уведення офіційної масової інституціональної підготовки вчителів початкових шкіл у Франції 
пов’язано з виходом у світ закону Гізо у 1833 році. З того часу французька педагогічна освіта зазнає 
неоднозначного ставлення до організації освіти вчителів. Із зміною соціально-політичної ситуації в 
країні змінювалося й становище вчителів: від державної політики поваги й шанування вчителів до 
повсюдних гонінь і репресій; від створення спеціалізованих навчальних педагогічних закладів до 
повного їх усунення та організації процесу освіти вчителів у навчальних закладах системи 
початкового навчання. 

Радикальні заходи щодо реорганізації початкової школи й професійної підготовки її вчителів у 
Франції були вжиті тільки після заснування ІІІ Республіки (1871-1899 рр.). Міністр народної освіти 
Жуль Феррі (Jules Ferry) почав реформування освіти із закону про Нормальні школи. 9 серпня 1879 
року виходить у світ основний закон про організацію нових Нормальних шкіл. Цей момент можна 
розглядати як початок нового етапу в становленні й розвитку системи педагогічної освіти у Франції. 
Оскільки на порядок денний було поставлене питання не тільки про професійну інституціональну 
підготовку вчителів початкових шкіл, але й про освіту викладачів середньої та вищої шкіл. 
Відповідно до положень закону Ж. Феррі підготовку вчителів початкової ланки здійснювали 
Початкові нормальні школи (фр. Ecole normale primaire), а середньої – Вищі нормальні школи (фр. 
Ecole normale supérieure). На думку Міністра народної освіти, успіх освіти визначається діяльністю 
навчальних закладів з підготовки вчителів: "Немає народної освіти без Нормальних шкіл", – зазначає 
Ж. Феррі [1].  

Цей закон оновлює обов’язок кожного департаменту утримувати навчальний заклад з підготовки 
вчителів і походить із пропозиції Поля Берта від 14 січня 1878 року. Представлена ним доповідь 1 
квітня 1878 обговорювалася Палатою депутатів 8 червня 1878 і 20 березня 1879 року. Закон мав 
головною метою поставити дівчаток у рівне становище з хлопчиками й у зв’язку з цим зобов’язував 
департаменти створювати жіночі Нормальні школи. У статті 1 зазначено: кожний департамент 
повинен буде створити Нормальну школу для вчителів і окрему Нормальну школу для вчительок [1]. 

Відзначимо, що у Франції Нормальна школа належала до закритих навчальних закладів, тобто 
студенти в них жили під час навчання. У зв’язку з цим усі вони призначалися лише для осіб однієї 
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статі. Наголосимо, що республіканці приділяли особливу увагу навчанню дівчат, оскільки вони 
вважали, що добре навчені матері можуть виховати, у свою чергу, гарних синів для республіки.  

У зв’язку з відкриттям нових навчальних закладів із метою забезпечити жіночі Нормальні школи 
викладацьким складом високого професійного рівня Ж. Феррі 13 липня 1880 року видає Декрет про 
створення першої Вищої нормальної школи для вчительок у Фонтене-о-Роз (Fontenay-aux-Roses). 
Мета створення Вищої нормальної школи для вчительок – підготувати дівчат до викладання й 
керування в жіночих Початкових нормальних школах.  

Після створення Вищої нормальної школи для вчительок у Фонтене-о-Роз Декретом від 30 грудня 
1882 року створюється в Сен-Клу (Saint-Cloud) її еквівалент для вчителів. Чоловіча Вища нормальна 
школа у Сен-Клу замінила собою лекції, закінчення яких вело до отримання сертифіката на 
викладання в Нормальних школах для вчителів, заснованого постановою від 9 березня 1881 року [1]. 

Для вступу до Нормальної школи здобувач повинен був досягти 16-річного віку, але бути не 
старше 18 років. Вступники складали письмовий і усний "іспити". Навчання й утримання в 
Нормальній школі були за рахунок держави й тривало три роки. Уряд третьої республіки надавав 
справі народної освіти першорядного значення й стежив за тим, щоб школа, урядова або приватна, 
перебувала лише в руках осіб, підготовлених до вчительської праці спеціальними заняттями й 
перевіреними потім шляхом публічного випробування. Тому 16 червня 1881 р. французький уряд 
видав закон, що вимагав наявність диплома від усіх учителів. "Ніхто не може бути вчителем 
приватної або суспільної початкової школи чи помічником учителя, не маючи на те відповідного 
диплома" [1]. У другій статті зазначеного закону такі ж вимоги ставилися до тих, хто працював у 
материнських школах. Названий закон давав "річний термін, протягом якого всі особи, які займали 
місця вчителя або вчительок без відповідного диплома, повинні були витримати встановлене 
випробування" [1]. 

Закінчення Нормальної школи не давало само по собі ще ніяких прав. Учителі й учительки у 
Франції ділилися на дві важливі категорії: штатні й тимчасові. Для того, щоб стати штатним 
учителем, необхідно було отримати після особливого випробування атестат про педагогічні здібності. 
Цей атестат був найвищим дипломом учителя початкової школи. Іспит на атестат про педагогічні 
здібності – це іспит, що складався з теоретичного випробування (твору на тему освіти або виховання) 
і практичного випробування. Практичне випробування складалося з уроків, які давав кандидат 
протягом трьох годин у своєму класі в присутності особливої комісії. Потім протягом 20 хвилин 
викладач відповідав на питання комісії з приводу написаного ним твору. Як було зазначено вище, 
витримавши це випробування, учитель у 22 роки мав можливість досягти найвищого звання, 
більшого жалування й найбільших шансів на подальше його збільшення з часом [1]. Отже, права на 
викладання педагог одержував тільки після складного випробування, на яке за законом (ст. 76 декрету 
президента від 18 січня 1887 р.) зобов’язані були з’явитися всі слухачі вчительських інститутів по 
закінченні трирічних занять. 

Існувало ще два дипломи, з якими допускалися вчителі до викладання: елементарне й вище 
свідоцтва. Перше давалося після іспиту, який охоплював повний курс початкової школи (три 
дворічних курси). Для отримання вищого атестата необхідно було витримати публічний іспит, до 
якого допускалися молоді люди не молодше 18 років, які мали елементарне свідоцтво. Іспит проходив 
двічі на рік і проводився в головному місті департаменту. Призначалася спеціальна комісія з 7 осіб, у 
складі якої повинно бути не менше 2 інспекторів народної освіти [1]. 

Підготовка в Нормальних школах тривала 3 роки й мала комплексний характер одночасно з різних 
дисциплін і педагогіки [2: 13]. Вона була реорганізована в 1909 році таким чином: два роки загальної 
підготовки й потім рік педагогічної. У 1920 році повертаються до комплексної підготовки, при якій 
наявність на момент вступу до Нормальної школи диплома про вищу освіту (фр. brévet supérieur) є 
обов’язковою для всіх учителів, і в 1932 році він стає затвердженою нормою.  

Середня освіта не мала свого закладу для підготовки викладачів (за винятком двох Вищих 
Нормальних шкіл). Наприкінці ХІХ і початку ХХ століть більшість учителів колежів і ліцеїв було 
підготовлено за системою "виробничого учнівства", тобто проходили підготовку на робочому місці. 
Викладачі починали репетиторами, складали екзамени на ступінь ліценціата й отримували дозвіл на 
викладацьку діяльність. Навчання у Вищій Нормальній школі й агрегація (загальнонаціональний 
конкурс на заміщення посади викладача ліцею або ВНЗ) стосувалися еліти професії: незначна частина 
претендентів із високим рівнем інтелектуального розвитку задавала тон. Саме з цих кандидатур 
обирали ректорів академій, генеральних інспекторів та ін. 

У кінці ХІХ століття університетські факультети намагаються організувати підготовку до 
агрегації, і число тих, хто бере участь у конкурсі, зросло. Завдяки цьому значно збільшилося й число 
докторів наук у період між двома війнами. Але якщо академічна підготовка вчителів була посилена, 
то їхня педагогічна підготовка залишалася слабкою. На початку ХХ століття робилися спроби 
організовувати конференції на факультетах університетів з питань викладання. "Розвиток педагогіки 
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у Франції" Е. Дюркгейма – це приклад подібної педагогічної освіти. У 1929 році ввели обов’язкове 
стажування для вчителів перед проходженням за конкурсом. Але щоб не компрометувати їх, його 
зробили досить скромним: участь у 12 теоретичних конференціях і педагогічній практиці протягом 
трьох тижнів у класі [2]. 

Вивчаючи подальші зміни, які відбулися в процесі розвитку педагогічної освіти у Франції у 
першій половині ХХ століття, варто окремо зупинитися на періоді режиму Віші, який привніс у 
педагогічну підготовку три зміни. Перша торкнулася вчителів початкової школи, що була розцінена 
як недостатня й поверхнева. У своєму проекті 1937 року міністр Народного фронту Ж. Зе (J. Zay) 
запропонував зробити отримання ступеня бакалавра обов’язковим для майбутніх вчителів початкової 
школи. Віші, з одного боку, схвалив цей крок. Але відразу негайно вирішив скасувати Нормальні 
школи, які назвав "світськими семінарами" [2: 13]. 

Під час існування режиму Віші Нормальні школи були перетворені на Інститути професійної 
підготовки (фр. Institut de formation professionnelle). У них учителі-учні проходили протягом року 
професійну підготовку, потім складали екзамен на ступінь бакалавра. Після звільнення Франції в 
країні відновили Нормальні школи, але вже не змогли повернутися назад до ступеня бакалавра. Ці 
школи здійснювали підготовку своїх учителів-учнів, включаючи професійну підготовку впродовж ще 
одного додаткового року. Ця зміна призвела до того, що більшість випускників Нормальних шкіл, які 
з моменту створення були призначені для підготовки вчителів початкового навчання, отримали 
кваліфікацію викладачів середніх шкіл, і зазнали трансформації вимоги до їхньої професійної 
діяльності. 

Друга зміна була викликана входженням Вищої професійної школи до системи середнього 
навчання в 1941 році. У зв’язку з цим, основна частина викладачів професійних і Нормальних шкіл 
була скасована й замінена новим персоналом: штатними викладачами, які підтвердили свою 
придатність для роботи в колежах, витримавши конкурс на отримання відповідного сертифіката (фр. 
Certificat d'aptitude à l'enseignement des collèges – САЕС). Він супроводжувався річним стажуванням у 
навчальних закладах. Цей сертифікат було змінено в 1950 році на сертифікат, що дозволяє викладати 
в системі середнього навчання (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degre – 
CAPES). 

Третя зміна пов’язана зі створенням центрів з професійного навчання й організацією професійної 
підготовки робітників у школі. З цього моменту необхідно було здійснювати набір на роботу й 
готувати викладачів радикально нового типу. Тому у 1945 році у Франції були створені Національні 
нормальні школи професійної підготовки (фр. Ecole normale nationale d'apprentissage – ENNA), які за 2 
роки навчали як викладачів загальної, так і ремісничої освіти. Нормальєнами цих шкіл могли стати 
робітники, які мали не менше 5 років стажу роботи на підприємстві. Як показує практика, 
витримавши спеціальний конкурс, викладачі Національних нормальних шкіл виявили високий рівень 
професіоналізму й компетентності в справі освіти вчителів.  

Однак аналіз наукових досліджень з історії французької педагогічної освіти свідчить про те, що 
кардинальних змін, які змогли б удосконалити підготовку педагогічних кадрів у Франції в 40-і роки, 
не відбулося. Система підготовки педагогічних кадрів залишалася малоефективною, яка не 
відповідала вимогам часу. У зв’язку з цим наступним нашим кроком у вивченні особливостей 
еволюції французької системи підготовки педагогів буде звернення до післявоєнної діяльності з 
реформування системи освіти так званого руху реформаторів. Слід відзначити, що довоєнні 
реформатори не приділяли проблемі підготовки викладачів належної уваги. А ось робота комісії, 
очолюваної П. Ланжевеном (Р. Langevin), а потім А. Валлоном (Н. Wallon) (1944-1947 рр.), мала 
особливе прогресивне значення для подальшого розвитку французької педагогічної освіти.  

У чому ж полягав передовий характер роботи комісії реформаторів у галузі вдосконалення 
професійної підготовки вчителів. Увазі депутатів Парламенту комісія запропонувала свій проект 
закону (фр. Projet Langevin-Wallon), у якому обґрунтувала нагальну потребу реформування всієї 
системи освіти й педагогічної зокрема. 

У проекті зазначається, що, незважаючи на те, що французька освіта здавна має всесвітнє 
визнання, стало очевидним, що вона повинна бути реорганізована. "Реформа всеосяжна є необхідною 
й невідкладною: сучасна організація нашої освіти породжує в дійсності виправдану критику й не 
дозволяє їй виконувати повною мірою роль, яку освіта повинна була б виконувати в сучасній 
демократичній державі" [3]. Тобто, на думку членів комісії, вона вже не відповідала вимогам часу. 
Називаючи існуючу систему навчання "розрізненою конструкцією", вони наполягали на створенні 
"чітко впорядкованої системи, що здатна задовольнити всі потреби" [3]. 

Необхідність проведення реформ у проекті обґрунтовується кількома аргументами. Насамперед, 
комісія вказує на те, що структура освіти повинна в дійсності відповідати соціальній організації. А у 
Франції ось уже п’ятдесят років освіта глибоко не реформувалася. Соціальна ж структура, навпроти, 
зазнала швидкої еволюції й глибоких трансформацій. А саме: техногенність, використання нових 
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енергетичних джерел, розвиток транспортних засобів і засобів зв’язку, індустріалізація, збільшення 
виробництва, масове залучення жінок до економічного життя країни, поширення обов’язкової 
початкової освіти – кардинально змінили умови життя й соціальну організацію країни. Швидкість і 
розмах економічного прогресу породили проблему прийому на роботу все більш і більш чисельного 
адміністративного та інженерно-технічного персоналу. У зв’язку з цим, актуалізується проблема 
обов’язкової початкової освіти для робітників. Буржуазія, що дотепер по праву спадщини була 
покликана займати відповідальні й керівні посади, не є відтепер єдиною.  

Як бачимо, французькі реформатори зробили надзвичайно важливий крок в осмисленні проблеми 
необхідності перебудови системи освіти, організація якої в цей період не відповідала більше ні 
економічним, ні соціальним умовам розвитку суспільства. Ці міркування впритул підводять нас до 
проблеми організації підготовки вчителів у Франції в середині ХХ століття, від вирішення якої, на 
думку членів комісії Ланжевена-Валлона, залежав подальший розвиток країни в цілому [3: 16-18]. 

Реформатори, насамперед, пропонували чітко диференціювати вчителів загальноосвітнього 
напрямку й викладачів спеціалізованої підготовки. Перші повинні були викладати тільки в школі, 
інші – у випускному циклі, і разом вони повинні були співробітничати в циклі орієнтації.  

План реформування ставив у рівні умови вчителів загальноосвітнього напрямку й викладачів 
спеціалізованої підготовки як у плані професійної підготовки, так і в плані оплати праці. Він 
передбачав набирати майбутніх викладачів після отримання ступеня бакалавра й зобов’язувати їх 
спочатку проходити два роки доуніверситетської підготовки (фр. Formation préunivеrsitaire) у 
Нормальних школах. Відповідно до плану Ланжевена-Валлона вони там отримають подвійну 
підготовку: теоретичну й практичну. З одного боку, вони будуть мати можливість працювати зі 
школярами в базових школах. І з іншого – їх будуть готувати залежно від обраної спеціальності до 
теоретичної університетської освіти. Таким чином, Нормальні школи деякою мірою ставали циклом 
професійної орієнтації в межах доуніверситетської підготовки [3; 2: 14].     

Потім майбутні вчителі повинні були навчатися в університеті ще два роки до отримання ступеня 
ліценціата. Плюс ще рік стажування, практичні заліки, і вони можуть працювати штатними 
викладачами [2: 14].  

Конкурс "Агрегація" був збережений. Для того, щоб викладати в системі доуніверситетської 
освіти, необхідно було стати викладачем-агреже. У ньому можна було брати участь після двох років 
університетської освіти й отримання диплома ліценціата або після року наукової праці. Відзначимо, 
що до цього часу у Франції вже існували чотири Вищих Нормальних школи, які здійснювали 
підготовку до конкурсу: у Сен-Клу, Фонтене, Ульме (d'Ulm) і Севре (SÖvres). Вищі Нормальні школи 
готували майбутніх інспекторів системи освіти, директорів освітніх центрів, викладачів Нормальних 
шкіл. 

Однак реформа Ланжевена-Валлона не була здійснена в реальності. Схема перетворення 
педагогічної освіти, що пропонували реформатори, знайде своє застосування лише через півстоліття. 
Ми згодні з думкою французького фахівця в галузі історії освіти А. Проста (Antoine Prost), який 
вважав, що причина невдачі законопроекту полягала в такому: ніхто з учасників педагогічного 
процесу не був задіяний у процесі реформування [2: 15].  

На його думку, успіх будь-якого реформування залежить від того, наскільки узгоджуються його 
доцільність і сутність з цілями різних учасників процесу. У своїй статті, присвяченій розвитку 
французької системи підготовки викладачів з 1960 по 1990 роки, А. Прост виділяє чотири групи 
учасників педагогічного процесу. Серед них він називає керівництво й реформаторів, працюючих 
викладачів, методистів і громадськість [2: 10].  

А в 50-і роки у Франції питання покращення функціонування педагогічної освіти не викликало 
особливого інтересу. Для керівників системи освіти така поспішність вимагала перетворень, що 
поглинають кредити. Що стосується самих викладачів, те цей проект їм здавався досить віддаленим 
від проблем і потреб часу. Профспілкові організації, що захищають права педагогів (фр. Syndicat 
National Interprofessionnel), були поглинені боротьбою з утратою "класовості", до якої призвело 
створення єдиної шкали виплати зарплати держслужбовцям. Викладачі Нормальних шкіл не виявили 
ніякого інтересу до реформи, а університетські викладачі не вважали, що їх це стосується [2: 11].  

А. Прост указує ще на одну причину невдачі спроби покращення професійної підготовки вчителів: 
П. Ланжевен і А. Валлон були комуністами. Їхній план вважався в уряді занадто "червоним" для 
більшості, і до того ж він не знайшов підтримки в соратників, тобто членів комуністичної партії. Їх 
пріоритетами яких у той момент була холодна війна [2: 15].  

Отже, аналіз особливостей розвитку педагогічної освіти у Франції в період з 1879 по 1960 рр. 
дозволяє нам зробити висновок про те, що наприкінці ХІХ та в перших двох третинах ХХ століть, 
навіть коли шкільна система пізнає першу хвилю росту кількості учнів і коли тривалість шкільного 
навчання збільшується до 16 років, французька система підготовки вчителів зазнає скромних змін. Як 
бачимо, для даного етапу характерно: поступальний розвиток і вдосконалення системи підготовки 
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вчителів початкової школи та створення перших навчальних закладів для освіти викладачів середньої 
й вищої шкіл. Однак ситуація у французькій педосвіті в першій половині ХХ століття продовжує 
двоїстість попереднього століття: з гарною підготовкою, зі своїми традиціями й завданнями 
підготовки вчителів початкових шкіл, що проводилася в спеціалізованих навчальних закладах, які 
називаються Початковими нормальними школами, з одного боку, і поверхневою підготовкою 
викладачів середніх шкіл – з іншого. Саме в цей період політичною й педагогічною громадськістю 
гостро усвідомлюється необхідність удосконалення професійної підготовки педагогів; намічається 
рух убік реформи, тому що стає цілком очевидним, що консерватизм, який зберігається в освіті 
вчителів, призводить до недостатнього рівня їхньої компетенції як у початкових школах, так і в 
середніх. 

Звичайно, у межах однієї статті важко представити всі етапи становлення та розвитку французької 
системи підготовки педагогічних кадрів в повному обсязі, тому перспективи подальшої розробки 
вбачаємо у вивченні особливостей розвитку освіти викладачів у другій половині ХХ століття, яка 
знаменна численними перетвореннями й реформами в цій галузі. 
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Харченко Т.Г. Становление системы подготовки педагогических кадров во Франции (1879-1960). 

В статье рассмотрено развитие системы подготовки педагогических кадров во Франции с 1879 по 
1960 гг. Доказано, что французское педагогическое образование в обозначенный период продолжает 
двойственность предшествующего столетия: с достойной подготовкой, со своими традициями и 
целями образования учителей начальной школы с одной сторонни, и поверхностной подготовкой 

преподавателей средних школ – с другой. 

Kharchenko T.H. The Formation of the Pedagogical Specialists’ Training System in France (1879-1960). 

The development of the pedagogical specialists’  training system from 1879 till 1960 has been viewed in the 
article. It has been proved that the French pedagogical education in the above mentioned period continues 

the duality of the previous century: with the adequate training, own traditions and aims of the primary school 
teachers’  education on the one hand and superficial training of secondary school teachers on the other hand. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

У статті розглянуто організаційно-педагогічні умови реалізації моделі формування моральної 
культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів. Розроблено рекомендації 
організаційного та методичного характеру щодо впровадження моделі формування моральної 

культури майбутніх юристів. Зазначено, що дотримання запропонованих організаційно-педагогічних 
умов у ВНЗ сприятиме успішному формуванню моральної культури майбутніх юристів. 

Проблеми розбудови правової української держави, соціальні та економічні перетворення, 
утвердження парламентаризму у світлі політичної реформи, становлення судової влади, 
вдосконалення правоохоронної системи викликають необхідність у гуманізації та демократизації всіх 
сфер суспільного життя, подоланні правового і морального нігілізму, активному протистоянню 
масовим проявам хабарництва і корупції. Публікації в засобах масової інформації, виступи керівників 
держави, доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо свідчать про 
тривожну тенденцію щодо збільшення у сфері правосуддя і правоохоронних органах людей 
бездуховних та аморальних, які допускають численні порушення. Падіння моралі в українському 
суспільстві та, як наслідок, процвітання кругової поруки і корисливості у владних структурах, 
державному апараті, судових і правоохоронних органах негативно впливають на молоде покоління, 
яке в недалекому майбутньому буде працювати або очолювати державно-владні інститути. 

Саме в цих умовах зростає соціальне значення юриспруденції та юридичної професії. Підвищені 
моральні вимоги, які ставляться до особистості фахівця у сфері права, його якісної професійної 
підготовки і формування особистої культури та високих морально-політичних якостей, зумовлюються 
особливою довірою до нього з боку суспільства і відповідальним характером виконуваних ним 
функцій. Юристи, які вирішують долі інших громадян і вимагають від них дотримання закону та 
норм моралі, повинні мати на це не тільки формальне службове, але й моральне право. 

Аналіз досліджуваної проблеми показав, що проблеми моралі, моральності та професійної етики 
були в центрі уваги видатних мислителів (Аристотель, Цицерон, І. Кант, Г. Гегель, Г. Сковорода, 
К. Ушинський та ін.). Над фундаментальними проблемами морального розвитку особистості плідно 
працювали Г. Ващенко, Л. Виготський, Л. Кольберг, І. Кон, Я. Корчак, Ж.-Ж. Руссо, А. Маслоу, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Значний внесок у розвиток науково-теоретичних аспектів 
формування особистості, її загальної і, зокрема, моральної культури внесли вітчизняні й російські 
вчені: І. Бех, В. Беспалько, І. Грязнов [1], В. Діуліна [2], І. Зязюн, В. Лозовой [3], О. Кононко, С. Крук 
[4], В. Плахтій, О. Пометун, О. Савченко, В. Сластьонін, О. Сухомлинська, Л. Хоружа та ін. Питанням 
етики, моралі та моральності в юридичній діяльності присвятили свої праці О. Бандурка [5], 
М. Барщевський [6], П. Біленчук [7], Г. Гребеньков [8], В. Горшеньов, О. Закомлістов, Ю. Єлькінд, 
А. Коні, А. Кобліков, В. Комаров, А. Мороховська, О. Скакун, С. Сливка [7] та ін.  

Проте проблема формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх 
юристів не знайшла належного відображення в психолого-педагогічних дослідженнях. Зокрема, 
поняття моральної культури юриста з’явилося наприкінці ХХ ст. в наукових публікаціях, 
присвячених деонтологічним аспектам у сфері юриспруденції, де у більшості випадків моральна 
культура розглядається як окремий аспект загальної культури і, як правило, на її вивчення 
передбачається одна тема. З поля зору науковців випадають дослідження поняття, змісту, структури 
моральної культури, система та технології її формування. Залишається невирішеним завдання щодо 
осмислення ролі загальнолюдської культури в розвитку особистості фахівців у сфері права. 
Недостатнє вивчення цієї проблеми на теоретичному рівні ускладнює пошук практичних шляхів 
розвитку моральної культури. Нез’ясованими залишаються організаційно-педагогічні умови 
удосконалення процесу формування моральної культури особистості. 

Метою статті є висвітлення питання соціально-педагогічних умов реалізації моделі формування 
моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів. 

З метою ґрунтовного аналізу проблем формування моральної культури майбутніх юристів нами 
розроблена "Концепція національного та громадянського виховання та організації цієї роботи зі 
студентами", яка ґрунтувалася на освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста-юриста. На 
другому етапі педагогічного проектування розроблено комплексний план організації виховного 
процесу на навчальний рік. На третьому етапі розроблено і затверджено вченою радою університету 
"Положення про планування виховної роботи та контроль за її виконанням", "Норми часу для 
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розрахунків і планування обсягів виховної роботи", "Рекомендації щодо організації виховної роботи", 
"Положення про наставника студентської академічної групи". Ці та інші нормативні та методичні 
матеріали дали можливість уникати набору випадкових заходів і планувати конкретні заходи, 
спрямовані на національне і громадянсько-патріотичне виховання, формування моральних якостей, 
розвиненої духовності та високого рівня моральної культури, набуття кожним студентом соціального 
досвіду, оволодіння організаторськими здібностями тощо. 

Розроблена нами модель формування моральної культури майбутніх юристів включала такі 
основні компоненти: а) мета; б) організаційно-педагогічні умови формування (організаційні умови, 
сучасні педагогічні технології, соціально-педагогічна складова, соціокультурне середовище, 
студентський колектив та органи самоврядування); в) суб’єкти педагогічного процесу формування 
(науково-педагогічні працівники, куратори-завідувачі курсів, наставники та ін.); г) студент як об’єкт-
суб’єкт процесу формування. Усі складові моделі формування моральної культури майбутніх юристів 
відображають змістову сторону єдиного процесу відповідно до Концепції виховання дітей і молоді в 
національній системі освіти. Мета, завдання, реальний  стан  справ і  потреби  формування  моральної  
культури в конкретній ситуації визначають конкретний зміст кожного компонента моделі. Основними 
чинниками формування моральної культури майбутніх юристів, на яких ґрунтується досліджувана 
модель, є процеси соціалізації, виховання, самовиховання, діяльності та спілкування. 

Рекомендації організаційного та методичного характеру щодо впровадження моделі формування 
моральної культури майбутніх юристів 

Результати проведеного наукового дослідження дають підставу визначити рекомендації щодо 
формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів. 

1. Зростання ролі моральних засад і цінностей, поступова гуманізація суспільних відносин в 
Україні викликають потребу в завершенні відпрацювання галузевого стандарту освіти зі 
спеціальності "Правознавство" всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, передбачивши в ньому: 

− збільшення у вищих навчальних закладах усіх форм власності навчального часу на предмети 
соціально-гуманітарної складової до 30%; 

− збільшення кількості навчальних годин на вивчення курсу "Юридична деонтологія"; 
− запровадження в усіх вищих навчальних закладах як обов'язкових дисциплін "Етика права", 

"Професійна етика юриста" ("Юридична етика"), "Юридична педагогіка" ("Психологія і педагогіка в 
професійній діяльності юриста") тощо; 

− передбачити навчальні години на вивчення курсу "Педагогіка для правників" або "Основи 
педагогіки" для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". 

2. З метою посилення професійної зорієнтованості предметів гуманітарної сфери систематично 
проводити конкурси на кращий підручник з цих предметів, запрошуючи до співпраці науковців та 
практиків-юристів, педагогів, істориків, психологів та інших фахівців. 

3. Відповідно до сучасних цілей та потреб суспільства: 
− відпрацювати механізм безперервного оновлення змісту юридичної освіти у вищих 

навчальних закладах, передбачаючи в освітньо-професійних програмах підготовки фахівців 
спеціалізовані дисципліни, які зорієнтовані на формування професійної культури, зокрема і такого 
важливого аспекту, як моральної культури, вирішення етично складних ситуацій морального 
вибору, які виникають у процесі юридичної діяльності, засвоєння майбутніми юристами історії 
правничої думки в Україні тощо; 

− надавати методичну допомогу керівництву вищих навчальних закладів у вдосконаленні 
етично орієнтованих дисциплін шляхом внесення змін у навчальні та робочі програми, а також 
активного використання міжпредметних зв’язків, інтегрованих курсів тощо; 

− з метою створення умов для соціально-практичної адаптації студентів до юридичної 
діяльності на базі кращих вищих навчальних закладів провести експериментальні дослідження щодо 
ефективності клінічної форми освіти. 

4. З метою пошуку захисних механізмів проти аморальних проявів у педагогічному та 
студентському середовищах, боротьби за моральне очищення життя у ВНЗ, ініціювати створення 
морального (етичного) кодексу (правил етичної поведінки, етичних стандартів тощо) науково-
педагогічних працівників вищої школи, а також надати допомогу викладачам і студентському загалу 
у відпрацюванні Кодексів честі, в яких ці суб’єкти навчально-виховного процесу визначають свої 
права та обов’язки, правила взаємодії і взаємостосунків, моральні ідеї, норми та цінності, на яких 
будується академічне життя. 

5. У зв’язку із зростанням ролі науково-педагогічних працівників у формуванні моральної 
культури як складової професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі права: 

−  відпрацювати систему роботи з кадрами у вищих навчальних закладах всіх форм власності, 
які готують майбутніх юристів, та механізм її впровадження в практику діяльності з визначенням на 
основі психодіагностичних методик вимог до педагогічних здібностей, якостей, рівня 
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компетентності, майстерності тощо; добору науково-педагогічних працівників та їх систематичну 
атестацію; 

−  відпрацювати систему підготовки та перепідготовки кадрів для вищої юридичної освіти; 
−  розглянути питання про створення в структурі Міністерства освіти і науки (на базі 

юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка або НЮА України ім. Я. Мудрого) інституту 
підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів для вищої юридичної освіти; 

−  вивчити питання про доцільність створення у вищих навчальних закладах III-ІV рівнів 
акредитації всіх форм власності кафедр психології та педагогіки вищої школи; 

−  для підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки викладачів, озброєння їх 
психолого-педагогічними та методичними основами організації навчально-виховного процесу, 
науково-дослідної роботи та формування моральної культури студентів, розглянути питання про 
створення і функціонування довготривалих (4-6 місяців) курсів на базі виділених вищих 
педагогічних закладів освіти; 

−  створення у ВНЗ усіх форм власності системи роботи з підвищення рівня педагогічної та 
психологічної культури науково-педагогічних працівників шляхом запровадження шкіл 
педагогічної майстерності, проведення психолого-педагогічних семінарів, читань, конференцій, 
відкритих і показових занять, виставок психолого-педагогічної літератури тощо; 

−  ректоратам ВНЗ запровадити в наукових збірниках (часописах, вісниках тощо), як 
обов’язкову, рубрику "Із досвіду педагогічної роботи", забезпечити систематичну публікацію 
результатів різноманітних психолого-педагогічних досліджень та методичних пошуків, зокрема з 
проблем формування моральної культури; 

−  методичним радам ВНЗ сконцентрувати увагу на розробці та виданні, зокрема й під грифом 
МОН України, методичних посібників та окремих розробок з методики викладання з цих предметів; 

−  ректоратам ВНЗ усіх форм власності розробити систему ефективного заохочення 
працівників до підготовки дисертацій із спеціалізацією за педагогічними науками. 

6. Відповідно до вимог Болонського процесу та переходом вищої школи до ступеневої системи 
освіти, оновити зміст базової педагогічної освіти шляхом розширення курсу педагогіки вищої школи 
та психології в структурі магістерської підготовки, передбачивши оволодіння знаннями, навичками та 
вміннями використання сучасних педагогічних технологій, психодіагностичних методик тощо. 

7. З метою формування професійної культури науково-педагогічних працівників вищої школи та 
посилення їх впливу на формування моральної культури студентів: 

− організувати та систематично проводити у ВНЗ науково-теоретичні конференції, проблемні, 
цільові семінари, семінари-практикуми, педагогічні читання з проблем морального виховання; 

− ввести проблематику формування моральної культури в індивідуальні плани науково-
педагогічних працівників, плани роботи кафедр, комплексні плани з виховної роботи ВНЗ тощо; 

− створити творчі групи науково-педагогічних працівників з проблем морального виховання 
студентської молоді для вироблення педагогічних інновацій і впровадження в життя передового 
досвіду; 

− вченим та методичним радам ВНЗ забезпечити науково-методичний супровід процесу 
підготовки науково-педагогічних працівників, завідувачів курсів і кураторів-наставників, інших 
суб’єктів виховного процесу до реалізації актуальних завдань формування моральної культури 
майбутніх юристів, розробки та видання методичних матеріалів з цих проблем; 

− з метою забезпечення системного підходу до формування моральної культури студентів 
створити та щомісячно проводити практично-методичні семінари творчих груп з питань морального 
виховання із залученням усіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 

− з метою нормативного забезпечення процесу формування моральної культури провести 
аналіз чинних законодавчих на інших правових актів з цих питань і в разі необхідності входити з 
пропозиціями у відповідні органи державного управління; 

− організувати постійний моніторинг процесу формування моральної культури із 
застосуванням різноманітних як малоформалізованих, так і високоформалізованих 
психодіагностичних методик. 

8. З метою забезпечення ефективної роботи кураторів-наставників (особливо в умовах 
Болонського процесу) визначити їх правовий статус і дієву систему матеріального та морального 
стимулювання, зокрема встановлення усталеного відсотка додаткової заробітної плати, зменшеного 
педагогічного навантаження, підвищеного тарифу оплати праці за організацію роботи клубів, студій, 
гуртків, секцій тощо в позааудиторний період. 

9. З метою піднесення ролі студентського колективу як одного із основних суб’єктів формування 
моральної культури в умовах професійної підготовки майбутніх юристів: 
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− зважаючи на важливе значення завчасного виявлення схильності абітурієнтів до вибраної 
ними професії юриста, вивчення їх психологічних особливостей та властивостей, здатності членів 
майбутнього студентського колективу до плідної спільної діяльності протягом всього навчального 
періоду, адміністрації провідних ВНЗ, які готують юридичні кадри, вивчити правові основи, 
порядок проведення тестування та найбільш придатні для цього психодіагностичні методики; 

− методичним радам ВНЗ організувати роботу проблемних семінарів з питань використання 
можливостей студентських колективів, зокрема, навчальних груп, у цілеспрямованій соціалізації, в 
т.ч. адаптації до студентського середовища та майбутньої професійної діяльності, моральному 
вихованні тощо; 

− ректоратам, методичним радам ВНЗ надавати матеріально-технічну та методичну допомогу 
органам студентського самоврядування і студентським профспілкам у реалізації завдань 
формування моральної культури майбутніх юристів, зокрема, розробці моделі інноваційних 
виховних заходів, визначенні пріоритетних напрямів, засобів і методів формування моральних 
якостей, створенні та організації роботи тимчасових формувань, об’єднань і молодіжних клубів за 
інтересами (товариств, студій, правничих загонів, гуртків тощо), підготовці та проведенні конкурсів, 
творчих свят, змагань тощо; 

− методичним радам ВНЗ забезпечити науково-методичний супровід правового всеобучу 
студентів щодо захисту своїх прав, свобод і законних інтересів та надати практичну допомогу 
органам студентського самоврядування у використанні різноманітних інтерактивних методик 
навчання та виховання (проблемні семінари, семінари-практикуми з розв’язання ситуацій 
морального вибору, тренінги, дебати, дискусії, "круглі столи" та тестування з елементами 
морального спрямування тощо); 

− ректоратам ВНЗ створити можливості для проведення систематичних широкомасштабних 
досліджень щодо розвитку і функціонування студентського самоврядування та його впливу на 
рівень сформованості моральної культури студентів, вихованості та розвитку студентів; 

− ректоратам, методичним радам створювати належні умови та надавати практичну допомогу 
органам студентського самоврядування в організації роботи із активом, керівниками молодіжних 
формувань, об’єднань, клубів за інтересами тощо, функціонуванні шкіл навчання активу, створення 
системи стимулювання творчого самовдосконалення лідерів студентського самоврядування. 

10. У зв’язку із завершенням терміну дії "Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 
року" при розробці нового нормативного акту передбачити комплекс організаційних та матеріально-
технічних заходів, які забезпечать подальше підвищення ролі студентського самоврядування у ВНЗ 
усіх форм власності в соціальному становленні та розвитку студентської молоді шляхом державної 
фінансової підтримки молодіжних ініціатив у таких сферах: 

−  створення необхідних умов для міжнародного обміну студентів; 
−  забезпечення організованого відпочинку та утвердження здорового способу життя; 
−  діяльності юридичних клінік у напрямі надання правової допомоги малозабезпеченим 

верствам населення; 
−  організації співробітництва між ВНЗ з метою духовного та фізичного розвиту майбутніх 

юристів, їх наукової творчості тощо. 
11. З метою сприяння створенню та розвитку самоврядування ініціювати перед відповідними 

комітетами Верховної Ради України питання про внесення нових змін до Закону України "Про вищу 
освіту": 

− привести у відповідність статті 37 та 38, зокрема: усунути протиріччя в цих та інших статтях 
Закону, чітко визначити коло осіб, які створюють органи студентського самоврядування, 
компетенцію та коло питань, з яких рішення цих органів мають лише дорадчий характер; 

− розширити повноваження студентських самоврядних структур і чітко визначити питання, які 
адміністрація ВНЗ вирішує лише за згодою органу студентського самоврядування, зокрема: надання 
допомоги студентам із малозабезпечених родин, відрахування студентів з різних причин з ВНЗ, 
перескладання екзаменів та заліків, підборі кандидатур для участі в програмах міжнародних 
обмінів, проживання в студентських гуртожитках (розподіл місць, поселення, переселення, 
виселення, встановлення і зміна плати за проживання в них тощо), формуванні студентських 
трудових і правничих загонів тощо; 

− збільшити норму про обов’язкову участь представників органів студентського 
самоврядування у Вчених радах, зборах (конференціях) трудових колективів ВНЗ та їх факультетів 
у кількості не менш як 33%; 

− передбачити чіткий механізм участі студентських самоврядних структур у виборах 
керівників ВНЗ, кафедр, факультетів тощо; 
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− визначити обсяги фінансування студентських проблем, зокрема встановити певний відсоток 
(8-10%) видатків згідно із щорічним кошторисом ВНЗ, які використовуються лише за участю 
органів студентського самоврядування, і джерела цього фінансування: державні і місцеві органи 
влади, ВНЗ; шляхи фінансування: державний і місцевий бюджети, створення різноманітних фондів, 
надання спонсорської допомоги, власної комерційної та іншої діяльності тощо. 

12. Вивчити досвід роботи провідних ВНЗ Європи та світу щодо функціонування різноманітних 
колегіальних органів (адміністративних рад, наукових рад, рад з питань навчання та рад з питань 
університетського життя) та залучення до їх роботи студентського загалу, провести експерименти і 
обговорити результати із залученням керівництва, науково-педагогічних працівників і студентів усіх 
ВНЗ України. 

13. Розбудову соціокультурного середовища та його ефективне використання в процесі 
соціалізації і, зокрема, адаптації, інтеграції, саморозвитку і самореалізації, виховання та 
самовиховання студентства, всім суб’єктам навчально-виховного процесу, державним інституціям і 
громадським організаціям шляхом: 

− створення належного морально-психологічного клімату у ВНЗ на засадах гуманізму, довіри, 
безпеки, взаємоповаги, справедливості тощо; 

− проведення в період адаптації психодіагностичних досліджень та формування на їх основі 
психологічної сумісності в академічних групах – як основи для створення і підтримки в них 
атмосфери, яка сприятиме успішному вирішенню навчально-виховних завдань і розвитку 
особистості кожного студента; 

− організація діяльності центрів (служб, відділів, бюро тощо) соціологічних досліджень з 
метою вивчення ефективності впливу соціокультурного середовища на формування моральної 
культури, результативності всього комплексу виховної роботи та визначення рівня вихованості 
студентів; 

− створення соціальної та психологічної служб з метою аналізу морально-психологічного 
клімату в студентських колективах (група, курс, факультет, ВНЗ); організації соціальної і 
психологічної допомоги студентам і викладачам (консультування з проблем навчання та особистих 
питань; вивчення та облік індивідуальних особливостей; релаксація тощо); 

− запровадження сучасної системи організації науково-дослідної роботи студентів шляхом 
створення ефективних взаємозв’язків "студент-учений (доктор, кандидат наук, професор, доцент)", 
пошуку та залучення здібних студентів до виконання теоретичних і прикладних завдань згідно з 
дослідженнями науковців; забезпечення фінансових і матеріальних умов для безкоштовного 
використання студентами наукових публікацій іноземних учених в Інтернеті та посилення мовної 
підготовки для роботи з іноземною літературою; 

− проведення широких досліджень щодо тенденцій і проблем використання вільного часу, 
прогнозування та моделювання раціональних його бюджетів, забезпечення оптимальних режимів 
навчання і відпочинку студентів, створення в кожному навчальному закладі програм ефективного і 
раціонального використання вільного часу як простору вільної діяльності і вільного розвитку 
особистості, вирішення нагальних питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного 
забезпечення дозвілля студентства; 

− виховання в студентства "культу" книги, всебічна підтримка читання як істотної частини 
педагогічного процесу та стратегічно важливого елементу загальної культури; забезпечення всіма 
суб’єктами навчально-виховного процесу систематичного та цілеспрямованого впливу на зміст і 
характер читання, на вибір літератури та засвоєння прочитаного: організації досліджень з метою 
вивчення нових явищ і тенденцій у читанні, динаміки читацьких запитів студентства та створення 
відповідно до цього необхідних фондів; проведення на базі бібліотек вищих навчальних закладів і 
загального користування читацьких конференцій, диспутів, дискусій тощо; 

− розбудова розгалуженої системи залучення майбутніх юристів до творчо-розвивальних видів 
діяльності в позааудиторний час; створення з урахуванням пізнавальних та особистих запитів 
студентів різноманітних об’єднань, асоціацій, клубів за інтересами, студій, гуртків, правничих 
загонів, студентських газет та інших ЗМІ молодіжного спрямування; розгортання волонтерського та 
КВК-руху, благодійної та природоохоронної діяльності; участь у роботі юридичних клінік, 
громадських юридичних приймалень та наданні допомоги малозабезпеченим верствам населення та 
правоохоронним органами; проведення правової просвіти в закладах освіти; вирішення проблем 
належного фінансового і матеріально-технічного забезпечення їх функціонування; впровадження 
ефективних форм стимулювання студентів, науково-педагогічних працівників, кураторів, 
наставників, керівників та організаторів цієї роботи; 

− підтримка в студентському середовищі прагнення до здорового способу життя, викорінення у 
ВНЗ шкідливих звичок: розпиття алкогольних напоїв, вживання тютюну та наркотичних засобів; 
залучення студентства до систематичних занять фізичною культурою і спортом у позааудиторний 
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час; розширення мережі спортивних гуртів, секцій, клубів тощо, розвитку матеріальної бази шляхом 
будівництва спортивних споруд (стадіонів, спортивних майданчиків, тренажерних залів тощо), 
туристичних баз, оздоровчих таборів; забезпечення умов для розвитку так званого 
"університетського спорту"; регулярного проведення всеукраїнських, обласних, міжвузівських 
змагань, олімпіад, спортивних ігор студентської молоді тощо. 

14. Зважаючи на роль зовнішньо естетичних чинників у забезпеченні ефективної юридичної 
діяльності та формуванні емоційної зрілості особистості майбутніх фахівців у галузі права, правильну 
організацію предметного середовища здійснювати шляхом: 

− вирішення на основі сучасних дизайнерських підходів естетичного оформлення території, 
зовнішнього вигляду навчальних корпусів і спортивних споруд, закладів харчування, "Інтернет-
кафе", центрів дозвілля та відпочинку, гуртожитків, бібліотек, аудиторій, лабораторій, побутових 
приміщень тощо; 

− організація музеїв, музейних кімнат, картинних галерей засновників ВНЗ та видатних учених, 
художніх виставок, виставок наукових і творчих робіт студентів, фотовиставок, стендів переможців 
різноманітних конкурсів, олімпіад, оглядів, кращих спортсменів і молодіжних активістів, 
інформаційних стендів тощо; 

− використання під час проведення урочистих подій державної символіки, запровадження 
символіки Євросоюзу, областей, міст і районів, атрибутики навчального закладу, факультетів 
(знамено, гімн, герби, вимпели, значки тощо); 

− підтримання існуючих, пошук і запровадження нових традицій, ритуалів, елементів 
корпоративної культури тощо: "Посвята в студенти", "Бал першокурсників", "Гуморина", "День 
юриста", "Прощання з університетом", "Міжнародний День студента", "Свято закоханих", 
"Новорічні свята", "Вручення магістерських мантій та передача "Книги Знань"", "Зустрічі 
випускників" тощо. 
У процесі розв’язання проблем формування моральної культури майбутніх юристів важливим є 

з’ясування критеріїв моральної культури особистості: а) знання основних норм моралі і 
моральності, правил, принципів, цінностей і впевненість у необхідності цих знань; б) оцінка норм, 
правил, принципів і цінностей як соціально справедливих, суспільно необхідних і гуманних; 
в) наявність професійно-необхідних моральних якостей, переконань і почуттів та їх вияв у процесі 
діяльності і поведінці; г) відповідність моральних вчинків проголошеним принципам, уміння діяти 
відповідно цим принципам у ситуаціях морального вибору, втілення моральних поглядів у життя; 
д) моральна значущість мотивів поведінки, наявність системи вольових якостей та їхній вплив на 
професійну діяльність юриста та його поведінку; е) здатність особистості юриста до морального 
розвитку, самовиховання і самовдосконалення. На основі даних критеріїв нами визначено п’ять 
рівнів сформованості моральної культури майбутніх юристів: високий, вище середнього, середній, 
нижче середнього, низький. 

Дослідження організаційно-педагогічних умов реалізації моделі формування моральної культури 
як складової професійної підготовки майбутніх юристів дало можливість сформулювати такі 
висновки:  

1. Дотримання єдності та цілісності всіх компонентів запроектованої моделі виступає умовою 
успішного формування моральної культури фахівців у галузі права. 

2. На динаміку переходу від одного рівня сформованості моральної культури до іншого впливає 
часовий фактор, якісні перетворення в змісті її структурних складових, впевненість майбутнього 
юриста ву необхідності знання етичних категорій, норм і принципів моралі та моральності, навичок і 
вмінь застосування деонтологічних аспектів у процесі практичної діяльності. 

3. Успішне формування моральної культури є можливим за дотримання організаційно-
педагогічних умов: запровадження в педагогічний процес інноваційних методів, технологій та 
науково-педагогічних досягнень; визначення місця, ролі та практичної участі науково-педагогічних 
працівників та керівництва ВНЗ; використання ефективних засобів (предмети та інші надбання 
духовної та матеріальної культури, види діяльності та виховної роботи, форми та конкретні заходи) 
тощо.  

4. Вагомим чинником морального виховання майбутніх юристів виступає студентський колектив; 
у ньому відбувається накопичення соціального досвіду та його інтеріоризація шляхом включення 
студентів до навчальної, науково-творчої, трудової та інших видів життєдіяльності.  
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Денищик А.И. Организационно-педагогические условия реализации модели формирования 
моральной культуры как составной профессиональной подготовки будущих юристов. 

В статье рассмотрено организационно-педагогические условия реализации модели формирования 
моральной культуры как составной профессиональной подготовки будущих юристов. Разработаны 

рекомендации организационного и методического характера относительно внедрения модели 
формирования моральной культуры будущих юристов. Отмечено, что соблюдение предложенных 
организационно-педагогических условий в вузе будет способствовать успешному формированию 

моральной культуры будущих юристов. 

Denyshchyk O.I. Organizational-Pedagogical Conditions of Moral Culture’s Formation Model 
Realization as a Compound of Future Lawyers’ Professional Training. 

Organizational-pedagogical conditions of moral culture’ s formation model realization as a compound of 
professional future lawyers’  training is considered in the article. The organization and methodologic 

recommendations as to the future lawyers' moral culture formation model are worked out. It is mentioned, 
that the observance of the offered organizational-pedagogical conditions in high school will promote 

successful moral culture’ s formation of the future lawyers.
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УЧНІВСЬКІ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) 

У статті проаналізовано основні задачі проведення олімпіад з інформатики, приділено особливу 
увагу методиці підбору завдань до олімпіади, особливостям перевірки робіт учасників олімпіади, 

наведено приклад олімпіадної задачі з розв’язком. 

Після здобуття незалежності Україна відкрила нову сторінку у своїй історії. Ставши на шлях 
якісного оновлення, вона провела ряд реформ, які теж не обминули і освіту. З огляду на потреби 
економічного та соціального розвитку, гостро постало питання про обдарованість. Тепер це питання 
набуло державної ваги, в зв’язку з чим і була створена Програма роботи з обдарованою молоддю на 
2007-2010 роки. Одним із перших завдань цієї програми є виявлення, розвиток та підтримка 
обдарованих дітей, учнів та студентів [1]. Виходячи із вищесказаного, проблема навчання 
обдарованої молоді є досить актуальною та практично значущою на даний час.  

Інформаційні технології з кожним роком впевнено впроваджуються в нові сфери діяльності 
людини. За останні десятиліття комп'ютер із приладу, з яким працювали лише досвідчені програмісти 
та інженери, перетворився в надійного помічника для багатьох професій. Зацікавленість молоді 
інформаційними технологіями у третьому тисячолітті різко відрізняється від інтересу до 
обчислювальної техніки 70-х і навіть 80-х р. минулого сторіччя: крім суто програмістського аспекту 
поступово з'явилися нові аспекти інформаційних технологій як розв'язування офісних, фінансово-
економічних, дизайнерських, інженерно-технічних задач, використання комп'ютерів для обробки 
звукового та світлового супроводу концертів, створення відео ефектів, розробки 3D-образів у 
сучасних фільмах. Залежно від природних здібностей кожна особистість вибирає ту з інформаційних 
технологій, у якій вони можуть найбільш реалізуються, пробує в цій технології свої сили, приміряє 
майбутнє професійне життя. 

У шкільному курсі інформатики донедавна особливе місце займав курс алгоритмізації та 
програмування, але за наявності нових програм з інформатики він зайняв позиції розділу, який 
націлений на розвиток здібностей відповідної категорії учнів – підлітків з розвиненим логічним 
мисленням, підготовленим математичним апаратом, зацікавлених у формуванні себе як майбутніх 
програмістів [2]. 

Олімпіади є одним з об'єктивних показників продуктивності навчальної і позакласної роботи вчителя 
інформатики. Учителі самі зацікавлені в одержанні таких об'єктивних даних шляхом порівняння рівня знань 
учнів різних шкіл. Тому вони з інтересом стежать за результатами таких олімпіад. 

Традиційно під олімпіадами з інформатики розуміють олімпіади з програмування. Можна вказати 
на дві основні причини такого вузького розуміння інформатики стосовно олімпіад. Насамперед, у 
часи "до персональних комп'ютерів" робота на ЕОМ розумілася, насамперед, як програмування. 
Викладання ж програмування зводилося до вивчення алгоритмів, оскільки алгоритмізація довгий час 
була найбільш актуальним напрямком програмування. Такий же вузький зміст був закладений у 
перший шкільний підручник Єршова. Уже перші олімпіади ще в часи безмашинного викладання 
інформатики були присвячені розв'язанню задач на створення алгоритмів на шкільній алгоритмічній 
мові. Інерція такого розуміння комп'ютерної справи серед неспеціалістів не переборена і досі, не 
випадково фахівців з комп'ютерів на підприємствах й сьогодні найчастіше називають програмістами. 

Іншою, більш важливою причиною, по якій із усіх розділів інформатики для олімпіад вибирається 
програмування, є те, що олімпіада по програмуванню універсальна в тому, що відмінності, пов'язані з 
використанням учасниками різного інструментарію – обчислювальної техніки, мов програмування і 
середовищ програмування різної потужності – при правильному підборі задач є другорядними в 
порівнянні з рівнем загального алгоритмічного мислення, досвідом і навичками програміста, знанням 
можливостей мови програмування, навичками формалізації задачі. З цієї точки зору програмування 
близьке до математики і фізики. Не випадково саме по цих предметах найбільш значні традиції 
проведення олімпіад на всіх рівнях – починаючи від шкільних і міських (районних), і до 
міжнародних. Саме універсальність олімпіад з програмування є причиною їх популярності. 

Високо оцінюючи значення олімпіад з інформатики, потрібно мати на увазі, що програмування не 
є основним змістом шкільного курсу інформатики. Тридцять шість годин, відведених для вивчення 
програмування в шкільних підручниках (програмах) не в змозі навчити школярів ефективному 
програмуванню. Тому практично школяр не може показати успішні результати на такій олімпіаді, 
спираючись тільки на знання, отримані на уроках з інформатики. Досвід показує, що справитися з 

mailto:krypton@zu.edu.ua


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 41. Педагогічні  науки  
 

86 

олімпіадною задачею можуть тільки ті школярі, які одержали додаткову підготовку по 
програмуванню, що значно виходить за рамки стандартної шкільної програми з інформатики. 

Учителеві інформатики в будь-якому випадку важливо стежити за підсумками олімпіади, за 
змістом олімпіадних задач. Від нього не вимагається обов'язково використовувати ці задачі на 
звичайних уроках зі школярами середніх здібностей. Однак він може зробити деякі загальні висновки 
і на їхній основі скорегувати зміст курсу інформатики. Наприклад, те, що учасники олімпіади 
стикаються з труднощами при побудові моделі даних, вказує на необхідність посилення уваги на ці 
аспекти, причому необов'язково із застосуванням програмування. 

Олімпіади взагалі займають особливе місце серед інших організаційних форм навчання. Олімпіади 
з інформатики мають на меті наступне: пошук обдарованих, розвинутих та освічених школярів; 
оцінку рівня викладання інформатики у школі в цілому; пред'явлення граничного рівня вимог, 
орієнтира при вивченні інформатики; реалізацію зворотного зв'язку ланцюга "школа – вуз". 

Можна відмітити "занедбаність" деяких учасників олімпіад: їх освіта та розвиток відбуваються 
стихійно, і навіть деякий матеріал стандартного курсу інформатики їм не знайомий. Ця стихійність 
виявляється в хитромудрих прийомах при незнанні типових методів розв'язування задач. На простих 
задачах такі школярі демонструють особливо витончені і "незаконні" витівки, але перед більш складною 
задачею зупиняється, їх увага направлена не на алгоритмізацію та програмування як особливий вид 
людського мислення і діяльності і на постановку задач, а на мову програмування. Але відмітимо їх 
інтуїтивне прагнення до нестандартних методів розв'язування завдань. 

Враховуючи основну мету олімпіади – виявлення здібностей школяра, необхідно виконати 
наступне: 

− виявити школярів з розвиненим логіко-алгоритмічним мисленням. Його нерозвиненість може 
маскуватися використанням готових програмних засобів або бібліотек мови; 

− виявити школярів з розвиненим системно-комбінаторним мисленням. Це виявляється в 
умінні використовувати, причому оригінально та нешаблонно, різноманітні програмні засоби і 
команди та уникати програмування. Відсутність такої освіченості і типу мислення може 
маскуватися високим рівнем техніки "голого" програмування. 
Олімпіади з інформатики пред'являють свої особливі вимоги до підбору чи розробки задач. Задачі 

для олімпіади повинні відбиратися з надмірною ретельністю. 
Перерахуємо вимоги до олімпіадних задач. По-перше, задача повинна бути невідомою для 

учасників олімпіади. По цій же причині слід уникати вибору задач з загальнодоступної та популярної 
літератури з програмування. В ідеалі задачі повинні бути взагалі власної розробки, але для цього 
потрібна наявність особливих навичок та досвіду в розробників таких задач. Тим паче, розробка 
власних задач для олімпіади не є непосильною. Річ у тім, що нові задачі можна отримати шляхом 
переробки відомих задач. 

Розв'язання задачі не повинно базуватися тільки на використані особливих знань. Якщо такі задачі 
і пропонуються, то тільки серед деяких задач при наявності альтернативних задач з прийнятними для 
всіх умовами. Олімпіадна задача повинна містити оригінальну ідею, яка вимагає від учасників 
використання нетрадиційних підходів до її розв'язання. Олімпадні задачі повинні бути не тільки 
формально новими по тексту, але й новими для школяра за суттю, за змістовим наповненням, 
підходом до розв'язування, за методами і засобами, що використовуються. У ході розв'язування такої 
задачі складністю повинні бути не технічні проблеми відомого методу для цієї задачі, а творчі муки 
винайдення самого методу. 

Якщо ж правильність програм визначається шляхом тестування, від задачі вимагається 
максимально чітке формулювання, що виключає будь-яку двозначність. 

Можна виділити задачі на алгоритм, задачі на структуру даних та задачі на реалізацію на мові 
програмування. Існує варіант, коли на олімпіаді пропонується не одна, а декілька задач, і кожний 
учасник має право самостійного вибору. На перший погляд, це дозволяє уникнути провалу для тих 
учасників, які не знайомі з тематикою і тому не змогли осилити і однієї задачі. Однак у цьому 
випадку виникають відразу дві проблеми. Перша проблема пов'язана з тим, як оцінювати результати. 
Практично неможливо передбачити, яка задача виявиться для учасників складнішою або легшою. 
Тим самим з самого початку ми ставимо учасників у нерівне становище. Крім цього, перед 
учасниками постає питання вибору задачі. Замість того, щоб зосередитися на розв'язуванні 
конкретного завдання, вони змушені робити тяжкий вибір, втрачаючи дорогоцінний час. Зменшення 
числа задач до однієї при одночасному її "розгалуженні" є чіткою стійкою тенденцією. 

Бажано підбирати завдання, при розв'язуванні яких програма використовує тільки текстовий 
режим, оскільки графічні можливості різних типів ЕОМ і систем програмування дуже відрізняються. 
Задачі повинні бути ще й такими, щоб при розв'язувані можна було б обійтися засобами, наявними у 
всіх мовах програмування. В аспекті структур даних до таких універсальних засобів відносяться, крім 
простих типів даних, масиви та рядкові. 
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Аналізуючи тематику задач олімпіад різних років, можна відмітити, що відбувається відхід від 
задач обчислювального характеру. Помітно, що такі задачі в значній мірі потребують наявності 
математичного типу мислення і тому в деякому розумінні не відповідають олімпіадам з інформатики. 
З іншого боку, відомо, що на олімпіадах з фізики останніх років почали з'являтися задачі, що 
потребують використання обчислювальної техніки [3; 4; 5].  

Таким чином, виникає природній процес розподілу різноманітних комп'ютерних умінь на ті, які є 
предметом змагань на олімпіадах з інформатики та на ті, що служать інструментом для інших наук. 

В якості спільних тематик олімпіадних задач, де можна підібрати цікаву задачу, можна виділити: 
перебір на деревах, довга арифметика, шифровка і дешифровка, обробка рядків, синтаксичний аналіз 
формул і т.д. [6; 7; 8]. В якості приклада пропонуємо задачу, що була використана на обласному етапі 
шкільної олімпіади з програмування в місті Житомирі.  

Від’їжджаючи з домівки, поет залишив коту, прикутого до дуба ланцюгом довжиною L, N рибин. 
Знаючи координати голови та хвоста кожної з них, порахуйте, на яку добу у кота виникне почуття 
голоду, якщо він починає голодувати тоді, коли за добу з’їсть менше, ніж К рибин. Рибину кіт може 
з’їсти тільки тоді, коли зможе дотягнутися хоча б до однієї її точки. Координати дуба (0, 0). Усі 
числа цілі, не перевищують за модулем 100. (Автор задачі Присяжнюк А.В.)  

Незважаючи на те, що для розв’язку цієї задачі необхідно вміти розв’язувати лише квадратні 
рівняння, більша частна учасників не спромоглися її розв’язати. Тому наводимо текст розв’язку задачі 
( програми на мові Pascal) з коментарями. 

 
Program cat; 
var{опис змінних} 
f: text; 
l,n,k,x1,y1,x2,y2,i,m:integer; 
xa,ya,xb,yb,r:real; 
Procedure kv (q,w,e:real); {пошук коренів квадратного рівняння} 
var d:real; 
 begin 
   d:=w*w-4*q*e; 
   if d>=0 then begin 
          if d>0 then d:=sqrt(d); 
           r:=2; xa:=(-w+d)/(2*q); xb:=(-w-d)/(2*q); 
         end 
     else r:=0; 
 end; 
Function ppp:boolean; {} 
 begin 
  ppp:=false; 
  if ((x1-xa)*(x2-xa)<0) and ((y1-ya)*(y2-ya)<0) then  ppp:=true; 
  if ((x1-xb)*(x2-xb)<0) and ((y1-yb)*(y2-yb)<0) then  ppp:=true; 
 end; 
Function fish:integer; {перевіряємо, чи можна дотягнутися до риби} 
var 
 a,b,c,x,y:real; 
 flag: boolean; 
Begin 
 flag:=false; 
 if (l*l>=x1*x1+y1*y1)  or  (l*l>=x2*x2+y2*y2) then flag:=true 
  else begin 
            a:=y2-y1; b:=-x2+x1; c:=-b*y1-a*x1; 
             if a=0 then begin kv(b*b,0,l*l*b*b-c*c);  ya:=-c/b; yb:=ya; end 
                else begin  
                      kv(b*b+a*a,2*b*c,c*c-l*l*a*a);  
                       if r=2 then begin ya:=xa; yb:=xb; xa:=(-c-b*ya)/a; xb:=(-c-b*yb)/a; end 
                    end; 
             if r=2 then flag:=ppp; 
   end; 
  if flag then fish:=1 else fish:=0; 
end; 
Begin 
 Assign (f,'a:\cat.dat'); reset(f);  readln(f, l, n, k); m:=0; 
 for i:=1 to n do 
  Begin readln(f,x1,y1,x2,y2); m:=m+fish; end; 
  m:=(m div k)+1; close(f);  
Assign (f,'cat.sol'); rewrite(f); writeln(f,m);  close(f); 
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End. 
 
Важливою особливістю олімпіади з інформатики є те, що самі тексти створених програм чи 

алгоритмів-розв'язань задач, перевіряти набагато важче, ніж розв'язання задач на олімпіадах з 
математики чи фізики. Досвід показує, що для цього необхідно задіяти більшу кількість 
перевіряючих-спеціалістів високої кваліфікації з програмування, взаємно контролюючих один 
одного, та декілька днів роботи. 

Виконати перевірку олімпіадних задач шляхом аналізу тексту програми досить важко, навіть якщо 
вимагати від учасника подання повних коментарів. В умовах нестачі часу учасники квапляться писати 
програму, а не коментарі, залишаючи їх створення на потім. Часто виходить, що час минув, програма 
написана, а коментарі не оформлені. Коментарі, достатні з точки зору автора, журі може визнати 
недостатніми. 

1. Іноді перевірка тексту програми взагалі неможлива. Тому зазвичай вихід з цього положення – 
тестування програм за допомогою набору тестів, без аналізу її змісту. Тестування в таких випадках 
являється єдиним виходом, хоча слід мати на увазі і негативні сторони такого підходу перевірки 
правильності розв'язання. 

2. Використання тестів не врятує ситуацію повністю, так як, з однієї сторони, важко говорити про 
їх достатність, а з іншої сторони, виникає запитання: як оцінити програму, якщо тільки частина тестів 
проходить, або не проходить ні один тест, коли програма містить синтаксичні помилки чи розв'язує 
тільки частину задачі. 

3. Набір тестів повинен охоплювати критичні випадки вхідних даних. У залежності від того, 
скільки тестів успішно пройшла програма, автор отримує різну кількість балів. У якості додаткових 
параметрів можуть враховуватись рівень відпрацьованості алгоритму, ефективність розв'язування, 
врахування граничних та особливих умов, зрозумілість описання програми. Додаткові, заохочуючи, 
бали можуть бути нараховані за сервіс, наданий програмою: зручність введення даних, наочність 
відображення процесу розв'язування та результатів, захист від неправильного введення даних. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007–20010 роки. (08 серпня 2007) [WWW документ]. 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1016-2007-%EF  

2. http://dl.sumdu.edu.ua/e-pub/ped/_white/ukr/new/1.html  
3. Кузічев М.М. І Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. – 

№ 8 – С. 32-34 
4. Кузічев М.М. Олімпіада з інформаційних технологій: пошуки, досвід, перспективи // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. – 2004. – № 7 – С. 29-31. 
5. Тітова Т.І. Шкільна альтернативна олімпіада з інформатики // Комп'ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 7 – C. 

19-22. 
6. http://www.olymp.vinnica.ua/ 
7. http://acm.lviv.ua/ 
8. http://www.e-olimp.com.ua/ 

 
Матеріал надійшов до редакції 25.05. 2008 р. 

Ученические олимпиады по информатике (современный этап)  

В статье проанализировано основные задачи проведения олимпиад по информатике, особое 
внимание уделено методике отбора заданий для олимпиады, особенностям проверки робот  

участников олимпиады, приведен пример олимпиадной задачи с решением. 

Students Olympiad in Informatics (Modern stage) 

The article deals with the principle tasks of Olympiads in informatics implementation. Special attention is 
paid to task choice methodology and peculiarities of participants' works verification. The article suggests an 

example of an ordinary task with the key. 
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ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ В СИСТЕМІ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ АВСТРІЇ 

У статті розглянуто особливості розвитку гуманітарних дисциплін в системі гімназійної освіти 
Австрії. Визначено напрями гуманітарної освіти та подано перелік гуманітарних дисциплін у 

гімназіях. Досліджено специфіку нововведень гуманітарних дисциплін у гімназіях Австрії. Показано 
впливовість культурно-історичних традицій на організацію навчального процесу в гімназіях. 

Виявлено зв’язок гуманітарних предметів із соціальними та природничими науками. 

Важливими гуманітарними чинниками розвитку сучасного суспільства виступають освіта, наука 
та культура. Наявність гуманітарного компоненту в освіті та в суспільстві в цілому, викриває 
можливості реалізації особистості в соціумі. Важливою ознакою гуманітаризації освіти є виявлення її 
соціальної та культурної спрямованості.  

Зміст гуманітарної освіти знаходиться під впливом суспільних та політичних перетворень, завдяки 
чому організація навчально-виховного процесу в гімназіях Австрії відбувається з урахуванням її 
культурно-історичних традицій.  

Питання розвитку гуманітарної освіти є предметом дослідження багатьох російських та 
вітчизняних дослідників. Так, проблеми гуманітаризації шкільного змісту освіти знайшли своє 
відображення в працях В.І. Вихрової та А.С. Запесоцького. Висвітлення певних аспектів розвитку 
змісту гуманітарної освіти є об’єктом дослідницької уваги зарубіжних вчених, таких як Р. Хатчинс і 
М. Адлер. 

Гуманітарна освіта в Австрії є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Вагомого 
значення набуває аналіз світового досвіду гуманітарної освіти, який сприятиме формуванню та 
використанню набутих знань у майбутній діяльності особистості, її духовному та соціальному 
розвитку. Це освіта, яка пропонує навчання, що базується на історичних фактах, соціальних змінах та 
взаємозв’язку між ними та суспільством в цілому. 

Отже, метою статті є розгляд особливостей розвитку гуманітарних дисциплін у гімназіях Австрії.  
На думку російського дослідника А.С. Запесоцького, гуманітарна освіта є важливим механізмом 

трансляції та відтворення культурних цінностей, ідеалів, форма та зміст якого визначаються 
специфікою національно-культурного світу, що детермінуються історією, мовою, філософією, 
літературою, традиціями та психологією. 

Доречно, на нашу думку, звернутися до генезису гуманітарних наук. Термін Artes liberales 
з’явився в епоху середньовіччя і в перекладі з латинської мови означає – вільні (благородні) 
мистецтва. Відомо, що вільні мистецтва включають сім галузей навчання, trivium (граматика, 
риторика, логіка) та quadrivium (арифметика, геометрія, астрономія та музика), які викладалися на 
додаток до  теології, канонічного права і медицини. Зауважимо, що спочатку  вільні мистецтва 
надавали тільки загальні знання, а потім, з часом, їх розвиток відбувався шляхом диференціації та 
спеціалізації [1]. 

У сучасних освітніх закладах вільні мистецтва (Artes liberales) відносять до гуманітарних наук, які 
передбачають вивчення літератури, історії, філософії, мови та ін. Терміном "гуманітарний" (від лат. 
humanitas – людська природа) визначається не тільки певна предметна галузь, а й те, що цей термін 
одного кореня зі словом humanitas (людяність). А тому це також і сфера діяльності, орієнтована на 
людину, це певний тип світогляду, для якого людина є власною метою. Отже, йдеться не просто про 
гуманітарну освіту, а й про її гуманістичне спрямування [1]. 

Власне кажучи, гуманітарна освіта в гімназіях будь-якої країни визначається певними 
напрямками: історичним, філософським, політичним, правознавчим, екологічним напрямками, а 
також і фізичним вихованням, які, у свою чергу, чітко окреслені в навчальному плані гімназії. І 
розподіл годин гуманітарних дисциплін відбувається згідно профілю цієї чи іншої гімназії. 

У більшості західноєвропейських країн гуманітарний блок освітніх програм є домінуючим за 
обсягом; пріоритетне місце в ньому посідають рідна та іноземні мови і література [2: 41]. Відзначимо, 
що навчальна програма в гімназіях Австрії пропонує вивчення таких гуманітарних дисциплін, як 
німецька мова, іноземна мова (деякі гімназії пропонують вивчення чотирьох іноземних мов), латинь, 
історія, література та фізичне виховання. 

До переліку вищезгаданих гуманітарних дисциплін в австрійських гімназіях також належать 
релігія, образотворче мистецтво (включаючи кіно та телебачення) та театральний вид мистецтва 
(танок, драма, музика). 

Звернемо увагу на те, що в Україні існує окремий, художньо-естетичний напрямок навчання, до 
якого відносяться такі предмети як музика, художній розпис, креслення та ін. Щодо театрального 
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виду мистецтва, то в українських гімназіях та школах вводяться різноманітні факультативи, або 
гуртки, де діти мають можливість навчатися за власним бажанням хореографії, театральному 
мистецтву та вокальному співу. Спорадично до гуманітарних дисциплін в Австрії додають ще й 
географію та етику. Цікавим є факт, що в гімназіях Австрії викладання географії відбувається із 
поєднанням  теоретичних основ економіки, що, в свою чергу, суттєво відрізняється від предмету 
географії в українських гімназіях [3]. 

Сьогодні в системі освіти європейських країн відбувається модернізація змісту предметів 
гуманітарного циклу. Запровадження змін відбувається не за рахунок збільшення годин на 
викладання гуманітарних дисциплін, а завдяки підвищенню якості навчального матеріалу [2: 41]. Слід 
акцентувати увагу ще й на тому, що модернізація змісту предметів гуманітарного циклу 
супроводжується також змінами у змісті їх викладання. 

Насамперед, нововведення в змісті гуманітарних дисциплін в австрійських гімназіях торкнулися 
історії. У 2001 році в гімназіях "Історія та соціальне вчення" була змінена на "Історію та політичну 
освіту" для 7-х та 8-х класів. Результатом даної зміни стало зарахування нового предмету до ряду 
обов’язкових дисциплін. 

В українських гімназіях викладання історії відбувається за допомогою використання філософії. На 
основі аналізу історичних фактів та вміння оцінювати головне, дитина отримує уявлення про світ. 

Зазначимо, що в австрійських гімназіях викладання історії та політичної освіти супроводжувалося 
створенням комплексного навчально-методичного забезпечення. Так, остання серія методичних 
рекомендацій мала назву "Інформація про політичну освіту"; в ній описувалися суспільно-політичні 
події в сучасній Австрії [3]. 

Усі вчителі в Австрії забезпечувалися новою інформацією щодо оновлення змісту даного 
предмету, за допомогою надання новітніх інформаційних даних державними інформаційними 
центрами на своїх сайтах. Опубліковані методичні рекомендації пропонували нову тематику для 
використання її в навчально-виховному процесі. 

Доцільно відмітити, що запропонований австрійською державою матеріал для політичної освіти, 
виступав ще й як аудіовізуальний. Згідно з угодою з Австрійським Радіозв’язком була створена 
програма, яка надавала рекомендації щодо змін та методики викладання предмету політичної освіти в 
гімназіях Австрії. І записи вибіркових програм можна було придбати на дисках чи касетах. 

Деякі зміни торкнулися і мовних дисциплін. Через низку негативних історичних подій (а саме 
через події Другої світової війни), виникла потреба в отриманні лінгвістичного і історичного 
пояснення термінів, сталих виразів та фразеологічних зворотів, у значенні та появі яких закладено 
політичний контекст. З цією метою Міністерство освіти, науки і культури Австрії у 2004 році 
розробило рекомендації "Влада та Мова" [3]. Методичні рекомендації містили приклади та поради 
щодо вживання виразів з негативним історичним значенням, а також шляхи уникнення негативного 
тлумачення слів. 

Наступним нововведенням стало запровадження корегованого курсу німецької мови в 
австрійських гімназіях. При цьому в гімназії формуються окремі групи для учнів, які мають 
необхідність у поглибленому вивченні рідної мови. Даний корегований курс, шкільні комітети 
відносять до ряду обов’язкових дисциплін у гімназіях Австрії. Найчастіше, викладання корегованого 
курсу німецької мови відбувається в другій половині шкільного дня. Звернемо увагу на те, що 
кількість уроків не перевищує 12 годин на тиждень для дітей, що відвідують гімназії та 5 годин для 
дітей звичайних шкіл [3]. 

Специфікою гімназійної освіти в Австрії є те, що впровадження корегованого курсу німецької 
мови залежить від профілю гімназії та є автономним (відповідно до прийняття положення про 
автономність загальноосвітніх шкіл, що надає можливість самостійного встановлення певного обсягу 
навчального плану). 

Чималі перетворення відбулися і у викладанні художньої літератури не тільки Австрії, а й 
багатьох західноєвропейських країн. Спочатку вона викладалась з переважною увагою на класичні 
твори; тепер до навчальних програм, вводяться й новітні літературні твори. Європейські фахівці 
впевнені, що формування громадянської та моральної гідності краще здійснювати на сучасному, а не 
на застиглому, віддаленому від сучасного життя літературному матеріалі [2: 45]. 

Характерною рисою для Австрії є домінація в її конфесійній структурі католицизму, яка призвела 
до того, що релігія вивчається  як обов’язковий предмет у всіх навчальних закладах, і кількість годин 
на її вивчення однакова в усіх видах гімназій. Така специфіка австрійської сучасної освіти значно 
відрізняє її від інших країн, де релігія може викладатися тільки як факультатив, а щоб відвідувати такі 
заняття, учні мають надати керівництву школи або гімназії дозвіл від батьків.  

Відзначимо, що широкий спектр гуманітарних дисциплін допомагає розвивати критичне 
мислення, і наголосимо на тому, що кожен предмет, у свою чергу, впливає один на одного. 
Наприклад, логіка чи інформатика, музика чи література, демонструють структуру знання, 
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інтелектуального розвитку, і надалі створюють характер систематизуючого мислення та 
раціонального аналізу [4]. 

За допомогою різноманітних гуманітарних наук, аналізуючи різні явища, діти в гімназіях 
навчаються розвивати свої власні життєві позиції та цінності, що засновуються на власному 
світорозумінні. Розмаїття дисциплін дозволяє побачити зв’язок між ідеями, філософськими 
доктринами та сферами суспільної діяльності. Сукупність знань з гуманітарних наук прояснює  дітям 
життєві позиції і робить життя більш зрозумілим. Натомість, однобоке викладання гуманітарних 
предметів веде до викривленого розуміння дійсності. 

Гуманітарна освіта сприяє пізнанню нових предметів за допомогою загального методу навчання – 
порівняння. Попередньо засвоєнні знання  виконують функцію підґрунтя для нового матеріалу. 
Дитина на підсвідомому рівні створює свої власні порівняння і вивчає незнайомі явища на базі 
отриманих раніше знань та уявлень [4]. 

Можна стверджувати, що гуманітарна освіта покращує  сприйняття та розуміння світу. 
Зауважимо, що така освіта ґрунтується на сукупності різних наук та різних способів пізнання 
дійсності, і як наслідок, дає нові можливості здійснення навчально-виховного процесу. 

Традиційно відзначається, що зміст гуманітарної освіти задається двома векторами. По-перше, це 
традиція, яка повинна передаватися від покоління до покоління. По-друге, відбувається орієнтація на 
сучасність. Тобто, майбутнє пов’язане не тільки з гуманітарною, а й з соціальною складовою змісту 
освіти [5: 2]. Пропонуючи звертатися до соціальної складової змісту гуманітарної освіти, науковці 
наголошують саме на освіті, яка визначається відкритістю до незнайомого та має міждисциплінарний 
характер. 

Отже, гуманітарна освіта Австрії передбачає таку організацію навчання, де дитина могла б 
відчувати життєву перспективу. Дитина отримує інформацію з будь-якої сфери діяльності і 
можливість самостійно оцінювати суспільні явища. Це свідчить про те, що гуманітарна освіта не 
повинна обмежуватися тільки навчальним планом з гуманітарних дисциплін, а й має вбирати в себе 
гуманітарний аспект негуманітарних (соціальних та природничих) наук. 

По суті, гуманітарні науки є складовою частиною багатьох інших дисциплін, яким притаманні всі 
види пізнання, збереження та систематизації інформації. 

Так, гуманітарний компонент шкільних дисциплін в Австрії, наприклад, природничого напрямку, 
реалізується через ставлення дитини до навколишнього середовища. Щодо предметів математичного 
напряму, то тут гуманітарний компонент реалізується через отримання інформації, цікавих фактів 
життя та діяльності визначних учених, про розвиток світових досліджень та всесвітньовідомих 
винаходів у математиці [2: 45]. 

Як бачимо, гуманітарна освіта не може бути пов’язана тільки з академічними дисциплінами 
такими як, історія, література, мова та ін. І як вважає М. Адлер, математичні науки теж мають 
розглядатися як гуманітарні, тому що рівноправно розвивають дитяче мислення. Гуманітарні науки 
описують освіту, звертаючись до того, що навчають школярів мислити, довідуватися про природу, 
навколишнє середовище та аналізувати отриману інформацію. Це такі дисципліни, які призначені 
розвивати кмітливість та уяву, без яких ніяка інтелектуальна праця не може бути досягнута. 

Без сумніву, кожна окрема гуманітарна дисципліна дає тільки часткове знання, тому навчальні 
плани регулюють співвідношення дисциплін гуманітарного, соціального і природничого циклів. 

Відтак, місце і роль гуманітарних дисциплін характеризується їх впливом на процес соціалізації. 
Вони мають допомогти дитині зрозуміти себе; з’ясувати психологічні механізми власної поведінки 
(психологія), визначити місце і роль людини в суспільстві (правознавство); збагатитись світовим та 
вітчизняним соціальним досвідом, закономірностями історичного розвитку світового товариства і 
своєї батьківщини (всесвітня історія); навчитись оберігати і підтримувати навколишнє середовище як 
умову спільного існування та розвитку (екологія) [6]. 

Гуманітарна освіта в австрійських гімназіях орієнтована на професійне самовизначення школярів. 
І головною метою такої освіти є розвиток професійної компетентності особистості.  

Навчальний план передбачає отримання учнями збалансованої межі предметної та соціальної 
компетентності. Сприяння динамічним здібностям особистості полягає у підготовці їх до життєвих 
ситуацій, які не можуть бути охоплені тільки раніше засвоєними знаннями та набутим досвідом [3]. 

Проте, зауважимо, що знання з гуманітарних предметів необхідне для будь-якої професії. 
Гуманітарні дисципліни спрямовуються на те, щоб навчити дитину використовувати набуті знання, 
висловлюючи власну думку.  

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що гуманітарні дисципліни мають надавати 
знання не тільки з однієї сфери діяльності, а й торкатися деяких аспектів соціальних та природничих 
наук. 

Як відомо, в європейських країнах велика увага приділяється гуманітарним наукам. Зміст 
гуманітарних дисциплін передбачає розвиток мови, культури мовлення, здібностей аналізувати 
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сучасність, а також формувати образне мислення та бережливе ставлення дитини до природи та 
навколишнього середовища. Отже, метою гуманітарних дисциплін в гімназіях Австрії є всебічний 
розвиток дитини, який реалізується на основі постійного оновлення змісту освіти. Без сумніву, 
оновлення змісту освіти відбувається під впливом історичних та політичних подій. Звернемо увагу на 
те, що зміни у змісті освіти вимагають від учителів гімназій та шкіл обізнаності у своєму предметі та 
орієнтуватися в змінах у суспільстві та освіті. Відтак, введення до предмету історії, елементів 
політичної освіти супроводжувалося виданням навчально-методичного забезпечення, в якому 
висвітлювалися суспільно-політичні події в країні та надавали рекомендації щодо викладання нового 
предмету "Історія та політична освіта" в австрійських гімназіях. 

Бачимо, що система гімназійної освіти Австрії пропонує  поєднання й перетин змісту 
гуманітарних предметів, що віддзеркалюється в навчальному плані. Доречно зазначити, що 
поєднання історії та політичної освіти визначає перспективу політичної поінформованості учнів. 
Історія орієнтована на формування здібностей у дитини аналізувати сучасні події, знаходити зв’язки 
між історичними подіями, а також на формування образного мислення та уявлення картини світу 
через минулі події. У свою чергу, політична освіта та знання з історії, демонструють освіченість не 
тільки з історії країни, а й виявляють загальнокультурний розвиток особистості. І саме розвиток 
загальнокультурних складових, згідно зі змістом гуманітарної освіти, формує індивідуальну та 
професійну самовизначеність людини. Можна сказати, що гуманітарна освіта має досить чуттєвий 
характер, оскільки вбирає в себе загальносуспільну несталість. Відтак, з’явилася потреба в 
лінгвістичному та історичному поясненні сталих виразів у німецькій мові, які у своєму значенні 
містили політичну спрямованість.  

Характерною рисою гуманітарної гімназійної освіти Австрії є впровадження демократичних 
обставин в організацію навчально-виховного процесу, який призводить до максимальної 
індивідуалізації навчання. Метою гімназійної освіти в європейських країнах є розвиток 
індивідуальних здібностей учнів, уважне ставлення до потреб та інтересів дитини. Зазначимо, що 
індивідуальний підхід у навчанні був першопричиною виникнення корегованого курсу німецької 
мови в гімназіях Австрії. Даний курс допомагає учням покращити знання з рідної мови. Що 
стосується іншої гуманітарної дисципліни, такої як художня література, то і тут помічаємо деякі 
нововведення. Сьогодні спостерігається так зване "осучаснення" викладання курсу класичної 
літератури, що передбачає запровадження до предмету художньої літератури сучасних творів. Метою 
викладання художньої літератури як в гімназіях Австрії, так і в Україні є розвиток здібностей 
сприйняття та розуміння цілісності художнього твору (виявлення ідей, що покладені у зміст 
художнього твору). Власне кажучи, розуміння твору неможливе без вивчення історичної епохи, в яку 
жив та творив автор. І оскільки, процес навчання літератури включає в себе елементи історії, 
філософії та культурології, то такі міждисциплінарні зв’язки не повинні порушувати розуміння 
цілісності твору. Як бачимо, характерною рисою всіх перетворень у змісті гуманітарних дисциплін у 
гімназіях Австрії є ретельне ставлення до політики, культури, мови та історії країни. Гуманітарні 
предмети спрямовані на виявлення та розкриття в дітей творчих здібностей, професійної визначеності 
та прагнення до самостійності. Саме такі предмети надають учням можливості для самовираження та 
саморозвитку. Специфікою нововведень у системі гімназійної освіти Австрії стало поєднання 
гуманітарних дисциплін із соціальними та природничими. Такий взаємозв’язок предметів пропонує 
учням покращувати знання із навколишнього середовища, охорони здоров’я та ін. Дана перспектива 
розвитку гуманітарних дисциплін у гімназіях Австрії має бути актуальною і для України, оскільки 
здобуття зарубіжного досвіду позитивно вплине на розвиток системи освіти країни. 
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Деничева О.И. Гуманитарные дисциплины в системе образования гимназий в Австрии. 

В статье рассмотрены особенности развития гуманитарных дисциплин в системе образования 
гимназий Австрии. Определены направления гуманитарного образования и представлен перечень 

гуманитарных дисциплин в гимназиях Австрии. Исследована специфика нововведений гуманитарных 
дисциплин в гимназиях. Показано влияние культурно-исторических традиций на организацию 

процесса обучения в гимназиях Австрии. Выявлена связь гуманитарных предметов с социальными и 
естественными науками. 

Denicheva O.I. Liberal Arts in the Gymnasium Educational System in Austria. 

The article deals with the peculiarities of Liberal Arts development in the gymnasium educational system in 
Austria. The courses of Gymnasium Liberal education are specified. And the list of Liberal Arts at 

Gymnasium is presented. It highlights the specific character of innovations of Liberal Arts at gymnasiums. It 
focuses on the influence of cultural and historical traditions on organizing the educational process at 

Gymnasium and brings light to Liberal Arts and Social or Natural Sciences liaison. 
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ДВОФАЗОВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ФРН 

У статті розглядаються основні напрями підготовки вчителів Німеччини,  розкриваються проблеми 
та недоліки, існуючі в цій  сфері. Обґрунтовується необхідність реформування існуючої системи 
педагогічної освіти, суть якого зводиться до досягнення оптимального балансу між науковою і 
практичною  складовими навчального плану  та визначаються сфери можливих перетворень. 

Успішне реформування педагогічної освіти в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 
потребує проведення теоретично обґрунтованих досліджень розвитку системи підготовки 
педагогічних кадрів  у передових зарубіжних країнах, зокрема в Німеччині.  

Метою статті є аналіз сучасного стану двофазової системи підготовки педагогічних кадрів у ФРН. 
Об’єктивну характеристику стану загальнопедагогічної підготовки вчителя можна дати на основі 

аналізу, з одного боку, її структури, змісту і методів навчання в сучасній вищій педагогічній школі і, з 
іншого,  на основі якості роботи молодих учителів-випускників педвузів. 

Різні аспекти підготовки педагогічних кадрів за кордоном досліджували Л. Пуховська, В. Кравець, 
Т. Мойсеєнко, С. Титович, І. Гуревич, В. Гаманюк, Н. Козак. Наукові праці таких зарубіжних 
педагогів, як Манфред Байер, Вольфган Клафка, Дагмар Гензель, Герберт Флах, Ліліан Фрід, Кріста 
Польман зокрема характерезують сучасний стан педагогічної освіти Німеччини і узагальнюють 
досвід німецьких університетів, що здійснюють підготовку студентів педагогічних спеціальностей. 

Вивчення наукових джерел свідчить, що сьогодні підготовка вчителів у Німеччині включає два 
етапи: 1) навчання в університеті (до Першого державного іспиту) і 2) дворічна педагогічна практика 
(до Другого завершуючого державного іспиту) [1]. Відповідно до ступенів і типів шкіл, в яких 
студенти хотіли б працювати, після закінчення університету вони можуть отримати різні вчительські 
посади: 

− посада вчителя першого ступеня I (вчитель початкової школи); 
− посада вчителя другого ступеня I (вчитель 5-10 класів базової, реальної школи, гімназії і 

об’єднаної школи); 
− посада вчителя другого ступеня II (вчитель 11-13 класів гімназії і об'єднаної школи). 

На практиці багато студентів набувають право обіймати дві вчительські посади. Особливо часто 
зустрічається комбінація посади вчителя другого ступеня I і другого ступеня II. 

Визначена правилами тривалість навчання для отримання посади вчителя першого ступеня I і 
вчителя другого ступеня I складає 6 семестрів (3 роки),  для отримання посади вчителя другого 
ступеня II – 8 семестрів (4 роки). Ще один додатковий семестр призначений для складання іспитів, 
після якого студенти проходять педагогічну практику тривалістю в 2 роки.  

Термін педагогічної освіти у Німеччині в середньому більш тривалий, ніж в Україні і складає 3-7 
років. Така ситуація є відображенням загальної довготривалості освіти в німецькій вищій школі.  В 
Україні студенти закінчують університет у 22 роки, в Німеччині – у 28,5. Середній вік випускників 
вищих педагогічних  шкіл – 26,9  років [2]. 

Університетська підготовка майбутнього вчителя складається з трьох компонентів: 
− вивчення 2-3 навчальних предметів, які він викладатиме в школі;  
− вивчення педагогічних наук; 
− шкільна практика.  

Вибір предметів, що вивчаються, залежить від орієнтації студента на майбутню вчительську 
посаду і від навчального плану школи відповідного ступеня. Для вчителя першого ступеня 
обов’язковими предметами навчального плану є німецька мова, математика і ще один предмет за 
вибором. Майбутнім учителям другого ступеня I і II пропонуються будь-які два предмети для 
вивчення за власним вибором з досить широкого спектру дисциплін.  

Хоча в деяких землях і на цьому рівні визначають предмети обовязкові для вивчення. Так, у 
Баварії студенти повинні вивчати історію в поєднанні з німецькою мовою, англійською мовою або 
географією, таким чином,  вони отримують право викладати, принаймні два предмети [3]. 

Будь-яке навчання майбутнього вчителя включає не лише два-три навчальні предмети, але й 
дисципліни циклу "педагогічні науки", вивчення яких складає 25% навчальної програми для вчителів 
першого ступеня і другого ступеня I і 20% – для вчителів другого ступеня II.  

Державні розпорядження визначають такі області і розділи педагогічних і близьких до них інших 
гуманітарних наук, які повинні стати предметом викладання і вивчення в університеті: 

− виховання і освіта (педагогіка, філософія); 
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− розвиток і навчання (психологія); 
− суспільні передумови виховання (соціологія, педагогіка); 
− установи і форми організації системи освіти (педагогіка, соціологія, право); 
− викладання і загальна дидактика [1]. 

На рівні окремого університету ці державні розпорядження реалізуються в навчальних планах, які 
враховують місцеві умови і комбінують обов’язкові і вибіркові частини. 

"Шкільна практика" орієнтує студентів на роботу в школах, а також допомагає їм отримати 
практичний досвід і оцінити "особисту придатність" до професії вчителя. Практика, тобто 
відвідування і проведення занять в школах, знаходиться в тісному зв’язку з навчальними заняттями з 
педагогіки або методики викладання. 

Шкільно-практичне навчання проходить у таких формах: 
"Тадеспрактика"  ("Tadespraktika") передбачає, що підготовка уроків і подальше їх обговорення 

проходять на заняттях з педагогіки та методики, а відвідування уроків – протягом семестру 
(паралельно із заняттями або відразу після їх закінчення). 

"Блокпрактика" ("Blockpraktika"), в ході якої підготовка уроків і подальше їх обговорення також 
проходять на заняттях з педагогіки або методики, але відвідування уроків проводиться в період, 
вільний від занять, і триває чотири тижні. 

По завершенні навчання в університеті студенти складають Перший державний іспит з двох або 
трьох навчальних предметів і педагогічних наук – і письмово, і усно. До цього кожний студент має 
підготувати одну домашню письмову роботу (з одного навчального предмету). Екзаменаційні вимоги 
дещо відрізняються залежно від вчительської посади, яку хоче отримати випускник [4]. 

Педагогічній практиці передує Перший державний іспит, на якому повинні бути 
продемонстровані знання і навички в області педагогічних наук і наукового предмету. У разі 
успішного складання іспиту студент приступає до дворічної педагогічної практики – так званого 
"референдаріату" ("Referendariat"), у ході якого здійснюється навчальна і виховна діяльність 
"референдарів" у школі. 

За якість референдаріату відповідають керівники округів, які залежно від ситуації із 
працевлаштуванням розподіляють кандидатів по навчальних семінарах з підготовки вчителів 
(зокрема, в області Північний Рейн-Вестфалія діє більше 70 таких семінарів). Підготовка вчителів 
здійснюється паралельно на навчальних семінарах і в прикріплених до них школах: і перші, і другі 
несуть спільну відповідальність за результати цієї підготовки. Міністерство культури і освіти землі 
Північний Рейн-Вестфалія таким чином формулює цілі і завдання практичної підготовки вчителів: 
"Рефендаріат доповнює знання, отримані в процесі вузівської підготовки,  що покликані забезпечити 
отримання навичок і досвіду, які необхідні для розв’язання  професійних завдань. Його центральним 
завданням є те, що майбутній вчитель тут проходить підготовку для здійснення комплексної 
діяльності (викладання, виховання, консультування), щоб він з цими завданнями міг кваліфіковано 
справлятися" [5]. 

Навчальний семінар, на який відводиться 7 годин на тиждень, ділиться на "базові семінари" і 
семінари з предметів. Базовий семінар розглядає головним чином питання виховання, консультування 
і оцінки, а також управління і організації школи. Його мета – формування професійної компетенції 
майбутніх учителів; для цього обговорюються і аналізуються теорії навчання, стратегії навчання, 
форми взаємодії і комунікації, методичні концепції. Їх функції зводяться до того, щоб "ввести 
молодого вчителя в практику навчання і дати йому допомогу для успішного оволодіння керівною 
функцією в класі" [6].  

На семінарах з предметів, які викладають учителі, що мають досвід викладання, формуються перш 
за все знання й уміння, що стосуються планування, організації і аналізу викладання двох обраних 
студентом ще під час навчання в університеті предметів (дидактика предмету, специфічні для 
предмету директиви і навчальні плани, методи і форми роботи, засоби інформації у викладанні і 
вивченні предмету, контроль результатів навчання і оцінка успішності).  

Керівники базового семінару і семінарів з предметів регулярно відвідують заняття референдарів з 
метою консультування і надання підтримки у викладанні. По кожному семінару слухачі мають 
відвідати як мінімум п’ять занять. До кожного заняття референдарі готують короткий опис основних 
дидактичних моментів, цілей і ходу уроку. 

У середньому на шкільну практику відводиться 12 годин на тиждень. У першому семестрі 
референдарі відвідують заняття і викладають під керівництвом вчителя-наочника. З другого по 
четвертий семестр вони викладають по 6 годин на тиждень самостійно і 6 годин під керівництвом 
вчителя-наочника. Спочатку уроки плануються спільно з вчителем, проте з часом референдар 
починає готувати і проводити уроки самостійно. учителі, які відповідають за референдарів, проводять 
критичний аналіз окремих уроків і письмово оцінюють референдаря, хоча і без виставлення оцінки 
[7]. 
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У кожній школі є так званий координатор навчання, який стежить за підготовкою референдарів, 
інформує, консультує і підтримує їх. Координатори навчання є сполучною ланкою між 
референдарями, з одного боку, і вчителями-наочниками, керівництвом школи і керівниками семінарів 
– з  іншого. Після закінчення половини терміну навчання вони разом з керівниками семінарів 
інформують референдарів про їх індивідуальні успіхи і визначають перспективи подальшої 
підготовки. Крім того, координатори навчання беруть участь в завершальному іспиті. 

Керівники школи виконують тільки оцінну функцію у цьому процесі. На основі відгуків вчителів-
наочників, повідомлень координаторів навчання, власних відвідувань уроків вони складають 
остаточний відгук про роботу майбутнього вчителя в школі і саме вони виставляють референдарям 
оцінку. Критеріями, на які спираються керівники шкіл, вважаються: 

− навчальна робота; 
− здатність до критичного аналізу навчальної і виховної роботи; 
− сприяння розвитку особистості учнів та їх самовизначенню; 
− схильність до співпраці з колегами і батьками. 

Другий державний іспит складається в Державному відділі з екзаменаційних питань у кінці 
дворічного терміну навчання. Для  кожного референдаря формується екзаменаційна комісія у складі 
керівника з відповідного предмету, керівника базового семінару, шкільного координатора, керівника з 
предмету з іншого навчального семінару і голови комісії.  

Іспит включає:  
− домашню письмову роботу;  
− екзамен з практики викладання кожного предмету; 
− колоквіум. 

У домашній письмовій роботі той, хто складає іспит, повинен системно розглянути яку-небудь 
тему зі своєї педагогічної практики і показати здатність розробляти власні дидактико-методичні 
концепції і застосовувати їх у школі. Тема роботи має відображати функції вчителя (викладання, 
виховання, консультування, оцінювання) і бути пов’язаною з власним досвідом викладання. Екзамен 
з практики викладання є обов’язковим з кожного предмету. 

Перед початком іспиту референдар представляє короткий письмовий план навчального заходу з 
визначенням його основних дидактичних моментів, ходу і цілей (2-3 сторінки). Після проведення 
контрольного уроку має місце 30-хвилинна бесіда про його планування, проведення і результати. 
Процедура іспиту закінчується 60-хвилинним колоквіумом. У ньому беруть участь голова комісії (у 
більшості випадків це представник іншої школи), керівник базового семінару, керівник з іншого 
предмету, а також координатор. У ході дискусії обговорюються педагогічні проблеми з досвіду 
викладання і роботи в школі. Тематичні рамки встановлює сам референдар за домовленістю з 
керівником базового семінару. З урахуванням комплексності відображення проблеми, наочного 
змісту міркувань, логіки викладу думок, самостійності думок і здатності до комунікації комісія 
виставляє оцінку.  

Загальний результат Другого державного іспиту розраховується за результатами "довгострокової" 
оцінки (25% складає оцінка керівництва школи, 8,33% - керівника базового семінару,  8,33% - 
керівників з першого і другого предметів) і за результатами іспиту в балах (два екзамени з практики 
викладання відповідно складають по 10%, домашня письмова робота – 10%, колоквіум – 20%). Іспит 
вважається нескладеним, якщо загальний результат, оцінка з одного предмету і загальна оцінка за 
обидва екзамени з практики викладання знаходяться на рівні нижчому за середній. Позитивним 
моментом інституту референдарів, поза сумнівом, є поєднання практичної роботи в школі з 
теоретичною підготовкою на педагогічних семінарах.  

Проте деякі експерти в галузі педагогічної освіти вважають, що в університетській педагогічній 
освіті, зокрема в підготовці вчителів існує ряд недоліків. Насамперед, критика спрямована на адресу 
важливого аспекту – відсутності зв’язків між першою і другою фазою в підготовці вчителів. Зокрема, 
Петер Штрук пише: "Тоді як перша фаза далека від практики і насичена теорією, друга фаза 
(референдаріат) характеризується переважанням методики. Обидві фази мало позв’язані одна з 
одною, вони працюють без відчутної кооперації. У результаті такого навчання складається випадкова, 
більш менш вдало підібрана мозаїка з "маленьких» компетенцій", які пояснюються харизмою, 
стараннями і особистісними якостями самого референдаря, а не загальною злагодженою концепцією, 
що поширюється на три фази освіти, включаючи і систему підвищення кваліфікації. На сьогоднішній 
день мало хто з керівників семінарів можуть забезпечити послідовність у навчанні для тих, хто 
працюють як у першій, так і в другій фазі" [8]. 

Основні проблеми підготовки вчителів, на які вказують науковці, відображаються в таких 
аспектах діяльності університетів (хоча й не у всіх університетах в однаковому  ступені): 

1. Недостатня професійна спрямованість у першій фазі. 
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Навчання  в першій фазі характеризується ігноруванням вимог по відношенню до професійної 
діяльності. Сильною стороною університетської освіти є наочна підготовка. Образ ученого, котрий  
прийшов з XIX століття, знає тільки свій предмет і наділений від природи педагогічними здібностями 
й досі часто визначає мету діючої педагогічної освіти, що знаходить відображення і в навчальних 
планах; 

2. Відсутність аналізу вузівської методики. 
Одним з серйозних недоліків в університетській освіті є і недооцінка методичних питань у 

викладанні учбових дисциплін. З причини пріоритетності предметного блоку методика розглядається 
як другорядний елемент у навчальному плані, а часто просто ігнорується. Відсутність науково 
обґрунтованого аналізу методичних прийомів університетських занять протягом років завдала 
непоправного збитку якості педагогічної освіти.  Поза увагою залишається і найважливіший елемент 
розширення знань і вмінь майбутніх учителів – проведення дослідницької роботи по шкільних 
методиках. 

3. Відсутність розуміння різниці між поняттями "дисципліна про науку" та "дисципліна для 
викладання" . 

В університетській практиці домінує, як і раніше, поняття дисципліни в значенні "наука в 
скороченому обсязі". По-перше, це призводить до недооцінювання ролі методичного аспекту 
дисципліни, призначеної для викладання, по-друге, з такого розуміння виходить неповне сприйняття 
трансформаційних процесів між наукою і заняттям. Крім того, зміст навчального процесу не 
передбачає такий важливий компонент для майбутнього вчителя, як "філософія" предмету, що має на 
увазі історію розвитку цієї науки, яка сама по собі створює підґрунтя для застосування на уроці, 
наприклад, проблемного навчання. Адже набагато важливішим є зацікавити дитину через предмет і 
підготувати базу для розвитку мислення, ніж домогтися механічного запам’ятовування величезної 
кількості  інформації, що і переважає в шкільній практиці.  

4. Відсутнісь зв’язку між навчанням в університеті та референдаріатом. 
Університетська освіта і рефендаріат розвивалися незалежно один від одного. Тільки в окремих 

випадках представники університетської науки сприймаються вчителями як партнери: в системі 
підвищення кваліфікації. Усі визнають обґрунтованість претензій щодо недостатньої практичної 
спрямованості в підготовці вчителів і незадовільного стану науково-дослідної бази, що стосується 
навчального процесу в школі. 

Сюди також додається і те, що одна справа –  зведення теоретичних "пірамід", а зовсім інше – 
конкретний аналіз і конкретна допомога в професійних буднях. Друге представляється набагато 
складнішим, і до того ж, цей процес носить диференційований характер. Осмислення професійного 
досвіду вчителів,  придбаного ними в практиці компетенцій, є необхідна передумова для 
продуктивного спілкування сторін, в якому зацікавлені більшою мірою люди науки. 

5. Недостатня наукова робота в аспекті підготовки до навчальної діяльності. 
Зацікавлені науковці і практики вважають, що критика браку практичної спрямованості в 

дослідженнях, що стосуються навчальної діяльності, має стати сигналом Німецькому педагогічному 
товариству для пошуку і визначення пріоритетів у цьому напрямі. До того ж, на підставі програм 
конференцій цієї організації можна зробити висновок, що школа як центральне поле педагогічної 
діяльності не знаходить адекватного відображення в науково-дослідних проектах.  

6. Недооцінювання ролі особистісного розвитку майбутніх учителів. 
Педагогічна освіта в основі своїй є процесом розвитку особистості, який на сьогоднішній момент 

не знаходить підтримки ані в змісті освіти, ані в організаційно-структурних аспектах. Професійна 
компетентність вчителів у сучасному суспільстві не може зводитися до передачі обсягу знань, що 
постійно розростається, навіть шляхом поліпшення педагогічних технологій. З погляду зростаючої 
диференціації суспільних реалій, існування різних форм мислення, життєвих устроїв, ціннісних 
відносин, форм навчання, вчитель повинен відчувати себе ініціатором і провідником процесів 
інтеграції і пошуків ідентифікації підростаючого покоління. Своєю освітою повинен займатися кожен 
індивідуум, учителі  ж повинні апробовувати досвід освоєння нового на власному прикладі, щоб 
допомогти в подоланні виникаючих труднощів довіреним їм дитячим колективам. 

Вище описані проблеми  вирішуються за допомогою трансформацій організаційного і 
структурного характеру. Дагмар Гензель приводить як наочний приклад реформування існуючої 
педагогічної освіти проект "Інтегрований вводний семестр", розроблений на базі Білефельдського 
університету для спеціальності "вчитель початкового ступеня". 

За проектом студенти розпочинають навчання не на базі шести факультетів з вивчення різних 
дисциплін під керівництвом викладачів, які не мають уявлення про те, що відбувається на інших 
факультетах. Основу першого семестру складає 7-ми тижнева шкільна практика, в якій представлені 
компоненти дисциплін, що вивчаються в семестрі.  
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Заходи носять міжпредметний характер, що дозволяє бути зайнятими в цьому процесі викладачам 
різних диспиплин. Їх зміст детально опрацьовано в ході планування і узгоджено із загальною 
концепцією вводного семестру, а саме зміною статусу студентів, переходу від шкільної до 
вчительської перспективи. У ході практики студенти знайомляться з полем професійної діяльності. 
Рамки проекту дозволяють студентам усвідомити елементи педагогічної професії із залученням 
практичного досвіду, виявити в навчанні той аспект професійної діяльності, який стає об’єктом 
критики з боку студентів. Окрім внутрішньої налаштованості на  міжнаочні зв’язки, модель пропонує 
зовнішній вихід, а саме залучення вчителів – практиків до спільної діяльності. Ця інтеграційна модель 
дістала схвалення, як студентів, так і вчителів регіону. Незначна кількість студентів відмовляється від 
продовження навчання зрозумівши помилковість свого вибору, більшість заявляє про додаткове 
посилення мотивації, бажання продовжувати навчання і поглиблено засвоювати дисципліни 
спеціалізації. Багато професорів упевнені, що подібні проекти висвітлюють напрями, від яких 
очікується ефект в плані професіоналізації педагогічної освіти Німеччини [9]. 

Як  висновок слід зазначити, що на сьогоднішній день у Німеччині проводиться робота з 
формування науково обґрунтованої концепції підготовки вчителів, зокрема щодо забезпечення 
взаємозв’язку між двома провідними фазами педагогічної підготовки і посилення як наукового 
забезпечення сфери педагогічної освіти, так і її практичної складової.  
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Зданюк Т.В.  Двухфазная подготовка учителей  в ФРГ. 

В статье рассматриваются основные этапы подготовки учителей Германии,  
раскрываются проблемы и недостатки, существующие в этой  сфере. Обосновывается 
необходимость реформирования существующей системы педагогического образования, 

суть которого сводится к достижению оптимального баланса между научной и 
практической  составляющими учебного плана. 

Sdaniuk T.V .  Two-phase Training of Teachers in Germany. 

In the article the basic stages of training teachers in Germany are examined, the problems and shortcomings, 
existing in this sphere, are revealed. The necessity of reforms in the existing system of pedagogical education 

is grounded, their essence lies in the maintenance of optimum balance between scientific and practical 
components of the curriculum. 
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З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАРОДНИХ УЧИТЕЛІВ НА ВОЛИНІ 

Стаття розглядає підвищення кваліфікації вчителів початкових шкіл на короткотермінових літніх 
педагогічних курсах, що було важливою частиною освітньої діяльності земств. З’ясовано, що на 
Волині на початку ХХ ст. ця робота велася регулярно. Її особливістю була тісна співпраця земств і 
єпархіальних установ, в віданні яких на початку ХХ ст. знаходилася мережа початкових шкіл краю. 

Освітня діяльність земств Правобережної України почалася безпосередньо після введення 
земського самоврядування в 1904 році. На відміну від "старих" земських губерній, Лівобережжя та 
Новоросії, де народна початкова школа створювалася земствами поступово, паралельно і в 
протиставлені зі школою церковною, на Правобережжі на момент запровадження земств існувала 
розвинена мережа єпархіальних шкіл. Поряд із будівництвом початкових училищ власного 
підпорядкування земства Правобережних губерній взяли на себе частину витрат по утриманню 
церковно-парафіяльних шкіл та турботу про покращення викладання в них, зокрема – про підвищення 
кваліфікації вчителів. 

Це питання по-різному вирішувалося в різних губерніях. Земство Подільської губернії 
фінансувало навчання вчителів на короткострокових курсах, які організовувала Вінницька 
учительська семінарія, Київське земство відряджало вчителів на літні курси до Фребелівського 
інституту та на курси Київського учбового округу, земство Волинської губернії проводило 
педагогічні курси на базі учбових закладів в межах губернії. 

Метою даної роботи було вивчення хронології проведення земством Волинської губернії літніх 
короткострокових учительських курсів та формування програми роботи цих курсів. 

Особливістю земської діяльності із влаштування курсів підвищення кваліфікації вчителів на 
Волині була тісна співпраця земських та єпархіальних установ. 

На перших порах роль земства в організації курсів обмежувалася частковим фінансуванням і 
співучастю в їх проведенні, а навчальний процес на курсах контролювався єпархією, яка грала 
основну роль у розробці програми, підборі викладачів і безпосередньому проведенні курсів. Це дуже 
позначалося на програмі курсів, у якій основне місце відводилося церковному співу (до половини 
робочого часу і майже весь позаурочний час). Усі предмети на курсах викладали священослужителі та 
вчителі парафіяльних шкіл. Нагляд за роботою курсів здійснювали два спостерігача – від земства та 
від єпархії. 

Поступово, в міру того, як земство набирало силу, розбудовувало мережу своїх шкіл, витісняло із 
сфери народної освіти церковну школу, змінювався і характер його участі в проведенні вчительських 
курсів. Збільшувалася фінансова доля земства в їх організації, до земства перейшла ініціатива в 
складанні програми занять та виборі викладачів. У програмі було зменшено кількість годин на співи, 
натомість збільшилася доля методик та дидактики, з’явилися загальноосвітні та загальнопедагогічні 
предмети. У складі викладачів стали переважати світські особи. 

У перші роки проведення курсів слухачами були виключно вчителі єпархіальних шкіл, пізніше 
почали проводити змішані курси – для навчання на них запрошувалися також учителі міністерських 
та земських початкових училищ. 

У роботі курсів приймали участь інспектори народних шкіл, директори народних училищ та інші 
керівники закладів початкової освіти. 

На волинських курсах навчання чоловіків та жінок проводили окремо, при цьому дуже слідкували 
за моральністю жіночих курсів, життя на яких організовувалося за схемою обітелі, в гуртожитку, зі 
строгим розпорядком дня, чергуванням для виконання загальнокорисних справ, навіть призначалася 
спеціальна наглядачка з відомих єпархії осіб [1]. 

Робота на курсах організовувалася та типовою формою: ранішні практичні та вечірні теоретичні 
заняття. Практичні заняття проводилися в тимчасовій зразковій школі, яка створювалася спеціально 
для потреб курсів за зразком початкової школи – три відділення, з якими одночасно працює один 
учитель. Заняття проходили у формі уроків: керівники курсів проводили зразкові уроки, слухачі – по 
черзі – пробні. Теоретичні заняття проводилися у вигляді бесід керівників за темами, визначеними 
програмою. 

У 1908 році було проведено курси (чоловічі) для вчителів церковно-парафіяльних шкіл у с. Деніші 
Житомирського повіту. Курси працювали з 1 по 30 липня при другокласній денишівській школі [2]. 

mailto:homeopat@ukr.net


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 41. Педагогічні  науки  
 

100 

Курси відкрилися паломництвом у Тригорський Спасо-Преображенський монастир, закінчилися – 
паломництвом до Житомира, до кафедрального собору. 

Основну частину занять вели керівники курсів (від єпархії о. Н.І. Маньковський, від земства – 
З.М. Волкошевич). Вони ознайомили вчителів з новими методами початкового навчання, які 
застосовуються у світських школах. Бесіди з дидактики вів єпископ Фаддей. Значний час на курсах 
було виділено на церковний спів та церковне читання, вивчення Закону Божого. 

Великою увагою слухачів користувалися заняття з природознавства та астрономії, які проводив 
священник о. Н.І. Маньковський. Його бесіди пробудили таку цікавість у слухачів, що вони нерідко 
сиділи далеко за північ, щоб роздивитися сузір’я, і схоплювалися вдосвіта, щоб відмітити тінь від 
стовпа, і потім протягом усього дня, годину за годиною вбивали тіньові стовпи, щоб потім точно 
визначити південну лінію – меридіан. 

Влітку 1909 року були проведені вчительські курси у Володимирі-Волинському (жіночі) та в 
Острозі (чоловічі). 

У Володимирі-Волинському курси працювали з 29 червня по 31 липня [1]. Детальний звіт про ці 
курси, надрукований у "Волынских Епархиальных Ведомостях", малює типову картину вчительських 
курсів, організованих та проведених за програмою, розробленою церковним відомством. 

Спостерігачем на курсах 1910 року, як і в усі наступні роки, був єпархіальний наглядач церковно-
парафіяльних шкіл священик Федір Казанський. Загальне керівництво курсами здійснював 
Преосвященнійший єпископ Фаддей. Обов’язки наглядачки за побутом курсисток були доручені 
дружині єпархіального спостерігача О.О. Казанській. У роботі курсів взяли участь 53 вчительки. 

На курсах викладалися такі предмети: загальна дидактика (10 год.), церковний устав (3 год.), 
слов’янська мова (15 год.) та Закон Божий (9 год.) – викладач єпископ Фаддей, релігійна педагогіка (4 
год.) – о. Федір Казанський, методика російської мови (34 год.) – вчителька двокласної житомирської 
школи Л.П. Леонович, методика числення (33 год.) – вчитель математичних предметів Білозорецької 
второкласної школи О.Д. Понікаров. 

Крім цих занять учителька Зимненьської второкласної школи О.П. Щеглова давала уроки гри на 
скрипці, а вчителька тієї ж школи Є.А. Бєльська вела заняття з рукоділля та крою. 

На уроках у зразковій школі щоденно обов’язково були присутні, крім курсистів, єпископ Фаддей, 
спостерігач за курсами та керівник з того предмету, з якого давався урок. До кожного пробного уроку 
курсистка складала план-конспект, який детально обговорювався з керівником. Хід кожного уроку 
записувався двома курсистками, котрі призначалися кожного разу для цієї мети інспектором, і потім 
урок детально обговорювався. 

Для ознайомлення курсистів з садівництвом, городництвом та бджільництвом була проведена 
екскурсія в двокласну Риловичську школу, при якій були сад та город. 

Основний час програма виділяла на співи, заняття з яких вела вчителька О.П. Щеглова: 28 год. – 
теорія співу, 4 год. – методика співу, 77 год. – практичні заняття співами. 

У позаурочний час курсистки продовжували займатися співами. Усі дні напередодні вихідних, 
святкових і царських днів та в самі ці дні курсистки з учнями тимчасової зразкової школи співали під 
час богослужіння в соборі, кожної неділі хор курсисток співав у монастирському храмі на акафісті 
Почаївської Божої Матері, брали вчительки участь і в хресному ході. 

Після закінчення занять було проведено іспит з церковного співу, за результатами якого 15 
учительок отримали свідоцтво керівника хору, а 13 - викладача співів. Ще 18 особам було видано 
свідоцтво, що вони знайомі з одноголосним співом. 

Для міцного закріплення усього почутого на курсах вчительки вели щоденники. Ці щоденники 
регулярно переглядалися о. єпархіальним спостерігачем і часто давали теми для додаткових бесід. 
Кращі щоденники були відібрані для публікації в газеті "Жизнь Волыни", де періодично друкувалися 
протягом наступним двох років. 

По завершенню курсів усіма слухачками здійснено паломництво до Почаївської Лаври. 
Чоловічі вчительські курси у 1909 році працювали з 1 липня по 1 серпня при Острозькій чоловічій 

гімназії. У пам’ять князя Костянтина Острозького вони були названі "Костянтинівськими" [3]. У 
роботі курсів прийняли участь 60 учителів церковно-парафіяльних шкіл. 

На курсах викладалися такі предмети: російська мова – священик Мельников, арифметика – 
інспектор народних училищ Московської губернії М.К. Окойомов, фізика – голова братства імені 
князів Острозьких директор І.К. Окойомов, природознавство – М.М. Крижанівський, історія 
південно-західного краю – протоірей Житомирського кафедрального собору К. Левицький, 
законознавство – голова з’їзду мирових суддів А.Л. Дробязко, гігієна – лікар М.В. Воблий, співи – 
вчитель Волошкевич. 

У 1910 році були проведені курси для вчителів міністерських та церковно-парафіяльних шкіл у 
Житомирі (чоловічі) та у Володимиро-Волинську (жіночі) [4]. 
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У Житомирі в роботі курсів взяли участь 104 особи, у тому числі 75 учителів церковно-
парафіяльних шкіл, 29 – міністерських. 

Практичні заняття проходили з використанням наочності, виставка якої була організована при 
курсах. Експонати для виставки були надані кабінетом наочності Лук’янівського Київського дому, 
Курським та Воронізким земствами. 

На курсах читалися лекції з загальної дидактики (єпископ Фаддей, 11 годин), Закону Божого 
(Волинський місіонер, ієронім Митрофан, 5 годин), з анатомії та гігієни (13 годин) та про заразні 
хвороби (3 години) – лікар Д’яковський. 

Лекції читалися у приміщенні духовної семінарії. Практичні заняття з російської та церковно-
слов’янської мови (26 годин), арифметики (11 годин) проводилися в тимчасовій школі. 

Як і на попередніх курсах, велика увага приділялася співам. У програму були включені заняття з 
теорії (17 годин) та методики співу (3 години), а також заняття хоровим співом (29 годин). 

Зверх програми були прочитані лекції про сучасний стан дрібного господарства, кооперацію в 
сільському господарстві, про участь народного вчителя у справі покращення селянського 
господарства, а також лекції із садівництва та городництва, бджільництва, хмільництва. 

Спеціально для потреб курсів була організована бібліотека, для якої на 500 руб були виписані 
книги педагогічної тематики. 

У Володимиро-Волинську курси (жіночі) працювали з 19 липня по 20 серпня 1910 року. 
Організовані та проведені курси за тією ж програмою, що й у минулому році. В роботі курсів взяли 
участь 56 вчительок, у тому числі 40 – з шкіл духовного відомства, 16 – з міністерських шкіл. 

Влітку 1911 року відбулися педагогічні курси у Житомирі, окремо чоловічі та жіночі. Як і раніше, 
курси організовувалися спільно земством та єпархією, але на цей раз – з перевагою внеску земства. 
Це відбилося і на змісті програми курсів, у якій з’явилися загальноосвітні та загальнопедагогічні 
предмети, значний час відводився на методики, а співи займали лише третину робочого часу. 

Чоловічі курси працювали з 14 червня до 14 липня у приміщенні публічної бібліотеки [5; 6]. 
Слухачами курсів були 96 учителів, запрошених земством (81 – з парафіяльних шкіл, 15 – з 
міністерських). На заняття допускалися також вільні слухачі – вчителі та особи, що цікавляться 
шкільною справою. 

Жіночі курси розпочалися зразу після закінчення чоловічих, працювали з 17 липня по 20 серпня, в 
перші дні – у приміщенні публічної бібліотеки, пізніше робота була перенесена до чоловічого 
духовного училища [7: 317-321; 8].  У роботі курсів взяли участь 69 учительок (53 – церковно-
парафіяльних шкіл, 16 – з міністерських). 

Курси працювали з одним викладацьким складом і за однією програмою: загальна дидактика, 
слов’янська мова та Закон Божий – викладав єпископ Фаддей, педагогіка – Ф.С. Владимирський, 
методика російської мови – А.С. Харлацький, методика арифметики – С.С. Олейник, природознавство 
– П.А. Тутковський, гігієна – лікар І.О. Соболевський, співи – Є.Н. Хілетинський та П.К. Татієвський 
(на чоловічих курсах) і О.П. Щеглова (на жіночих курсах). Крім того, були прочитані лекції з 
сільського господарства та шкільного будівництва. 

На співи в програмі відведено менше часу, ніж у попередніх курсах, але цей предмет залишався в 
числі найважливіших для єпархіальних учителів. По закінченні курсів учителі церковних шкіл 
здавали іспит зі співів. За результатами екзамену 7 учителів та 5 учительок отримали свідоцтво 
керівника церковного хору, а 34 вчителі та 15 учительок – свідоцтво вчителя співів парафіяльної 
школи. 

У 1912 році відбулися лише жіночі педагогічні курси, які працювали в Житомирі [9]. 
Губернське земство планувало запросити на курси вчителів церковно-парафіяльних і світських 

шкіл, але цього року попечитель Київського учбового округу не дозволив проводити змішані курси, 
тож на курси булі запрошені виключно вчительки шкіл духовного відомства. У роботі курсів взяли 
участь 86 осіб. 

Курси працювали 10 червня до 12 липня 1912 року. Для занять використана програма минулого 
року, але в ній ще більше були скорочені години співу та збільшено час лекцій та практичних занять з 
методик та дидактики: методика Закону Божого (5 лекцій, 8 практичних), загальна дидактика (16 
лекцій), методика російської та церковно-слов’янської мови (17 лекцій, 33 практичних), методика 
арифметики (10 лекцій, 23 практичних), психологія (8 лекцій), природознавство (4 лекції), методика 
церковного співу (3 лекцій, 8 практичних), хоровий спів (20 практичних). 

При курсах була влаштована бібліотека. 
На 1913 рік у земський кошторис було закладено асигнування в розмірі 4000 руб для 

командирування вчителів на короткострокові курси до Москви та Києва (по 2000 руб) та 4000 руб на 
курси для вчителів церковно-парафіяльних шкіл Волинської губернії [10]. 
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Влітку 1914 року в Житомирі відбулися педагогічні курси для вчителів земських та єпархіальних 
шкіл (1.07 – 1.08), законоучительські курси для священників (16.06 – 23.06) та вчителів (26.06 – 8.07), 
а також курси співів для вчителів церковно-парафіяльних шкіл [11; 12; 13]. 

Для викладання на педагогічних курсах були запрошені єпископ Фаддей, місіонер архімандрит 
Митрофан, Житомирський повітовий наглядач церковних шкіл В. Вишневський, учитель Усулуської 
второкласної школи З. Волошкевич. 

Заняття проходили за програмою минулих років, новим предметом, включеним у програму була 
російська література [14]. 

Таким чином, проаналізований матеріал свідчить, що у Волинській губернії короткострокові літні 
педагогічні курси проводилися регулярно увесь період діяльності земств від їх створення до початку 
першої світової війни, коли земства були змушені переглянути свій бюджет у відповідності з 
потребами воєнного часу. 

Заняття на курсах сприяли покращенню навчального процесу в школах губернії як безпосередньо 
через підвищення кваліфікації вчителів, так і опосередковано – через інспекторів народних шкіл та 
керівників закладів початкової освіти. 
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Бадья Л.А. Земские краткосрочные летние педагогические курсы на Волыни (начало ХХ в.). 

Статья рассматривает повышение квалификации учителей начальных школ на краткосрочных 
летних педагогических курсах, которое являлось важной частью образовательной деятельности 
земств. Определено, что на Волыни в начале ХХ ст. эта работа велась регулярно. Ее особенностью 
было тесное сотрудничество земств и епархиальных учреждений, в ведении которых в начале ХХ 

ст. находилась сеть начальных школ края. 

Badya L. Zemstvos' Short-Term Summer Teachers' Courses in Volyn (the beginning of the 20th century). 

The article discovers the primary school teachers professional skill improvement at the short0term summer 
teachers' courses which were the important part of zemstvos educational activity. It is estimated, that this 
work was conducted regularly in Volyn at the beginning of 20th century. The peculiarity of this work was a 

close collaboration of zemstvos and diocesan establishments that include the system of primary schools at the 
beginning of the 20 th century 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті представлено досвід щодо активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на 
уроках та в позаурочний час. Розкрито методи та прийоми, які сприяють успішному розв’язанню 
одного з основних завдань навчання в сучасній школі – навчити учнів самостійно набувати знання, 

розвивати їх пізнавальний інтерес. Подано власну методику, яка застосовується на уроках 
математики для спонукання учнів до вирішення проблемних ситуацій, на уроках читання – для 

виявлення активності учнів  через застосування різних видів нестандартних завдань. 

Талант, творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного 
розвитку країни й фактором національного престижу. 

Тому обов’язковим результатом навчання в початковій школі має бути формування мислячої, 
творчої, активної особистості. 

Педагог має бути не тільки вчителем, а й вихователем розуму дитини, оскільки важливо не просто 
дати глибокі і міцні знання, а навчити її уявляти, фантазувати, радіти й тужити, дивуватися й 
співчувати. 

Стаття має на меті розширення знань про методи та прийоми, що сприятимуть успішному 
виконанню одного з основних завдань сучасної школи – досягнення максимальної самостійності 
учнів у здобутті знань, розвитку їх пізнавальних інтересів. 

Сучасні вимоги до формування особистості базуються на гуманістично орієнтованому навчанні та 
вихованні. Початкова загальна освіта є першим освітнім рівнем та закладає фундамент 
загальноосвітньої підготовки учнів. Ураховуючи те, що провідною діяльністю молодших школярів є 
навчання, саме активізація пізнавальної діяльності учнів у навчально-виховному процесі початкової 
школи набуває особливої актуальності. 

У своїй роботі намагаюся запалити в дитячому серці вогник допитливості, викликати захоплення 
навколишнім світом, а головне, інтерес до навчання. 

На власному досвіді ми переконалася, що активізація пізнавальної діяльності вимагає 
застосування різних методів, засобів, форм навчання, які спонукають учня до виявлення активності. 
Для цього на уроках створюються такі ситуації, в яких діти: 

− захищають свою думку, наводять на її захист докази; 
− рецензують відповіді, творчі роботи однокласників, дають поради; 
− ставлять питання один одному; 
− діляться своїми доробками; 
− допомагають друзям, пояснюють незрозуміле тощо. 

Усю роботу спрямовуємо в такій послідовності: цікаво-знаю-вмію. 
Однією з необхідних умов підвищення ефективності шкільного навчання є розвиток пізнавальних 

сил учнів, які стимулюють пізнавальну активність, спрямовану на оволодіння знаннями, безперервне 
збагачення і їх застосування під час вивчення навчальних предметів початкової ланки. 

Головним у нашій роботі на уроках математики є розвиток логічного мислення, математичного 
мовлення та формування обчислювальних навичок. 

І хоча математика – складний предмет, намагаємось створити атмосферу взаємодовіри, вселити 
впевненість кожній дитині, що вона зуміє дійти правильного висновку. І це вдається мені завдяки 
широкому добору і використанню різноманітних завдань, таблиць з логічним навантаженням, різних 
цікавинок, головоломок, задач-віршів, тематичних загадок, ігрових вправ. 

На будь-якому етапі уроку має місце гра. Це і "Математична естафета", "Кращий обчислювач", 
"Спустися з гірки", "Магазин", "Допоможи Незнайкові", "Мовчанка", "Відгадай склад числа", "Хто 
швидше" та інші. Вважаємо доречним вислів А.С. Макаренка "Яка дитина в грі, такою багато в чому 
вона і буде в праці, коли виросте". Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі. 

Наприклад, при вивченні в 1 класі теми "Склад числа 5" через гру "Листоноша" закріплюємо 
матеріал. Допоможіть листоноші опустити листи в скриньки, але одна скринька зайва: 

14 23 74 41 … 
Тому й люблять учні уроки математики. Це уроки мислення, формування сталих усних і писемних 

умінь та навичок. Для досягнення мети уроку поєднуємо колективні, групові, парні та індивідуальні 
форми роботи, організовую взаємодопомогу силами самих школярів. Щоб не допустити перевтому та 
активізувати думку, протягом уроку кілька разів слід переключати їх увагу з одного виду діяльності 
на інший. 
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Шляхом спеціально дібраних вправ розвиваємо і вдосконалюємо способи пізнавальної діяльності 
учнів. Наприклад: значення виразу (2+6) першокласники знаходять різними способами. Порівняння 
цих способів приводить дітей до самостійного відкриття нового, найбільш раціонального способу – 
прийому перестановки чисел, який застосовується тоді, коли другий доданок більше від першого. 

Мислення дітей постійно стимулюється такими запитаннями: "Що одержимо, якщо зробимо 
навпаки?", "Де це можна застосувати?", "Чи можна це зробити по-іншому?" [1: 19]. 

Свою роботу спрямовуємо на виховання творчо активної особистості і здійснюємо її таким чином: 
1. Навчаємо учнів умінню творчо використовувати раніше отримані знання, вміння та навички 

в новій ситуації для розв’язання нових пізнавальних задач. 
2. Формуємо навички самостійної праці. 
3. Організовуємо пошук для раціонального розв’язання практичних задач. 
4. Розвиваємо вміння складати і розв’язувати текстові задачі, приклади, рівняння. 
Навчання школярів націлюється на вироблення вмінь виконувати різні види творчої праці: 

читання задач та аналіз їх змісту; короткий запис задачі (предметна ілюстрація, малюнок, словесне 
малювання, схема), складання плану розв’язку в указаній форм; запис відповіді; розв’язування задачі 
іншим способом; заміні питання до задачі; складання обернених задач. 

Практикуємо створення проблемних ситуацій, реалізуючи підхід "знаю – не знаю" і тим самим 
викликаємо учнів на дискусію, спонукаємо до роздумів, пошуків, висновків. Учні розв’язують відомі 
їм приклади та задачі і раптом натрапляють на начебто і схоже, але не таке, з чим мали справу досі. 
Виникає трудність, яку треба подолати. Отже, створюється проблемна ситуація, яку треба долати. 

Наприклад, при вивченні в 3 класі теми "Множення одноцифрового числа на двоцифрове", можна 
дати завдання: розв’язати приклади: 3•(2+7); 4•(5+3); 3•(5+7). 

Розв’язуючи останній приклад, діти постають перед необхідністю обчислити результат множення, 
яке ще їм не траплялося. На його основі повідомляємо тему і мету уроку [2: 21]. 

Навчити дітей добре читати – одне з найважливіших завдань школи. В. Сухомлинський писав, що 
"читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе". 

Уроки читання несуть учням не тільки знання, але є уроками виховання доброти, людяності, 
порядності. На них формуємо навички повноцінного читання та належного рівня мовного розвитку. У 
ході роботи над текстом пропонуємо такі завдання, які вчать дітей ставити пізнавальні питання до 
прочитаного. Ці завдання поступово ускладнюються. У 1 класі навчаємо учнів формувати запитання 
за зразком, наслідуючи вчителя, або продовжити початок речення (про кого?, як відповів?). У 
наступних класах проводимо роботу з опорою на знання розділів "Текст", "Розвиток мовлення" на 
уроках мовлення. 

Для розвитку творчої уяви у зв’язку з прочитаним пропонуємо такі завдання: 
− Що можна побачити, читаючи цей уривок? 
− Які картинки можна намалювати, читаючи цей уривок? 
− Складіть загадку про нього. 

У ході роботи з навчальною книгою постійну увагу приділяємо формуванню вміння передавати 
зміст ілюстрації, вчитель виказує свою думку про те, що діти бачать, добирає у відповідній 
послідовності малюнки, влучні вислови, підписи до них. 

Уроки читання починаємо з артикуляційної гімнастики, вивчення скоромовок, читання віршів 
різною інтонацією, читання додаткової книжки на час, реклама своєї книжечки, читання "хвилею", 
"блискавкою", "гудінням" тощо. 

Для розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів використовуємо різні види 
нестандартних завдань: 

− виконання вправ на розвиток умінь висловлювати здогадку, припущення, доводити 
справедливість певних тверджень; 

− збагачення навчального матеріалу завданнями комбінованого типу, що розвивають логічне 
мислення, пам’ять, увагу, швидкість реакції; 

− виконання інтегрованих завдань-комплексів, що потребують використання знань та вмінь із 
кількох навчальних дисциплін [3: 125-129]. 
На кожному уроці має місце діалог: 

Учитель – учні; 
Учень – учні; 
Учні – учень; 
Учень – учень. 

А діалог – це спілкування з елементами фантазії, словесної творчості. Навчаємо дітей володіти 
своїм організмом, опрацьовую міміку, жести, поставу, манеру триматися під час розмови, зустрічі 
тощо. У результаті нашої роботи приходимо до висновку, що вміло побудований діалого активізує 
учнів, дає змогу залучати до роботи дітей з різним рівнем розвитку.  
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Одна з проблем, над якою ми працюємо, є виконання комбінованих завдань на основі 
використання міжпредметних зв’язків. З цією метою забезпечуємо тісний зв’язок уроків класного і 
позакласного читання. Це сприяє розвиткові самостійної роботи з книгою. 

Під час проведення уроків з природничо-технічного циклу намагаюємось заохочувати дітей на 
успішне виконання навчальних завдань, їх ініціативу і творчість. Впроваджую різноманітні навчальні 
ситуації, які дають змогу виявити потенційні можливості кожного учня, спонукати їх до 
використання вивченого в навчанні й житті. 

Наприклад, після вивчення теми "Як зимують тварини", батьки зробили і повісили за вікном класу 
годівничку, і діти кожного зимового дня підгодовують пташок" 

Турбуючись про емоційне благополуччя дитини, впливаємо на їх розвиток через малюнок, 
оскільки малюнок – це своєрідний психічний тест, щира сповідь. Якщо дитина скована, сором’язлива, 
вона може все розповісти через малюнок. 

Упродовж життя людина грає ту чи іншу соціальну роль, що відведена їй у суспільстві. Тому 
скрізь, де є гра, панує здорове, радісне дитяче життя. 

Подобаються дітям уроки казковості, уроки-подорожі, уроки-змагання, уроки-конференції, уроки-
конкурси, на яких широко впроваджую групові роботу. На таких уроках даю завдання, які треба 
виконувати разом. Під час виконання групового завдання вчитель не керую роботою, а самі діти вчать 
один одного, обмінюються інформацією, залучають інших до праці. Беруть активну участь у вивченні 
нового матеріалу, а при його засвоєнні вчитель залучає їх до творчості: вчить використовувати нові 
знання в конкретній ситуації. 

Належної уваги надаємо стимулюванню навчальної діяльності через підбадьорення, схвалення, 
похвалу за результат, що сприяє підтриманню стійкої уваги та забезпечує високий темп роботи, 
підвищує інтерес до навчання. 

Досвід роботи дає можливість визначити такі фактори, що впливають на виховання дитячих 
інтересів: 

− глибоке знання вчителем предмета; 
− висока ефективність уроку, раціональна його побудова, використання наочності; 
− відповідність навчального процесу оптимальному рівню розвитку учнів; 
− позитивна емоційна атмосфера навчання, сприятливе спілкування під час оволодіння 

знаннями, вміннями і навичками; 
− опора на активну розумову діяльність учнів, наявність пізнавальних завдань; 
− творче використання додаткової інформації, що виходить за межі програми; 
− здійснення на уроках міжпредметних зв’язків[4:12]. 

Завдяки цьому учні працюють активно, щоразу роблячи для себе невеличкі, але важливі відкриття. 
І так завжди – праця і відпочинок, казка і дійсність. Кожен урок – це не просто 40 хвилин набуття 
знань, це нова сходинка до прекрасної незвіданої країни, ім’я якій – самостійне життя. 

Бажання вчитися ніколи не згасне лише за тієї умови, якщо після уроків вихованці будуть зайняті 
цікавою творчою працею. З цією метою підтримуємо тісний зв’язок з батьками учнів. Традиційними 
стали в класі дні відкритих дверей, родинні свята. Це дає можливість дорослим краще пізнати дітей у 
процесі навчання, спілкування з однолітками. Завдяки спільним зусиллям навчання для дітей стає 
справжньою радістю пізнання світу, добра, краси і мудрості, розкриття своїх здібностей і талантів. 
Надовго запам’яталися школярам такі виховні заходи: "Свято Осені", "Свято Миколайчика", 
"Вклоняюся тобі, ненько", "Краю мій лелечий", "День Перемоги" тощо. Такі заходи сприяють 
глибокому знайомству учнів з народними традиціями і обрядами, закріплюють правила поведінки, 
виховують повагу до людей, згуртовують колектив класу, налагоджують контакти з батьками. Адже 
лише в близькому спілкуванні розкривається характер дитини, її звички, інтереси. Здібності, нахили, 
а також сприяють прищепленню естетичних, етичних, трудових навичок. 

Перший учитель – це, так би мовити, доля учнів і тому, реагуючи на різноманітні дитячі інтереси, 
рівень розвитку, індивідуальні особливості, робимо все можливе, щоб цінувати кожну дитину як 
особистість. 

Отже, використання вищезгаданих методів та прийомів сприяє успішному виконанню одного з 
основних завдань сучасної школи, а саме навчанню молодших школярів самостійності у здобутті 
знань, розвитку пізнавальних інтересів. 
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Бондарчук Н.В. Активизация познавательной деятельности младших школьников. 

В статье представлен опыт относительно активизации познавательной деятельности младших 
школьников на уроках и во внеурочное время. Раскрыты методы и приемы, которые способствуют 

успешно решить одну из основных задач обучения в современной школе – научить учеников 
самостоятельно приобретать знания, развивать их познавательный интерес. Дана собственная 

методика, что используется на уроках математики для стимула учеников к разрешению проблемных 
ситуаций, на уроках чтения для проявления активности учеников посредством применения разных 

видов нестандартных заданий. 

Bondarchuk N.V . The Stimulation of Primary School Pupils' Cognitive Activity. 

This article represents the experience in stimulation of primary school pupils' cognitive activity at the lessons 
and after classes. It reveals methods and means, which contribute to the successful solution of one of the 

basic problems of teaching in modern schools – to teach pupils to acquire knowledge independently and to 
develop their cognitive interest. The author's methodology which is used at the Mathematics lessons to 

stimulate the pupils to problem situations solving and at the Reading lessons for the revealing the pupils' 
activity through the application of different types of non-standard tasks is given. 
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МЕТОД "ВИБУХУ" А.С. МАКАРЕНКА ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 
ДЕСТРУКТИВНИХ КОНФЛІКТІВ І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ 

Стаття присвячена проблемі використання методу "вибуху" з метою вирішення деструктивних 
конфліктів у колективі. Визначаються причини виникнення, особливості та негативні наслідки 
деструктивних конфліктів. Висвітлюються позитивний педагогічний вплив методу "вибуху" на 

особистість і колектив, розглядаються доцільність використання цього методу у сфері управління 
організаційними структурами. 

Погляди видатного педагога А.С. Макаренка, його майстерність, творчий підхід до виховання 
особистості – спадщина, до якої постійно звертаються і науковці-теоретики, і педагоги-практики. 
Його ідеї залишаються надзвичайно актуальними сьогодні, оскільки педагогіка А.С. Макаренка 
"народжувалася не в болісних корчах кабінетного розуму, а в живому русі людей, у традиціях і 
реакціях реального колективу, в нових формах дружби і дисципліни" [1: 116]. Його методи виховання 
особистості досі викликають зацікавленість, заохочують до дискусії тому, що були створені на основі 
унікальної педагогічної практики. Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує метод "вибуху", який 
А.С. Макаренко назвав центральним питанням педагогіки перевиховання й описав його, 
використовуючи досвід своєї педагогічної діяльності. Висвітлюючи проблему використання "вибуху" 
як методу вирішення деструктивних конфліктів і виховання особистості в колективі, вважаємо 
необхідним розглянути доцільність застосування цього методу у сфері управління організаційними 
структурами, що і є метою нашої статті. 

Основним джерелом конфліктних стосунків, що виникають у колективі, є невідповідність 
переконань і поведінки індивіда моральним принципам та очікуванням інших його членів. Учинки 
людини, що суперечать переконанням, цінностям, нормам, правилам поведінки та традиціям 
колективу часто призводять до конфліктів, що носять деструктивний характер. Чим більш 
згуртований колектив, тим гостріше й інтенсивніше розвивається протистояння при таких 
конфліктах. Деструктивний конфлікт, особливостями якого є тенденція до розширення, загострення, 
зростання емоційної напруги, неприязні й агресії відносно іншої сторони конфлікту, погіршення 
комунікації, використання неприпустимих дій, що суперечать моральним нормам та правилам 
поведінки, застосування психологічного або фізичного насилля, є дуже небезпечним явищем через 
свої негативні наслідки. А.Я. Анцупов і А.І Шипілов визначають наступні наслідки деструктивних 
конфліктів:  

− негативний вплив на психіку їх учасників;  
− посилення деструкції в міжособистісних стосунках, що породжує почуття ненависті та 

ворожості;  
− формування негативного образу опонента;  
− можливе переростання існуючого конфлікту в більш деструктивні;  
− обмеження або припинення комунікації та міжособистісної взаємодії [2]. 

Особливу проблему становлять деструктивні конфлікти в колективі, тому що вони здатні 
викликати порушення соціально-психологічного клімату; зниження ефективності та погіршення 
якості індивідуальної та колективної трудової діяльності, негативний вплив на розвиток особистості. 

На думку А.С. Макаренка, деструктивний конфлікт потрібно вирішувати методом "вибуху". 
"Вибухом" він називав "доведення конфлікту до останньої межі, до такого стану, коли вже немає 
можливості ні для якої еволюції, ні для якої тяжби між особистістю й суспільством, коли ребром 
поставлено питання – або бути членом суспільства, або вийти з нього" [3: 458]. До методу "вибуху" 
варто вдаватися тоді, коли потрібно знищити гострі конфліктні стосунки ("дефективні стосунки") між 
особистістю і колективом, що руйнують емоційну рівновагу та нормальну життєдіяльність колективу.  

"Вибух" – це протест, вимога, покарання, висунуте колективом, що має надзвичайно потужне 
емоційне забарвлення. "Остання межа, крайній конфлікт може виражатися в найрізноманітніших 
формах: у формах рішення колективу, у формах колективного гніву, осуду, бойкоту, огиди; важливо, 
щоб всі ці форми були виразними, щоб вони створювали враження крайнього опору суспільства" [3: 
458]. Найсильніший протест, найбільш суворі вимоги висуваються перед тими індивідами, які 
виступають проти колективу свідомо. А.С. Макаренко був переконаний у тому, що "дефективні 
стосунки" і найгірші людські якості не можуть бути змінені еволюційним шляхом. Він писав: 
"...найважчі характери, найбільш убивчі комплекси звичок ніколи еволюційно не вирішуються". В 
еволюційному порядку можуть створюватися тільки передумови, проте для досягнення  змін  у  
духовній  структурі  особистості  потрібні  гострі  моменти, вибухи, потрясіння [3: 457]. "Вибух" 
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необхідний для того, щоб здійснити миттєвий вплив, який змінює бажання та прагнення людини, 
змушує її переосмислити свої мотиви і вчинки.  

Вимога, висунута всім колективом, унеможливлює розвиток протистояння, повністю вирішує 
конфлікт і не створює інших. Вона не повинна викликати фізичного чи морального страждання, її 
суть полягає в іншому – усвідомленні своєї помилки. Рішучий протест колективу й сильне внутрішнє 
переживання індивіду, викликане емоційним вибухом, знищують деструктивний конфлікт, 
призводять до раптового переосмислення особистістю свого "Я" та руйнування негативних 
внутрішніх уявлень та переконань.  

Важливими функціями, які виконує "вибух", є зняття напруги в стосунках, припинення 
розгортання конфлікту деструктивним шляхом, відновлення комунікації та міжособистісної взаємодії, 
створення передумов для виховання особистості. 

З огляду на вищесказане, вважаємо, що метод "вибуху" – це емоційно насичений психолого-
педагогічний вплив, спрямований на конкретного індивіда, з метою викликати в нього сильне 
внутрішнє переживання, на основі якого відбувається критичне сприйняття, переосмислення та 
усвідомлення своїх вчинків, що створює сприятливі передумови для перевиховання особистості. 

А.С. Макаренко сам ніколи не вдавався до навмисного створення таких "вибухів", проте, коли 
вони виникали природно, він відзначав їх великий потенціал у справі виховання особистості й 
колективу. Усвідомлюючи надзвичайно потужний виховний вплив цього методу, А.С. Макаренко 
підкреслював: "...перевага інтересів колективу повинна бути доведена до кінця, навіть до 
безжалісного кінця  – і в цьому випадку буде справжнє виховання колективу і окремої особистості" 
[4: 147]. Вимоги обов’язково будуть мати виховний вплив на членів колективу, які беруть участь у 
вимозі. А.С. Макаренко зазначав, що якщо діти проголосували за те, щоб вигнати з колективу крадія, 
вони самі ніколи вже не будуть красти. "Особистість тут виступає в новій позиції виховання – вона не 
об’єкт виховного впливу, а його носій – суб’єкт, але суб’єктом вона стає, тільки висловлюючи 
інтереси всього колективу" [5: 142]. Індивіди, яких покарав колектив, зазнавши надзвичайно великого 
морального потрясіння і переживши "катастрофу всередині себе", були поставлені перед 
необхідністю змін, і в багатьох з них, з досвіду А.С. Макаренка, відбувалися позитивні зрушення в 
соціальному житті. Це засвідчують численні листи педагогові, які він отримував впродовж всього 
життя від тих, кого вважали "важкими" підлітками, виключали з колонії й комуни.  

В.А. Семиченко вважає, що людина за своєю природою є соціальною істотою, яка задовольняє 
свої потреби, в тому числі й головну потребу – приналежність до суспільства, у взаємодії з іншими 
[6]. Опинившись виключеними з колективу, втративши можливість соціальної взаємодії, індивіди 
втрачають своє право бути особистостями і починають замислюватись над тим, чому колектив 
відмовляє їм у цьому праві. Як зазначалося раніше, велике емоційне переживання є поштовхом до 
самопізнання та усвідомлення своїх негативних особистісних характеристик, що потребують корекції. 
Таке усвідомлення є тільки першим кроком у перевихованні людини. "Вибух" руйнує старі уявлення, 
стереотипи, способи поведінки індивіда, готує підґрунтя для перебудови особистості, а суть 
перевиховання полягає в тому, що їх місце повинен зайняти позитивний досвід взаємодії з людьми.  

Головна роль у вихованні особистості, за глибоким переконанням А.С. Макаренка, належить 
колективу. Перевиховання людини, розвиток позитивних особистісних якостей повинні відбуватися 
тільки в колективі, а для цього необхідно створити сприятливі умови для такого розвитку, залучаючи 
індивіда до колективної діяльності, яка дозволить йому змінитися на краще, проявити свої позитивні 
риси.  

Вся педагогічна діяльність А.С. Макаренка, пройнята любов’ю та вірою в дитину, ґрунтувалася на 
повазі до особистості й передбачала орієнтацію в процесі виховання на її позитивні якості. "Бачити 
хороше в людині завжди важко. У живих буденних рухах людей, тим більше в колективі скільки-
небудь нездоровому, це хороше бачити майже неможливо, воно надто прикрите дрібною щоденною 
боротьбою, воно губиться в поточних конфліктах. Хороше в людині доводиться завжди проектувати, 
і педагог це зобов’язаний робити. Необхідно підходити до людини з оптимістичною гіпотезою, нехай 
навіть і з певним ризиком помилитися" [7: 22]. 

Необхідно усвідомлювати, що метод "вибуху" варто використовувати з урахуванням 
індивідуального підходу до людини й в поєднанні з іншими методами виховання, які забезпечують 
розвиток та становлення особистості в колективі. А.С. Макаренко ніколи не розглядав один метод, 
яким би він не був хорошим, дієвим засобом, якщо цей метод був відірваний від цілісної системи 
виховання особистості і наголошував на тому, що один і той самий метод в різних умовах може мати 
неоднаковий результат. 

Важливо звернути увагу на те, які конфлікти бажано вирішувати за допомогою цього методу. У 
колективі досить часто виникають складні стосунки, але було б фізично неможливо доводити всі 
конфлікти до "вибуху", створюючи постійно нездорову, нервову атмосферу. "Вибух" виправданий 
тільки тоді, коли весь колектив стоїть на боці вихователя і його члени не мають сумніву щодо 
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необхідності покарання. Серед усіх конфліктних стосунків потрібно обирати найяскравіші та 
зрозумілі для всіх. Гнівний колективний протест, який знищує окремо взятий конфлікт, руйнуючи 
саму його основу, виступає такою потужною, всепоглинаючою лавиною, що залишитись осторонь від 
неї не може ні одна особа. Незважаючи на те, що осуд колективу, "категоричний імператив" 
стосується тільки окремої людини, демонструючи образ повного розриву з суспільством, загрозу 
відособлення індивіда від колективу, він зачіпає та руйнує компоненти інших конфліктних стосунків 
[3: 458]. 

Поділяючи думку А.С. Макаренка, що вибуховий маневр є дуже болісним та педагогічно 
складним і, використовуючи його, вихователь вдається до певного ризику, вважаємо за необхідне 
застосовувати метод "вибуху" в педагогічній практиці з метою зняття напруги, яку створює конфлікт, 
руйнування його деструктивних явищ, а головне, здійснення потужного педагогічного впливу на весь 
учнівський колектив. Деякі педагоги переконані, що вчитель не має права створювати конфлікти і 
застосовувати їх в дитячому колективі, проте інколи метод "вибуху" виявляється найбільш 
ефективним. Погоджуємося з Г.П. Щедровицьким, який стверджував, що коли педагог уникає 
конфліктів, він втрачає не тільки можливість керувати ними, а й впливати на виховання дітей [8]. 
Виховний педагогічний вплив реалізується повною мірою за умови, якщо педагог віддає перевагу у 
вирішенні конфлікту й прийнятті рішення учнівському колективу, оскільки, засуджуючи 
неприпустимий вчинок свого товариша, емоційно переживаючи рішення, яке вони виносять, діти 
залучаються до досвіду морального життя. Основне завдання педагога в цій ситуації полягає в 
сприянні формуванню в дітей моральних якостей, ціннісних установок, етичних зразків поведінки. 
А.С. Макаренко підкреслював, що, коли вчитель передає складний випадок на розгляд колективу, він 
отримує можливість надати дітям позитивні моделі правильного вчинку [4: 46].  

Досягнути бажаного результату, застосовуючи метод "вибуху", можна тільки в сильному 
колективі під керівництвом досвідченого педагога. У своїй виховній діяльності вчитель повинен 
обов’язково спиратися на згуртований колектив, тому одним із головних завдань, що стоять перед 
ним, є створення і збереження такого колективу як середовища для виховання особистості. Починати 
формування та виховання сильного колективу А.С. Макаренко радить із висловлення в колективі 
щирої, відкритої, переконливої, рішучої вимоги, яка покликана ініціювати розвиток всього 
позитивного, що закладено в особистості від природи. Коли створюється актив, який підтримує 
вимоги вихователя, наступною стадією розвитку є висування вимог колективу до своїх членів. 
Говорити про розвинутий і свідомий колектив можемо тоді, коли члени колективу вимагають самі від 
себе і прагнуть до самовиховання та самовдосконалення.  

Варто зазначити, що ефективність та успішність виховання колективу залежить великою мірою і 
від особистості педагога, який завдяки своєму авторитету, педагогічній майстерності, яскравим 
індивідуальним якостям, сприяє його розвитку та вдосконаленню. Створивши сильний, 
цілеспрямований колектив, педагог отримує головний інструмент виховання відповідальної, свідомої 
особистості, а вимоги, які підтримуються колективом, виконують важливу функцію попередження і 
вирішення конфліктів.  

Очевидно, що метод "вибуху" може застосовуватися не тільки в педагогічній практиці, а й у сфері 
управління організаційними структурами. Розглянемо деякі аспекти управління людьми в 
організаціях і доцільність використання методу "вибуху" в трудових колективах з метою вирішення 
деструктивних конфліктів. 

Успішне функціонування організації залежить від ефективного управління менеджером трудовим 
колективом. Управління, яке спрямоване на вирішення поставлених перед організацією завдань, 
передбачає формування, розвиток і згуртування трудового колективу, який працює над їх 
досягненням, та створення позитивного соціально-психологічного клімату, що сприяє продуктивній 
спільній діяльності. 

Основою управління людськими ресурсами в організації є система вимог, що висуваються перед 
колективом. Вона включає норми поведінки та міжособистісної взаємодії в процесі спільної трудової 
діяльності, ставлення до праці, колег по роботі, керівництва, підтримання традицій колективу. Теорія 
формування трудового колективу Е.А. Уткіна, яка ґрунтується на системі виховання особистості й 
колективу А.С. Макаренка, передбачає, що у своєму розвитку колектив разом з керівником проходить 
декілька стадій: вимоги керівника до всього колективу, вимоги активу до колективу, вимоги 
колективу до кожного з його членів, вимоги окремого члену до себе у відповідності до вимог 
колективу [9]. Ці вимоги відіграють важливу роль у згуртуванні та вихованні колективу, створенні 
сприятливого психологічного клімату, зміцненні дисципліни, яку А.С. Макаренко вважав запорукою 
успішного досягнення цілей організації, а також засобом попередження та вирішення деструктивних 
конфліктів. 

Ознакою групового згуртування є ціннісно-орієнтаційна єдність, яка означає ступінь збігу оцінок, 
установок, переконань у моральній і діловій сфері, в підході до мети та завдань спільної діяльності. 
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А.В. Петровський виділяє три психологічні рівні згуртування колективу. Першому психологічному 
рівню відповідає згуртування на основі єдиних цілей групової діяльності, другому рівню – єдність 
цінностей, пов’язаних з процесом загальної трудової діяльності, третьому психологічному рівню 
відповідає згуртованість, що основана, головним чином, на емоційних контактах членів групи [10].  

Система цінностей, переконань, традицій, що є основою згуртування та виховання колективу, у 
сучасних організаціях називається корпоративною культурою. Корпоративна культура визначає 
загальні норми взаємодії працівників і характер життєдіяльності організації. Вона впливає на 
особистісну поведінку, що змінюється відповідно до моральних норм та вимог, які поділяють всі 
члени колективу. Таким чином, в умовах взаємодії, що ґрунтується на загальній системі цілей, 
цінностей, переконань, емоційній єдності та дисципліні, виховується відповідальний, згуртований 
трудовий колектив.  

Діяльність менеджера, спрямована на об’єднання колективу, дозволяє створити сприятливий 
психологічний клімат в організації, що характеризується дружнім ставленням, підтримкою, 
співпрацею, взаємодопомогою колег. Це дає відчуття задоволеності спільною діяльністю, забезпечує 
розвиток можливостей працівників, їх самовдосконалення – і в результаті ефективність виробничого 
процесу. На думку В.В. Бойка, О.Г. Ковальова, В.М. Панфьорова, мистецтво створювати позитивний 
соціально-психологічний клімат у колективі полягає в умінні виявляти вимогливість і повагу до 
людей [11]. На цьому принципі "якомога більше вимоги до людини і якомога більше поваги до неї" 
була побудована вся педагогічна система виховання особистості А.С. Макаренка [4: 150]. 

Варто зазначити, що особливий вплив на створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату і згуртування колективу має особистість менеджера і його стиль керівництва. Найбільш 
сприятливі умови для розвитку колективу створюється тоді, коли керівник володіє необхідними 
організаційними та педагогічними здібностями, високоморальними якостями, культурою спілкування 
і дотримується у своїй діяльності демократичного стилю управління. Менеджер як головна фігура в 
організаційній структурі несе відповідальність за формування та виховання колективу з високим 
рівнем корпоративної культури і забезпечення нормальних умов для його ефективної роботи, що 
запобігає виникненню конфліктів і полегшує їх вирішення. 

Деколи в колективі з’являються люди, які своїми вчинками викликають незадоволення керівника 
та співробітників, створюють нездорові стосунки, що призводять до деструктивних конфліктів. 
Йдеться, наприклад, про людей з несумлінним ставленням до роботи, злісних порушників трудової 
дисципліни, непорядних, аморальних людей, які не дотримуються корпоративної культури 
організації, псують її імідж, руйнують нормальну життєдіяльність та психологічний клімат колективу. 
На думку автора, в таких випадках менеджер повинен застосувати метод "вибуху", заручившись 
підтримкою колективу. Як зазначалося раніше, людина, відносно якої застосовується "вибух", у 
ситуації коли весь колектив протистоїть її вчинкам, поведінці, способу взаємодії з іншими, може 
зазнати миттєвої перебудови під впливом сильних емоційних переживань. За наявності бажання й 
готовності індивіда до позитивних змін необхідно надати йому таку можливість, створивши умови, 
що сприяють особистісному зростанню. Якщо ж потужний колективний протест не впливає на 
особистість і не призводить до корекції поведінки, знищення негативних установок, нормалізації 
міжособистісних стосунків, то заради збереження колективу менеджер повинен поставити питання, 
чи варто залишати таку людину в колективі. 

Як свідчить практика, переважна більшість менеджерів, виявляє негативне ставлення до будь-яких 
суперечок в організації, намагається залагоджувати гострі конфлікти в колективі, а не вирішувати їх. 
Така позиція менеджерів зумовлена, по-перше, недостатнім рівнем знань про конфлікт як закономірне 
соціальне явище, що виникає в результаті будь-якої взаємодії і, по-друге, відсутністю практичних 
навичок і вмінь керування конфліктами і продуктивного їх вирішення. Вважаємо, що вміння 
попереджувати та вирішувати конфлікти в колективі є однією з головних професійних характеристик 
менеджера організації. Кожне, навіть незначне, порушення в особистісних стосунках у трудовому 
колективі повинно привертати увагу керівника, а деструктивні конфлікти через непередбачуваність їх 
розвитку та становлення загрози нормальному функціонуванню організації потребують особливої 
уваги та твердої позиції керівника щодо їх вирішення. Отже, для вирішення деструктивних 
конфліктів в організаціях вважаємо доцільним і необхідним застосування методу "вибуху", оскільки 
він дозволяє не тільки довести їх до логічного завершення, а й сприяє мінімізації емоційної напруги, 
збереженню позитивного соціально-психологічного клімату, нормалізації стосунків, надає 
керівникові додаткові важелі управління та забезпечує виховання особистості в колективі.  
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Гагина Н.В. Метод "взрыва" А.С. Макаренко как способ решения деструктивных конфликтов и 
воспитания личности в коллективе. 

Статья посвящена проблеме использования метода "взрыва" с целью разрешения деструктивных 
конфликтов в коллективе. В статье определяются причины возникновения, особенности и 
негативные последствия деструктивных конфликтов. Автор раскрывает положительное 

педагогическое влияние метода "взрыва" на личность и коллектив, рассматривает целесообразность 
использования данного метода в сфере управления организационными структурами.  

Hahina N.V . A.S. Makarenko's Method of "Explosion" as the Means of Destructive Conflicts Solution 
and Personality's Up-bringing in the Collective. 

The article is devoted to the problem of applying the "explosion" method for the purpose of resolving 
destructive conflicts in a collective. Some causes of origin, peculiarities and negative consequences of 

destructive conflicts are determined in the article. The author shows the positive pedagogical effect of the 
"explosion" method on an individual and a collective, considers the expediency of applying this method in the 

field of organizational management. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (1918-1939 РР.) 

У статті розглядаються питання розвитку професійної технічної освіти як частини стратегії 
створення загальної національної освітньої системи в Польщі часів Другої Речі Посполитої (1918-

1939 рр.) та її залежності від соціально-політичних та економічних змін у державі. Також визначені 
основні структурні елементи, організаційні та програмні принципи системи професійної освіти 

країни в період міжвоєнного двадцятиліття. 

Метою статті є характеристика основних етапів розвитку системи професійної технічної освіти 
Польщі як частини загальної стратегії створення національної освітньої системи за часів Другої Речі 
Посполитої в контексті соціально-політичних та економічних змін в державі. 

Після закінчення Першої світової війни на геополітичній мапі Європи відбулися значні зміни. У 
листопаді 1918 року на руїнах колишніх Російської, Германської та Австро-Угорської імперій 
відновилась незалежна польська держава – Друга Річ Посполита на чолі з Юзефом Пілсудським. 
Після 123 років неволі польський народ почав відроджувати свою державу. Однак разом із здобуттям 
незалежності Польща отримала низку надважливих питань, пов’язаних з відбудовою інфраструктури 
та промисловості. У зв’язку з цим виникла гостра потреба у кваліфікованих робітниках, яку можна 
було задовольнити тільки через відродження національної системи професійної освіти як засобу 
формування продуктивних сил. Проте рівень навіть загальної освіти в повоєнній Польщі був дуже 
низьким: згідно з переписом 1921 року в країні серед населення старше десяти років 33,1% були 
взагалі неписьменні. Тому зрозуміло, що задля налагодження системи професійної освіти потрібно 
було підвищувати рівень освіти загальної.  

Першочерговим завданням освітнього керівництва було визначення структурної організації 
системи шкільництва, його завдань, ідейних підстав та навчальних програм. Крім того, нова система 
потребувала певної уніфікації, зважаючи на те, що до набуття незалежності різні частини Польщі 
входили до складу різних держав і, як наслідок, на їх території навчання проходило у відповідності до 
норм прусської, австрійської або російської систем освіти. Відповідно коливався і рівень загальної 
освіченості населення в різних частинах країни. Найскладнішою з цієї точки зору була ситуація на 
польських територіях, що були анексовані Росією – до початку Першої світової війни тут взагалі не 
існувало обов’язкової загальної початкової освіти. На колишній австрійській території такий 
обов’язок існував, але його виконання не носило послідовного характеру. І тільки на території 
колишньої прусської окупації система обов’язкової початкової освіти була цілковито реалізована на 
практиці. Згідно зі статистичними даними 1922/1923 років у західних воєводствах навчальні заклади 
початкового рівня відвідували 94,7% дітей; у Сілезії – 86,3%; у Галіції – 76%; у центральних 
воєводствах – 66,2%; у східних воєводствах – 34,7% дітей. У сільській місцевості навчання 
здебільшого проходило в школах, що мали штат з одного або двох учителів, рівень організації 
навчального процесу був низьким, без дотримання чітко визначених програм навчання [1: 35].  

У квітні 1919 року з ініціативи Міністерства релігійних віросповідань та народної освіти 
(Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświacenia Publicznego) відбувся загальнопольський з’їзд учителів, 
що ввійшов до історії під назвою Вчительського Сейму, і мав за мету визначення ключових засад 
майбутнього шкільного устрою. Окрім великого різноманіття запропонованих концепцій та 
положень, з’їзд одностайно висловився за впровадження системи єдиної обов’язкової безкоштовної 
загальної шкільної освіти з рівним доступом для представників усіх верств населення, що відкривала 
б шлях до вищої освіти незважаючи на походження, матеріальний стан і тип закінченої середньої 
школи. І хоча ухвали з’їзду так і не були реалізовані в повному обсязі, сутність їхніх ідей мала вплив 
на подальші освітянські ініціативи, а запропоновані питання неодноразово підіймалися на сторінках 
педагогічних видань того часу [2: 49]. 

Одним з перших правових актів, що регулювали питання системи освіти відновленої польської 
держави, був виданий у 1919 році декрет "Про шкільний обов’язок". Відповідно до цього декрету в 
країні запроваджувалась обов’язкова безкоштовна семирічна початкова шкільна освіта для усіх дітей 
віком від 7 до 14 років незалежно від соціального походження [3: 2]. У рамках реалізації постанов 
декрету почалася стрімка розбудова мережі загальноосвітніх шкіл, кількість яких зросла з 18404 
(2 431 800 учнів) станом на початок 1914 року, до 27515 (3 222 900 учнів – майже 69% усіх польських 
дітей) станом на 1922 рік. 
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На відміну від початкової освіти, яка цілком регулювалась новим польським законодавством, 
середня освіта перейняла основні організаційні принципи та навчальні програми австрійської та 
частково німецької освітньої системи. Навчальними закладами середнього рівня залишались 
восьмирічні гімназії, що мали двоступеневу структуру: протягом перших трьох років навчання 
викладались дисципліни загальноосвітнього характеру, проте наступні п’ять років передбачали 
часткову спеціалізацію. Однак у тій системі початкова та середня освіта не були жорстко пов’язані. 
Задля вступу до середньої школи не обов’язково було закінчувати всі сім класів школи початкової, 
достатньо було успішно скласти вступні іспити після закінчення лише чотирьох або п’яти класів 
початкової освіти. Крім того, при деяких середніх школах були відкриті спеціальні підготовчі класи, 
після закінчення яких учні могли вступати до шкіл середнього рівня в обхід початкової школи. 
Атестат зрілості (matura), що видавався після закінчення восьмирічної гімназії, відкривав шлях до 
вищої освіти [2: 54].  

Попри те, що демократичні сили наполягали на безкоштовній освіті на всіх рівнях, після 1919 року 
все ще зберігалась система платної освіти в середніх та вищих навчальних закладах, що значно 
обмежувало доступ до навчання з боку нижчих верств населення. Закінчення гімназії та складання 
іспиту на отримання атестату зрілості було в тогочасній Польщі важливим критерієм суспільного 
авансу, свого роду засобом підвищення соціального статусу, що надавав право вступу до вищого 
навчального закладу, право на скорочений термін військової служби або вступ до вищої офіцерської 
школи. Сформувався специфічний тип випускника гімназії, дуже характерний для значної частини 
тодішній польській інтелігенції, що виявляв неабиякий інтерес до суспільних та гуманітарних наук, 
але найчастіше слабко зорієнтований у проблематиці точних, технічних та економічних наук. 
Представники освітнього керівництва усвідомлювали, що одним із шляхів відновлення польської 
державності була програма індустріального розвитку країни, ключовим питанням якої було 
забезпечення висококваліфікованими технічними кадрами. Тому одним з основних завдань 
Міністерства релігійних віросповідань та народної освіти була популяризація технічної діяльності 
серед широких верств населення. Особливий акцент був зроблений на ролі не лише вищої, але й 
середньої професійної технічної освіти. Широкі та комплексні зусилля щодо пропаганди технічної 
освіти були вкрай необхідні через те, що її проблеми не знаходили повного суспільного розуміння. 
Погляди інтелігенції розповсюджувались і на інші верстви населення, через що виникало прагнення 
молоді вступати до гімназій і уникати вступу до навчальних закладів професійного спрямування. Для 
цього належало переконати середні верстви суспільства в доцільності навчання не лише в гімназії чи 
університеті, а також в освіті сільськогосподарській, торговій та промисловій [4: 103].  

Одночасно, беручи до уваги реальні можливості держави та післявоєнні труднощі економічного 
характеру, що унеможливлювали забезпечення зростаючих освітянських потреб країни в повному 
обсязі лише силами державних навчальних закладів, декрет надавав право відкриття приватних 
початкових загальноосвітніх шкіл, гімназій та вищих навчальних закладів, які в разі відповідності 
всім встановленим вимогам та нормам, набували рівних прав з державними навчальними закладами. 
Станом на 1922 рік статус академічних вищих навчальних закладів мали п’ять державних 
університетів (Краківський, Львівський, Варшавський, Познанський та Віленський), дві політехніки 
(Варшавська та Львівська), дві академії (Львівська медично-ветеринарна та Краківська гірнича) та 
Головна Варшавська школа військового господарства, а також приватні заклади: Краківська академія 
мистецтв, Люблінський католицький університет, Варшавський вільний університет та Варшавська 
вища торгівельна школа. Серед навчальних закладів середнього рівня високою популярністю 
користувались Варшавська інженерська школа імені Вавельберга і Ротванда та Державна технічна 
школа у Вільно. При розробці навчальних програм для технічних навчальних закладів усіх рівнів 
особливо акцентувалося на необхідності поєднання теоретичних занять з виробничою практикою та 
широкому використанні наочних засобів. Відповідним чином мали бути ілюстровані підручники та 
навчальні посібники. Вирішальна роль у якості технічної освіти відводилась викладачам. Висувалися 
вимога, згідно з якою викладач технічного навчального закладу, окрім диплома про вищу технічну 
освіту, повинен був мати педагогічні здібності та значний практичний досвід [4: 104]. 

Часто змінювані уряди змушені були шукати шляхів подолання післявоєнної економічної кризи, 
розв’язання соціальних і національних конфліктів. Уряду економіста Владіслава Грабського в 1923-
1924 вдалось здійснити ряд фінансових і економічних реформ, які сприяли стабілізації і інтеграції 
економіки розрізнених земель. У цей період кількість вищих навчальних закладів у Польщі 
збільшилась до сімнадцяти, а загальна кількість студентів, що навчалися в них, майже до 38 тисяч 
осіб.  

Значна перебудова шкільного ладу відбулася на підставі закону 1932 року, прийнятого з ініціативи 
міністра віросповідань та народної освіти Польщі Яшуна Єнджеєвіча. Реформа зберігала семирічну 
обов’язкову початкову загальну освіту, але разом із тим вводила організаційне і програмне 
диференціювання початкових загальноосвітніх шкіл на школи першого (чотирирічні), другого 
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(шестирічні) та третього (семирічні) ступенів, фактично санкціонуючи відмінності в рівні навчання 
вже на першій, обов’язковій щаблині навчання. Вступати до гімназії можна було за результатами 
вступних іспитів тільки по закінченні шести класів початкової школи. Сьомий клас був призначений 
для тих, хто не мав наміру продовжувати освіту. Гімназії (тепер чотирирічні) використовували єдину 
загальноосвітню програму навчання, а до вступу у вищі навчальні заклади тепер готували дворічні 
ліцеї з гуманітарною, фізико-математичною або природничою спеціалізацією. Закон передбачав, що 
60% загальних шкіл будуть мати перший організаційний ступінь, 23% – другий, 17% – третій [5: 4]. 
Більшість шкіл першого ступеня діяло в сільській місцевості, що значно ускладнювало доступ 
сільських дітей до середніх та вищих шкіл. Фінансові труднощі та брак учителів стали причиною 
того, що значна кількість дітей залишались поза виконанням шкільного обов’язку (в 1934/1935 
навчальному році кількість таких дітей складала понад 900 тисяч). 

Проте реформа упорядкувала систему та підняла ранг професійної освіти. Для працюючої на 
виробництві молоді був введений порядок обов’язкового доучування у трьохрічних професійних 
школах на базі загальної початкової школи першого або третього ступенів. Професійні школи 
практичного спрямування нижчого рівня проводили набір учнів на базі загальноосвітньої початкової 
школи першого ступеню. Професійні гімназії відповідали загальноосвітнім гімназіям, а на базі 
професійних ліцеїв проводилась підготовка до вступу до вищих технічних навчальних закладів. 
Підготовка викладацьких кадрів проводилась вже не в п’ятирічних учительських семінаріях, а в 
трирічних педагогічних ліцеях на базі чотирирічних гімназій. Система професійної освіти мала 
наступну структуру: 

1) професійні школи нижчого рівня (дво- або трирічний термін навчання, орієнтовані виключно 
на виробничу діяльність); 

2) професійні гімназії (дво-, три- або чотирирічний термін навчання, базова теоретична та 
практична підготовка); 

3) професійні ліцеї (дво- або трирічний термін навчання, підготовка до вступу до вищих 
технічних навчальних закладів); 

4) вищі технічні навчальні заклади (фундаментальна теоретична та практична підготовка, повна 
вища технічна освіта). 

У період міжвоєнного двадцятиліття для Польщі був характерний розвиток як традиційних 
(текстильної, металургійної, видобувної, хімічної) галузей виробництва, так і нових для країни 
областей техніки та промисловості (судо- та літакобудування, виробництво машин, технології 
зварювання). Технологічний розвиток країни підтримувався відповідною господарською політикою 
влади: державні інвестиції, будівництво морського порту в Гдині, відкриття великої кількості великих 
та середніх виробничих підприємств у центральному промисловому окрузі, будівництво залізничних 
та шосейних доріг [6: 87]. Усе це потребувало професійного кадрового забезпечення, тому велика 
увага приділялася проблемі розвитку системи середньої та вищої технічної освіти. Велика кількість 
випускників загальноосвітніх шкіл прагнули здобути кваліфікацію техніка (після середнього 
технічного навчального закладу) або інженера (після закінчення вищого технічного навчального 
закладу), а разом з ними і привілеї, які давали ці кваліфікації. Однак саме тоді почали 
вимальовуватись принципові розбіжності, які особливо яскраво проявились у другій половині 
тридцятих років. Стосувались вони нерівної можливості здобуття професійної середньої або вищої 
освіти через відмінності в рівні освіти вже на першій щаблині навчання в залежності від місця 
проживання, матеріального та соціального статусу. 

Створюючи власну систему професійної освіти незалежна Польща 1920-1930-х років мала взірцем 
освітні моделі розвинутих промислових країн Західної Європи. Однак, стрімкий розвиток цієї 
системи, що набрав обертів особливо в період 1922-1929 рр., дещо пригальмував у 30-ті роки через 
проблеми економічного та політичного характеру. Таким чином потреби країни в цій сфері не були 
стовідсотково вирішені аж до самого кінця міжвоєнного двадцятиліття. Рівень середньої технічної 
освіти в провідних польських навчальних закладах, таких як Варшавська технічна школи Вавельберга 
і Ротванда та Державна технічна школа у Вільно, був подібний до рівня європейської освіти. 
Випускники цих закладів були відомі навіть за кордоном  як висококваліфіковані майстри. Можна 
зробити висновок, що середня та вища професійна освіта перейняла основні організаційні та 
програмні принципи австрійської та частково німецької освітньої системи, з акцентуванням на 
практичній складовій навчання та тісним зв’язком з виробничою практикою. Кількість вищих 
професійних навчальних закладів збільшилась до 25 (1938 р.), а загальна кількість студентів, які 
навчалися в них, складала майже 48 тисяч осіб [7: 33]. 
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Громов Е.В. Организация профессионального технического образования 
во Второй Речи Посполитой (1918-1939 гг.).  

В статье рассматриваются вопросы развития профессионального технического образования как 
части стратегии создания общей национальной образовательной системы в Польше времен Второй 
Речи Посполитой (1918-1939 гг.) и ее зависимость от социально-политических и экономических 
изменений в стране. Также определены основные структурные элементы, организационные и 

программные принципы системы профессионального образования страны в период межвоенного 
двадцатилетия. 

Hromov Ye.V . Organization of Vocational Technical Education 
in the Second Polish Republic (1918-1939). 

The article is devoted to the matters of vocational technical education development as a constituent part of 
general national educational strategy in the Second Polish Republic (1918-1939) and its dependence on 

social, economical and political changes in the country. Besides the main structural elements, organizational 
and program principles of the Polish system of vocational technical education of the period between two 

World Wars were determined. 
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ ЕТИКИ В 5 – 6 КЛАСАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики характеризуються 
різні за формою дидактичні ігри, визначаються особливості їх застосування на уроках етики. 
Пропонується система змісту дидактичних ігор, головною метою яких є створення умов для 

ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики в 5-6 класах загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

У сучасному українському суспільстві, яке зазнало швидких соціально-політичних змін, відбулося 
зниження загального морального рівня, і тому важливим фактором подальшого поступу має бути 
моральне відродження. Етичні знання стають важливим чинником розвитку духовної культури 
українського суспільства і морального світорозуміння особистості.  

Тому необхідним і своєчасним було введення вивчення курсу "Етика" в загальноосвітніх 
навчальних закладах України у 2005 році, основна мета якого – створення умов для формування 
моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня. 
Досягнення навчально-виховних цілей курсу можливе тільки за умов активного залучення учня до 
процесу навчання, його занурення у відповідні навчальні ситуації. Отже, метою нашої статті буде 
визначення особливостей застосування різних за формою дидактичних ігор на уроках етики в 5-6 
класах.  

Зазначимо, що завданням курсу "Етика" є не стільки розширення обізнаності учнів з морально-
етичних категорій, скільки формування в них моральних якостей, переконань та відповідних моделей 
діяльності й поведінки. На відміну від інших навчальних курсів основної школи, він передбачає 
формування вмінь поводитись у життєвих ситуаціях відповідно до загальнолюдських цінностей та 
етикетних норм, спілкуватися з іншими, отримувати досвід поведінки, стосунків, взаємодії з 
однолітками та дорослими. 

Значне місце в здійсненні цих завдань належить дидактичним іграм, тому що вони сприяють (за 
Г. Щукіною) розвитку пізнавальних зусиль учнів, стимулюють творчі процеси їхньої діяльності, 
допомагають зняттю напруги, знімають втому, створюють сприятливу атмосферу навчальної 
діяльності, сприяють розвитку інтересу до навчання [1: 61]. 

У сучасній дидактиці склалося кілька підходів щодо сутності дидактичних ігор.  
Дидактична гра – це активна навчальна діяльність з імітаційного моделювання досліджуваних 

систем, явищ, процесів. Це така колективна, цілеспрямована навчальна діяльність, коли кожен 
учасник і команда в цілому об’єднані вирішенням головного завдання й орієнтують свою поведінку 
на виграш, – вважає П. Підкасистий [2: 251].    

Цінним методом стимулювання інтересу до навчання називає дидактичні ігри відомий дидакт 
Ю. Бабанський [3: 198]. Такої ж точки зору дотримуються відомі українські вчені: М. Фіцула, 
В. Ягупов [4: 135; 5: 353]. 

На думку дидакта Ю. Мальованого, система правил і рольових приписів кожної дидактичної гри 
дає змогу не лише фіксувати зміст освіти, що реалізується у грі, а й дозувати його, розподіляти за 
окремими навчально-ігровими циклами. Ігровий кодекс задає часовий і організаційний режим 
навчання, визначає певний розпорядок, відповідно до якого нормуються взаємодія учнів між собою і з 
учителем. Отож, дидактичну гру вчений трактує: "як форму навчання, де засвоєння учнями змісту 
освіти під керівництвом учителя опосередковано їхньою ігровою взаємодією, що регулюється 
певними встановленими правилами гри, порядком, режимом" [6: 90]. 

Отже, одні дослідники відносять дидактичну гру до засобів навчання, інші – до методів навчання, 
треті вважають гру формою навчання. 

Ми поділяємо точку зору тих учених, які вважають дидактичну гру методом навчання, тому що 
сутність гри як методу навчання проявляється насамперед у можливостях реалізації мети навчання, 
досягнення реальних результатів: знань, умінь і навичок, опанування досвіду творчої діяльності. 

Дидактичні ігри спеціально призначені для реалізації цілей навчання. Вони розвивають сенсорні 
орієнтування дітей, спостережливість, увагу, пам’ять, мислення рахункові вміння, мову, уявлення про 
оточення. Сприяють розвитку в учнів цілеспрямованості, витримки, самостійності, почуття 
колективізму, виробленню вміння діяти у відповідності із прийнятими в суспільстві нормами 
поведінки [7: 184].  

mailto:zhurba2006@ukr.net


О.В. Журба. Дидактичні ігри на уроках етики в 5 – 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів 

117 

Таким чином, ми виходимо в нашому дослідженні з визначення дидактичних ігор як різновиду 
пізнавальних, спеціально створених дорослими ігор, що використовуються в навчальному процесі під 
безпосереднім керівництвом педагога, які мають чітко поставлену мету навчання й відповідні їм 
педагогічні результати.  

Методологічною та технологічною основою процесу створення й використання дидактичних ігор 
у нашому дослідженні є праці Є. Аркіна, Л. Виготського, Б. Ельконіна, А. Леонтьєва. За їх допомогою 
можливо вичленити в дидактичному плані три взаємозв’язані сторони гри: ігровий стан, ігрове 
спілкування і власне ігрову навчально-педагогічну діяльність. 

Ігровий стан – це ознака, що характеризує специфічне, емоційне ставлення учнів до 
запропонованої вчителем ігрової навчальної діяльності. Це складний психолого-педагогічний 
феномен учбово-емоційного стану учнів. Уміння викликати у школярів бажання брати участь у 
дидактичній грі і педагогічно грамотно управляти динамікою психологічного стану учнів на уроці 
входить у число найбільш важливих аспектів діяльності вчителя. 

Ігрове спілкування як складова частина учбової гри також належить до важливих її складових, 
адже в процесі навчального спілкування відбувається розв’язання проблемних і пізнавальних завдань, 
із яких, власне, і складається дидактична гра. 

І, нарешті, ігрова навчально-педагогічна діяльність, під якою ми розуміємо саме процес 
дидактичної гри, активне співробітництво вчителя і учнів, коли створюються умови для творчості, 
активного навчального спілкування, узагальнення й систематизації учбового матеріалу, інтенсивного 
інтелектуального розвитку. Учитель, не втрачаючи своєї традиційної ролі на уроці, перетворюється в 
організатора гри, консультанта-порадника, арбітра. 

У структурі навчального процесу на основі гри відомий дослідник М. Кларін виділяє чотири 
елементи-етапи:  

1. Орієнтація. (Учитель представляє тему, знайомить з основними завданнями, дає загальну 
характеристику грі). 

2. Підготовка до проведення. (Учитель викладає сценарій гри, зупиняючись на ігрових правилах, 
ролях, ігрових діях, правилах підрахунку балів, приблизному типі рішень у ході гри). 

3. Проведення гри. (Учитель організовує проведення самої гри, в ході гри фіксує наслідки ігрових 
дій – слідкує за підрахунком балів, характером рішень, що приймаються. 

4. Обговорення гри. (Учитель разом учнями проводить аналіз гри. Особлива увага приділяється 
співставленню імітації з відповідною галуззю реального світу, встановленню зв’язку змісту гри зі 
змістом навчального курсу) [8: 95]. 

Досить різні підходи до визначення поняття "дидактична гра" зумовлюють наявність 
різноманітних класифікацій дидактичних ігор. Найґрунтовніший огляд класифікацій ігор здійснив 
український учений К. Баханов. Він поділяє ігри за методикою проведення на сюжетні, рольові, 
ділові, імітаційні, ігри-змагання, ігри-драматизації. За дидактичною метою ігри бувають 
актуалізуючими, формуючими, узагальнюючими, контрольно-корекційними [9: 124]. 

Російська дослідниця Л. Борзова в основу класифікації ігор пропонує брати їх ігрову сутність і 
поділяє ігри на рольові та ігри за правилами [10: 11]. 

Скористаємось цією класифікацією Л. Борзової та наведемо приклади ігор за правилами, які 
доцільно використовувати на уроках етики. 

Відомі фахівці з теорії й методики викладання суспільствознавчих дисциплін О. Пометун і 
Г. Фрейман рекомендують застосовувати гру "З уст в уста". Сенс гри полягає в тому, що учням 
пропонується кількаразовий переказ  того самого уривка. У грі беруть участь, скажемо, четверо учнів 
– трьом із них пропонується на момент першого читання вийти з класу (йдеться про опрацювання, 
наприклад, одного з пунктів параграфу). Коли уривок прочитано, другий учень повертається до класу 
і довідується про опрацьоване з переказу  першого учасника. Цей учень так само  переповідає почуте 
запрошеному третьому учаснику, а той, нарешті, четвертому. Четвертий учень переказує  почуте 
всьому класові, а діти мають змогу порівняти, наскільки прочитане добре відтворене гравцем. Ця гра 
привчає висловлюватися точно, лаконічно. Учитель має скерувати гру так, аби відбувалася вона 
організовано й динамічно [11: 259]. 

У своєму дослідженні В. Букатов наводить приклади ігор, які можуть бути використані на різних 
етапах уроку при вивченні багатьох предметів і на уроках етики також. Наприклад, гра "Де ми були, 
ми не скажемо, а що робили, покажемо". Кожна команда отримує завдання – прочитати певний 
пункт параграфу чи певну його частину, а потім показує за допомогою пантоміми його зміст іншим 
командам, які вгадують, про що вони прочитали [12: 61].  

Російські педагоги А. Лопатіна, М. Скребцова пропонують понад 600 різноманітних творчих ігор, 
багато з яких можна використовувати на уроках етики, наприклад, гра "В що ми віримо". Діти встають 
у коло. Педагог по черзі кидає кожному з них м’яч, ставлячи при цьому запитання. Наприклад: "Чи 
можна вірити в дружбу?" Якщо, на думку учня, в дружбу вірити можна, він ловить м’яч і пояснює, 
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чому він так вважає; якщо не можна – не ловить, і теж пояснює чому. Перш ніж кинути м’яч 
наступному  учаснику, вчитель запитує всіх дітей, чи згодні вони з думкою свого товариша чи ні. 
Питання для обговорення: чи можна вірити у дружбу, любов, серце, людину, знання, Бога, молитву 
[13: 72].   

Другий тип ігор – це рольові ігри, в яких на основі життєвих чи художніх вражень творчо 
відтворюються соціальні відносини чи матеріальні об’єкти. Ці ігри і є власне іграми, що 
відрізняються від решти пізнавальних завдань наявністю прямої мови (діалогів) учасників та 
вигаданої (уявної) ситуації. 

Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допомагає учням виробити власне ставлення 
до неї, набути досвід шляхом гри, сприяє розвитку уяви та навичок критичного мислення, виховання 
здатності знаходити й розглядати альтернативні можливості дій, співчувати іншим. 

Різноманітні за формою рольові ігри пропонують п’ятикласникам автори "Методики викладання 
етики" О. Пометун, Л. Пилипчатіна: уявну екскурсію на українські свята, телерепортаж з урочистої 
церемонії, подорож дослідників-етнографів, які вивчають побут і звичаї різних народів [14: 98]. 

На основі вивчення теоретичних і практичних проблем дидактичних ігор на уроках етики ми 
розробили свою систему змісту дидактичних ігор, головною метою яких є створення умов для 
ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроці. 

Для здійснення мотивації навчальної діяльності вчитель може розпочати урок із дидактичної гри 
"Чи знаєте ви…" (Три-чотири учні виходять до дошки, хто швидше відповідає на питання, той  
отримує фішку, перемагає той, хто отримує більше фішок). Наприклад, при вивченні у 5 класі теми 
"Яке значення має для людини сім’я" можуть бути такі питання: 

1. Які очі у твоєї матусі? 
2. Яка улюблена страва татуся? 
3. Як звати  твого прадіда? 
4. Яка улюблена телепрограма татуся? 
5. Коли день народження бабусі? 
6. Назви імена та по батькові своїх дядька та тітки. 
7. Який улюблений колір у мами? 
8. Яка улюблена книжка дідуся? 
9. Яка улюблена пісня бабусі? 
Після проведення гри вчитель запитує учнів: "Чи важко було відповідати на ці питання? З якою 

метою ми на них відповідали?" Далі вчитель переходить до формулювання очікуваних результатів 
уроку. 

Коли вивчається тема "Якими є моральні основи товаришування" вчитель пропонує учням гру 
"Листівка другові" – написати листівку з товариськими побажаннями своєму сусіду по парті. 
Наприклад: Люба Світланко! Будь пунктуальною, дотримуйся свого слова, бери участь у шкільних 
змаганнях, конкурсах. Бажаю успіхів! Учні обмінюються листівками. Учитель запитує учнів: "Які з 
побажань вам буде важко виконати? Чому?" Ця гра вчить учнів аналізувати свої вчинки і поведінку, 
враховувати їх, оцінку однокласниками. 

При проведенні гри "Навчає народна мудрість" учитель пише прислів’я на двох аркушах паперу: 
на одному – початок, на другому – кінець. Аркуші перемішуються та роздаються дітям. Учні повинні 
знайти другу частину свого прислів’я, та пояснити як його зміст пов’язаний з темою уроку. 

До вподоби учням гра "Мій друг". Діти по черзі розповідають про своїх товаришів у класі, не 
називаючи їх імен. Учні повинні за описом угадати ім’я друга. Той, хто правильно відгадав, стає 
ведучим. Після закінчення гри учні повинні, проаналізувавши виступи, назвати риси притаманні 
справжнім друзям. 

Наш досвід викладання етики свідчить про доцільність використання гри "Дерево мудрості". 
Наприклад, на уроці узагальнення з теми "Чим керується людина у вчинках та поведінці". Учитель 
об’єднує учнів у п’ять команд. Кожна команда отримує аркуш ватману, на якому треба намалювати 
"Дерево мудрості". (Малюють дерево, на листочках якого члени команди складають і записують 
правила: І команда – правила доброти, ІІ команда – правила чесності, ІІІ команда – правила 
ввічливості, ІV команда – правила скромності, V команда – правила спілкування). Через 15 хвилин 
кожна команда презентує свою роботу. Ця гра дає вчителю можливість залучити весь клас до 
активної роботи, побачити як учні запам’ятали та вміють формулювати певні правила поведінки та 
етикетні норми.  

Для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики бажано використовувати також і такі 
ігри за правилами, як кросворди, шаради, ребуси, вікторини. 

Наведемо приклад рольової гри. У рольовій грі "Твій вибір" три пари учнів виходять до дошки і 
отримують завдання показати як у даних ситуаціях може повести себе агресивна, невпевнена, 
впевнена людина. Наприклад, друг продовжує займати вас розмовою, а ви хочете залишити його. Ви 
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говорите... Або однокласник забуває повернути вашу книжку. Ви говорите... Після закінчення гри 
учні визначають, яка поведінка найбільш доцільна в подібних ситуаціях. 

На уроках етики доцільно використовувати таку рольову гру,  як гра-подорож, наприклад, на уроці 
узагальнення з теми "Які правила визначають гармонію людини із собою та найближчим оточенням" 
учні здійснюють подорож до Країни Дружелюбності. 

Учитель пропонує об’єднатися в команди по 5 чоловік. Діти дають назву своїй команді. За кожну 
правильну відповідь команда отримує 3 бали. Перемагає та команда, яка набрала найбільше балів та 
першою дійшла до фінішу. На дошці намальована карта подорожі до Країни Дружелюбності, на якій 
учитель за допомогою кольорових магнітів буде відмічати просування команд. 

Завдання 1.  
Щоб дістатися до моря Щастя треба подолати рифи Зла. Учитель читає питання, кожна команда 

намагається якнайшвидше відповісти на них. 
1. Сукупність своєрідних і неповторних якостей, які відрізняють одну  людину   від іншої 

називається... ( Індивідуальність.) 
2. Людина, котра чинить відповідно до веління своєї совісті, називається... 
   (Совісною.) 
3. Відчуття цілковитого задоволення  життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної 

радості... (Щастя.) 
4. Сукупність людей, упродовж певного часу об’єднаних спільною діяльністю та інтересами... 

(Колектив.) 
5. Добрі приязні  стосунки на основі взаємної прихильності й відданості... 
  (Товаришування.) 
6. Почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, недостойні дії, 

вчинки – це ... (Сором.) 
Завдання 2.  
Щоб знайти шлях до острова Взаєморозуміння кожна команда повинна подолати болото 

Байдужості.  Команди отримують картки з ситуаціями та відповідають на питання до них. 
1. Оленка довго хворіла, але ніхто з однокласників не зателефонував, не прийшов додому 

провідати однокласницю. Коли Оленка прийшла до школи однокласники не запитали її про 
самопочуття, не запропонували допомогу у навчанні. 

Чи є цей клас дружним? Що необхідно зробити, щоб кожен учень у класі відчував турботу і увагу? 
2. П’ятикласники готувались до конкурсу малюнків. Необхідно було подати на виставку  три 

малюнки. Оля і Олексій  принесли малюнки, а Катруся забула. Товариші були ображені і перестали 
розмовляли з однокласницею. 

Що ви можете порадити  Катрусі та її однокласникам?  
3.Павло – гарний футболіст, виступає на змаганнях, але коли треба прибирати в класі завжди 

знайде причини, щоб не робити цього. Учні обурені його ставленням до своїх обов’язків. 
Як  однокласникам примусити Павла виконувати свої обов’язки? 
4. Сашко прогуляв три навчальні дні, боїться сказати про те батькам. І в школу теж  боїться  

йти, тому що потрібна довідка. Його однокласник  Андрій про це знає, але не знає як допомогти 
товаришу. 

Що б ви порадили Андрію та Сашку? 
Завдання 3. 
Щоб дійти до хатини Спілкування команди повинні подолати гірські перевали та досягти вершин 

Честі, Совісті, Гідності. Кожна команда пояснює мудрі думки відомих людей. 
1. Честь – це нагорода, яка присуджується за чесноти. Аристотель, давньогрецький мислитель. 
2. Совість – це праведний суд доброї людини. Аристотель, давньогрецький мислитель. 
3. У світі немає нічого кращого й приємнішого, ніж дружба. Виключити з життя дружбу все 

одно, що залишити світ без сонця. Цицерон, давньоримський мислитель. 
4. Совість – найкраща з повчальних книг, якими ми володіємо; в неї слід заглядати якомога 

частіше. Б. Паскаль, французький  вчений ХVІІ ст. 
 Завдання 4. 
Ось ми нарешті дісталися до хатини Спілкування, від якої тягнеться стежка Друзів до Країни 

Дружелюбності. На стежці Друзів кожна команда повинна згадати пісню про дружбу, намалювати до 
неї ілюстрацію та заспівати цю пісню. 

У підсумковій частині уроку вчитель визначає команду, яка набрала найбільше балів і першою 
дісталася до Країни Дружелюбності. Далі вчитель пропонує кожному учневі в зошиті написати, що 
йому заважає на шляху до Країни Дружелюбності. "Щоб подолати перешкоди, мені потрібно…" 
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Застосування дидактичних ігор на уроках етики переконує, що в процесі їх використання в учнів 
розвиваються і формуються такі якості, як самостійність, ініціативність, відповідальність, творчість, 
товариськість. 

Дидактична гра вимагає від вчителя значної інтелектуально-емоційної напруги, динамізму, 
мобілізації особистісного творчого потенціалу, створення власної технології організації і проведення 
навчальних ігор. 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики дозволяє 
зробити висновок, що при організації дидактичної гри на уроках етики вчителю необхідно чітко 
визначати мету та правила гри, моделювати її результати. Крім цього він повинен продумати 
специфіку і зміст розподілу функціональних обов’язків учасників гри, тактику своєї поведінки і 
відповідно до цього міру своєї участі у конкретній ігровій діяльності учнів. Підсумовуючи результати 
дидактичної гри слід надати слово її учасникам. Міра їхньої активності, культура поведінки під час 
гри обов’язково повинні бути проаналізовані як учителем, так і самими учасниками. Отже, 
дидактичні ігри дають можливість залучити учнів до процесу осмислення різних моральних проблем 
життя, здійснювати самооцінку своїх учинків та дій, сприяють формуванню моральної культури 
особистості. 
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Журба О.В. Дидактические игры на уроках этики в 5-6 классах 
общеобразовательных учебных заведений. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и педагогической практики 
характеризуются разные по форме дидактические игры,  определяются особенности их 

использования на уроках этики. Предлагается система содержания дидактических игр, главная цель 
которых – создание  условий для эффективной организации познавательной деятельности учащихся 

на уроках этики в 5-6 классах общеобразовательных учебных заведений. 

Zhurba O.V . Didactic Games on the Lessons of Ethics in 5-6th Forms of the Secondary School. 

On the basis of psychological-pedagogic literature analysis and pedagogic practice the different by form 
didactic games are characterized, their application peculiarities on the Ethics lessons are defined. The 

didactic games' content system is suggested, their main aim is the creation of conditions for the effective 
cognitive activity organization of the pupils on Ethics lessons in the 5-6 th forms of the secondary school. 
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ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті розглядається проблема використання методу проектів як пріоритетного напряму 
розвитку освітніх інновацій в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. Метод, 
що досліджується, допомагає майбутнім спеціалістам розвивати необхідні вміння та навики у всіх 
видах мовленнєвої діяльності, збільшують інтерес до освіти, роблять навчальний процес більш 

ефективним та індивідуалізованим. 

Нові стратегічні орієнтири розвитку сучасної освіти в Україні, відповідно до вимог Болонської 
декларації, спрямованої на формування загальноєвропейської системи освіти, зумовили необхідність 
пошуку таких підходів до практичної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, які б формували 
спеціаліста нового типу – педагога-дослідника, готового до інноваційної діяльності, "сутність якої 
полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему, що 
передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості" [1: 28]. Висока якість підготовки майбутнього 
фахівця іноземних мов у галузі сучасної освіти повинна виявляти не тільки педагогічні умови та рівні 
його готовності до використання на практиці вже відомих способів вирішення педагогічних проблем, 
але й здатність до самостійного проектування педагогічних систем, процесів і ситуацій, що сприяє 
забезпеченню його ефективного професійного саморозвитку. 

Від того, наскільки майбутні спеціалісти іноземних мов ознайомлені з різними аспектами 
використання інноваційних технологій і на якому рівні вони володіють ними, залежить успішне 
здійснення їхньої професійної діяльності. Цей факт зобов’язує всі педагогічні вузи України готувати 
висококваліфікованих фахівців іноземних мов, які б володіли системою знань, умінь і навичок 
відповідно до умов сучасного інформаційного світу. 

Знання іноземних мов створює всі умови для переміщення студентів, викладачів і дослідників не 
тільки на теренах Європи, а й у всьому світі, сприяє якісній підготовці фахівців, їхній 
конкурентоспроможності й мобільності на світовому ринку праці, відкриває доступ до культурних і 
наукових цінностей інших народів, сприяє становленню та розвитку ділових і культурних зв’язків між 
країнами світу. 

Відомо, що на засвоєння іноземної мови впливають наступні фактори [2]: 
− високий рівень мотивації навчання; 
− забезпечення навчальним матеріалом; 
− вибір правильних методів навчання. 

Кожен із відомих методів навчання іноземних мов свого часу вважався новаторським, але 
інтеграція України у світовий освітній простір та прорив науково-технічної революції постійно 
змінюють соціальне замовлення щодо якості підготовки фахівців і, відповідно, прийомів та методів 
підготовки випускників вищих навчальних закладів. 

Таким чином, модернізація сучасної освіти в Україні спрямована на пошук нових методів 
навчання й викладання іноземних мов зокрема. Саме якісна підготовка випускників вищих 
навчальних закладів змушує провідних науковців та дослідників у галузі освіти, теоретиків та 
практиків постійно розробляти і впроваджувати такі інноваційні педагогічні технології в навчальний 
процес, які б ефективніше розкривали потенціал студентів, їхні інтелектуальні й творчі здібності, 
сприяли підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, активізували їхню пізнавальну 
діяльність, спонукали до творчого пошуку, саморозвитку та самовдосконалення майбутнього 
спеціаліста. 

Чільне місце серед інноваційних технологій належить методу проектів, який є інноваційним 
моделюванням педагогічної системи, орієнтованої на масове використання, і який сприяє розробці 
найбільш ефективних систем навчання і виховання, що виявляється в педагогічних проектах, 
"сценаріях" практичної діяльності у вигляді навчальних планів, програм, рекомендацій для вчителя. 

Сутність проектно-технологічної діяльності ґрунтується на загально-психологічному розумінні 
діяльності, яке склалося у вітчизняних психологічних школах Л. Виготського, А. Лурія, О. Леонтьєва, 
В. Щадрикова. Незаперечний внесок у розвиток проектного методу навчання зробили вітчизняні (П. 
Блонський, В. Ігнат'єва, Е. Каганова, А. Макаренко, С. Шацький, В. Шульгін) та зарубіжні (Д. Дьюі, 
В. Кілпатрик, Е. Колгінс) педагоги і психологи. 

Різні аспекти проблеми педагогічного проектування знайшли висвітлення у працях Н. Алексєєва, 
В. Безрукової, В. Безпалька, А. Ліготського, Ю. Чернової, В. Юсупова І. Підласого, О. Пєхоти, А. 
Кіктенко і дослідників далекого зарубіжжя Дж. Джонса, Я. Дітриха, Д. Діксона, П. Хілла. У контексті 
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дослідження особливий інтерес становлять вітчизняні дисертаційні дослідження останніх років 
(О. Коберник, І. Коновальчук, О. Безпалько), в яких досліджуються питання проектування виховного 
процесу. Останнім часом метод проектів набуває все ширшого застосування в навчанні іноземних 
мов, про це свідчать публікації Н. Гальскової, Н. Корявцевої, А. Конишевої, Є. Полат, І. Глазкова, В. 
Петрук та інші. 

Попри досить значний обсяг теоретичної та прикладної розробки даної проблеми, вона і досі 
викликає гострі дискусії, оскільки зазначені дослідження не вичерпують усіх питань професійно-
педагогічної підготовки студентів вищих навчальних закладів і не визначають шляхів перспективного 
розвитку вітчизняної педагогічної освіти. Однак, незважаючи на інтенсивні пошуки вчених з метою 
створення єдиної теорії педагогічного проектування, поки залишаються мало вивченими питання 
термінології, її змістового наповнення, структури і функцій компонентів проектувальної діяльності 
педагога, етапів створення педагогічного проекту, закономірностей процесу підготовки майбутніх 
вчителів гуманітарного профілю засобами проектних технологій, що сприяє його професійному 
саморозвитку. 

У контексті даної проблеми постають такі суперечності: 
− між сучасними методами підготовки педагога і реальним рівнем та педагогічними умовами 

їхньої готовності до професійного саморозвитку засобами проектних технологій; 
− між потребами до організації навчального процесу на основі попереднього його 

проектування, прогнозування, моделювання, конструювання і відтворення нових педагогічних 
систем і процесів та недосконалістю методичної підготовки; 

− між сформованою технологічною структурою педагогічного  процесу у вузі, орієнтованою на 
засвоєння теоретичної інформації, і потребою суспільства у фахівцях, які володіють творчою 
активністю, самостійністю, проблемним стилем мислення; 

− між потребою в підготовці молодого фахівця до проектно-педагогічної діяльності й 
відсутністю методик і технологій формування в студентів основ педагогічного проектування. 
Очевидна актуальність, недостатня розробленість та перспективність проблеми і практична 

потреба її вирішення зумовлюють мету й завдання статті – обґрунтування теоретичних засад 
використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. 

Перетворення освітнього простору, яке з парадигми "наслідування" перейшло в парадигму 
"інформація" породжує величезний потік інформації, яку має опрацювати студент під час навчання у 
вищих навчальних закладах. Головним недоліком у процесі збільшення інформації, що її має 
опанувати студент, є відсутність його власної діяльності. Розв’язати цю проблему хоча б частково 
можна за допомогою використання, поряд з традиційними методами навчання нетрадиційних методів 
[3: 71] – інновацій. За І. Лернером, вони сприяють розвитку досвіду творчої діяльності, який не можна 
передати розповідями чи показами самого процесу, що здійснюється на очах студентів. Поки 
майбутній фахівець не бере участі у процесі творчої, пошукової діяльності, він цього досвіду не 
набуває. Отже, для розвитку творчих здібностей студентів необхідно задіяти їх у спеціально 
організований навчальний науково-пізнавальний процес, який є моделлю наукового процесу пізнання 
[3: 72]. 

Наприкінці ХІХ століття, у зв’язку з розвитком індустрії, починається рух спрямований на 
розвиток нетрадиційних методів навчання, до яких відносять методи активного навчання. Учені 
намагаються поряд із теоретичним обґрунтуванням інноваційних процесів дати практичні 
рекомендації щодо їх засвоєння. 

На початку ХХ століття американським педагогом В. Кілпатріком був запропонований метод 
проектів, в основу якого було покладено ідею побудови навчання на активній основі, через 
самостійну критичну творчу діяльність тих, хто навчається, з урахуванням їх особистих інтересів. 
Протягом десятиліть він успішно впроваджувався в країнах Європи та США. 

У вітчизняній педагогіці основоположником теорії та практики педагогічного проектування по 
праву можна вважати А. Макаренка, який розглядав педагогічний виховний процес як особливим 
чином організоване "педагогічне виробництво" [4: 45]. Він був переконаним у необхідності 
проектування в людині всього найкращого, тому висунув ідею розробки "педагогічної техніки" і 
"техніки створення нової людини". 

Однак у Радянському Союзі, до складу якого входила Україна, в 1931 році було заборонено 
використання нетрадиційних методів навчання. Єдиною освітньою галуззю, в якій ідеї навчального 
проектування деякою мірою збереглися після 30-х років ХХ століття, є професійна освіта. Проте 
здійснюване в ній курсове й дипломне проектування часто також не реалізовувало закладених в 
поданій технології можливостей, оскільки вибір їх тем не завжди характеризувався достатньо 
практичною цінністю та новизною. 
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Наприкінці 80-х років ХХ століття в різних країнах світу метод проектів починає 
використовуватися для навчання іноземних мов як активний спосіб інтенсифікації навчальної 
діяльності студентів. 

На початку 90-х років ХХ століття в українській педагогіці поступово починає приділятися увага 
використанню інноваційних методів навчання, до яких у першу чергу належить метод проектів. 

Згідно з твердженням, доктора педагогічних наук, професора Є. Полат, уміння користуватися 
методом проектів є показником прогресивної методики навчання та розвитку майбутніх вихованців 
[5: 73]. Метод проектів є системою навчання, в процесі якої студенти набувають знання, виконуючи 
практичні завдання (проекти), що поступово ускладнюються [3: 74]. Проект у навчанні іноземних мов 
можна визначити як комплекс вправ або завдань, які передбачають організовану, тривалу значущу 
для студентів самостійну дослідну діяльність іноземною мовою, яка виконується як в аудиторії, так і 
в поза аудиторний час [6: 4]. Наш погляд, основна ідея подібного підходу до навчання іноземних мов 
полягає в тому, щоб перенести акцент з різного виду вправ на активну розумову діяльність студентів. 
Метою методу проектів є стимулювання інтересів студентів до окремих проблем, що передбачають 
оволодіння ними певною сумою знань, та через проектну діяльність, яка включає практичне 
застосування самостійно набутих знань у процесі вирішення практичних завдань та проблем. 
Головною метою досліджуваного методу є наявність значимої проблеми, яка потребує інтегрованого 
знання, дослідницького пошуку її розв’язання, необхідності самостійної діяльності. 

За допомогою методів проектів майбутніх фахівців можна навчити [7: 26]: 
− виявляти та визначати наукові та практичні проблеми; 
− проводити їх аналіз; 
− знаходити шляхи їх розв’язання; 
− розвивати вміння працювати з інформацією; 
− знаходити необхідне джерело, наприклад, дані в довідковій літературі або в засобах масової 

інформації; 
− застосовувати отриману інформацію з метою розв’язання поставлених завдань. 

Метод проектів по праву відноситься до нетрадиційних методів навчання, тому він спроможний 
забезпечити [7: 27]: 

− активність навіть тих студентів, які, як правило, віддають перевагу мовчанню; 
− розкриття студентами своїх здібностей, що формує в них впевненість в собі; 
− комфортність навчання для студентів, оскільки вони перестають боятися негативної оцінки; 
− удосконалення комунікативних навичок студентів, оскільки дає змогу їм більше 

висловлюватись; 
− формування почуття професіонала в студентів вже у вузівській аудиторії; 
− розвиток у студентів ряду важливих здібностей (спільного прийняття рішень, творчого 

професіонального мислення тощо); 
− розвиток мислення не просто, відтворюючи засвоєні знання, але й використовуючи їх у 

практико-орієнтованій діяльності, залучення студентів до вирішення проблем, максимально 
наближених до професійних. 
Реалізація будь-якого з проектів здійснюється за такими етапами [8]: 

− визначення теми проекту; 
− визначення проблеми і мети проекту; 
− обговорення структури проекту, складання приблизного плану роботи; 
− презентація необхідного мовного матеріалу та перед комунікативна підготовка; 
− пошук інформації: робота з різноманітними джерелами, створення власної системи 

збереження інформації; 
− групова робота; 
− регулярні зустрічі, під час яких студенти обговорюють проміжні результати, а викладач 

виступає консультантом з мови, коментує виконану студентську роботу, виправляє помилки, 
проводить презентацію та опрацювання нового матеріалу; 

− аналіз зібраної інформації, координація дій різних груп студентів; 
− підготовка презентації проекту – відеофільмів, показів, радіопередач тощо; 
− демонстрація результатів проекту (захист проекту); 
− колективне обговорення проекту, експертиза, результати зовнішньої оцінки, висновки. 

На початковому етапі вивчення іноземної мови викладач знайомить студентів із методом проектів 
як видом роботи. Перш ніж розпочати роботу над проектом, майбутній фахівець повинен оволодіти 
творчими та комунікативними навичками, тобто він має навчитися працювати з літературою, 
аналізувати прочитану інформацію, вміти користуватися науковими джерелами, висловлювати свої 
думки, брати участь у бесіді тощо [8]. Робота над проектом ретельно планується викладачем і 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 41. Педагогічні  науки  
 

124 

обговорюється зі студентами. При цьому проводиться докладне структурування змістовної частини 
проекту з вказівкою поетапних результатів і термінів презентації результатів іншим студентам групи. 
Успіх проектної діяльності студентів у великому ступені залежить від організації роботи всередині 
групи, від чіткого розподілу обов’язків і визначення форм відповідальності за виконувану частину 
роботи. 

Таким чином, для реалізації проектної методики необхідна серйозна підготовка майбутніх 
спеціалістів, вивчення значного лексичного матеріалу, формування мовленнєвих навичок студентів 
вже на початковому етапі навчання у вищих навчальних закладах. Використання проектної методики 
вимагає від викладача високої кваліфікації та  ефективної підготовки студентів до використання 
проекту за допомогою спеціально підібраного комплексу вправ та завдань. 

Проектна робота не виконується ізольовано від тем, які вивчаються, навпаки вона тісно з ними 
пов’язана. Метод проектів потрібно використовувати після вивчення теми. Працюючи над проектом, 
орієнтованим на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, групову, яку вони 
виконують протягом певного відрізку часу, майбутні фахівці здійснюють дослідницьку й творчу 
діяльність. 

Результати виконаних проектів повинні бути "відчутними", тобто, якщо це теоретична проблема, 
то конкретне її вирішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження. 
Проекти можуть бути різного ступеня складності. Тематика проектів може стосуватися якогось 
теоретичного питання навчальної програми з метою поглиблення знання студентів у цьому питанні, 
диференціювати процес навчання. Однак, дуже часто теми проектів відносяться до якогось питання, 
актуального для практичного життя, і яке потребує залучення знань учнів з різних областей, а також 
творчого мислення і дослідницьких навичок. У такий спосіб досягається природна інтеграція знань. 

Існують різні підходи до класифікацій проектів. На наш погляд, серед них найбільш 
розповсюдженими є: дослідницькі, творчі, інформаційні, ігрові, телекомунікаційні. Для багатьох 
викладачів іноземних мов найбільш цікавими є міжнародні телекомунікаційні проекти. Їх специфіка 
полягає в тому, що вони за своєю суттю міжпредметні й вимагають залучення інтегрованого знання. 
За допомогою таких проектів створюється природне мовне середовище, формується потреба в 
іншомовному спілкуванні й створює умови для міжкультурного спілкування. Проте міжнародні 
телекомунікаційні проекти іноземною мовою необхідно залучати в процес навчання лише за умови, 
якщо зміст проекту співвідноситься з темами навчальної програми. 

Таким чином, використання методу проектів під час вивчення іноземних мов надає можливість 
викладачеві створювати комунікативні ситуації, наближені до реальних умов спілкування, спонукати 
студентів до самостійної роботи (індивідуальної, парної, групової), підбирати теми проектів, які 
максимально цікавлять студентів тощо. На наш погляд, процес проектування повинен бути 
зорієнтований на особистість і відповідати її реальним запитам, інтересам і можливостям. 

Отже, використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних 
мов у вищому навчальному закладі: 

− сприяє вдосконаленню навчального процесу; 
− розширює мотивацію студентів до вивчення іноземних мов; 
− розширює й урізноманітнює програму вивчення іноземних мов у вузі; 
− сприяє значно швидшому формуванню розвитку комунікативних вмінь і навичок; 
− спонукає до більш раціонального використання часу в процесі вивчення іноземних мов; 
− сприяє індивідуалізації навчання; 
− стимулює самостійну діяльність студента (індивідуальну, парну, групову); 
− виховує закономірності до самореалізації й самоуправління в студентських групах, уміння 

поєднувати колективну та індивідуальну форму роботи; 
− забезпечує потреби майбутніх фахівців у професійній самореалізації і саморозвитку; 
− активізує дослідницьку та творчу діяльність студентів на всіх етапах навчання; 
− формує вміння орієнтуватися в світовому інформаційному просторі; 
− формує вміння вибирати необхідну інформацію; 
− розширює кругозір студента й викладача; 
− дозволяє брати участь в електронних творчих проектах у різних країнах світу; 
− дозволяє поділитися досвідом; 
− формує вміння конструювати свої знання; 
− розвиває критичне мислення та вміння робити висновки; 
− формує професійні педагогічні вміння та навички; 
− полегшує працю викладача, коли мова йде про групу, в якій навчаються майбутні фахівці 

іноземних мов з різних рівнем знань:  спеціалісти, які володіють мовою краще, можуть виконувати 
складні  проекти, в той час як слабші можуть виконувати проекти нижчого рівня складності тощо. 
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Вищезгадані переваги використання методу проектів у вивченні іноземних мов не є вичерпаними. 
Однак, можемо з впевненістю стверджувати, що впровадження методу проектів як інноваційного 
методу навчання забезпечує підвищення якості викладання та вивчення іноземних мов. 
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Колодницька О.Д. Общие аспекты использования метода проектов 
в профессиональной подготовке будущего учителя иностранных языков. 

В статье рассматривается проблема использования метода проектов как приоритетного 
направления развития образовательных инноваций в профессиональной подготовке будущего 
учителя иностранных языков. Исследуемый метод помогает будущим специалистам развивать 
необходимые умения и навыки во всех видах языковой деятельности, увеличивают интерес к 

образованию, делают учебный процесс более эффективным и индивидуализированным. 

Kolodnytska O.D. Common Aspects of Project Method Usage 
in Professional Training of Future English Teachers. 

The article deals with the problem of project method usage as the priority direction of educational 
innovations development in professional training of future English teachers. The research method helps 
future specialist to develop and form necessary skills in all kinds of language practice, to increase their 

interest to teaching process and make it more effective and individual. 
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РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У XIX -XX СТОЛІТТІ 

У статті розглядаються основні історичні етапи становлення та розвитку системи дистанційної 
освіти як нової форми навчання  в XIX - XX столітті; проаналізовано основні джерела виникнення 
цієї форми навчання в контексті історико-педагогічного розвитку; запропоновано класифікацію 

розвитку дистанційної освіти в XIX -XX столітті та розглянуто досвід ефективного впровадження 
дистанційної форми навчання в освітній процес навчальних закладів різного типу. 

У другій половині XX століття склад та характер знань та вмінь, які необхідні індивіду для 
ефективного функціонування в суспільстві нових інформаційних технологій кардинально змінився, 
що зробило необхідним впровадження нової форми навчання, здатної задовольнити соціальне 
замовлення на компетентного конкурентоспроможного фахівця.  

Історико-педагогічний аналіз проблеми становлення та розвитку дистанційної освіти свідчить 
проте, що ідея навчання на відстані від джерела знань має досить давню історію.  

Попри інтерес вітчизняних та закордонних дослідників до проблеми виникнення та становлення 
дистанційної освіти (Т. Громова, С. Сисоєва, П. Стефаненко, Т. Бейтс, Р. Гаррісон) [1; 2; 3; 4; 5;] 
питання розвитку та періодизації дистанційної освіти в XIX-XX столітті потребує додаткової уваги. 

Отже, метою нашої статті є аналіз зародження та становлення дистанційної освіти у світі та 
періодизація її розвитку. Відповідно до зазначеної мети ми поставили наступні завдання: 

Проаналізувати основні джерела виникнення дистанційної освіти як форми навчання. 
Запропонувати класифікацію розвитку дистанційної освіти як форми навчання в XIX-XX столітті. 
Зародження дистанційної освіти відбувалося на рівні епістолярного стилю і одним з перших 

прикладів такої форми  навчання були святі послання Святого Павла, які розсилались по церквах 
Римської імперії [6: 9]. 

Якщо акцентувати увагу на можливості взаємодії учня та вчителя за допомогою пошти, то світське 
листування імператриці Катерини з Вольтером, яка вчилася та запозичувала ідеї цього мислителя, 
також можна розглядати як приклад взаємодії, який виходить за межи читання книжок, слухання 
лекції або безпосередньо бесіди. У листуванні, напевне, мали місце запитання на адресу мислителя, 
на які він відповідав, із чого можна зробити висновок, що з точки зору інтерактивності їх взаємодія 
випереджала модель кореспондентського навчання, яка з’явилася в спеціально організованих її 
формах на межі XIX-XX століть.  

Якщо брати до уваги, що поштове листування, яке в сучасних умовах трансформувалося в 
комп’ютерне, являє собою інтерактивну форму спілкування, то із цією думкою можна погодитись. 
Також, епістолярна форма спілкування має деякі особливості, які, на нашу думку, в повній мірі можна 
віднести і до дистанційної форми навчання. Повноцінне епістолярне спілкування можливо лише за 
умови, коли виникає спільна пам’ять кореспондентів – сукупність фактів, які однаково відомі тим, 
хто листується. Спільний об’єм пам’яті кореспондентів може вимірятися кількістю таких фактів та 
ступенем їх конкретності та деталізації. Чим більший об’єм загальної пам’яті і чим вона конкретніша, 
тим більш незрозумілою для стороннього буде це листування, завдяки еліпсам – посиланням та 
натякам на відомі кореспондентам факти. Смислові особливості листування - в певній розбіжності 
кодів кореспондентів, завдяки чому епістолярне спілкування є смислопороджуючим, творчим та 
здатним до генерування, що дозволило використовувати багато епістолярних навчальних ситуацій в 
дистанційному навчанні [7: 486].  

Але як спеціально організований масовий процес, дистанційна освіта почала свій розвиток в 
середині XIX століття, коли була сформована перша стійка, регулярна, загальнодоступна система 
поштового зв’язку. 

У 1840 році англієць Ісаак Пітман став ініціатором організації навчання стенографії за допомогою 
поштових відправлень і, таким чином, може вважатися родоначальником першого дистанційного 
курсу. Завдання курсу були досить простими: учні повинні були стенографувати невеличкі вірші з 
Біблії та відсилати їх назад для корекції та контролю. Для організованого навчання в 1843 році було 
створено безкоштовне товариство заочного навчання стенографії, де могли навчатися всі бажаючи [8: 
15].  

 У 1856 році Ч. Тусен, викладач французької мови Берлінського університету в Німеччині, та 
Г. Лангеншайдт, член Берлінського товариства сучасних мов, відкрили інститут іноземних мов у 
Берліні, заснований на заочній формі навчання іноземних мов. У той же час були опубліковані так 
звані авторські навчальні листи, які відігравали функцію першого друкованого навчального посібника 
з рекомендаціями щодо вивчення мов дорослими слухачами. Уперше можливість отримувати вищу 
освіту на відстані була реалізована в 1836 році, коли в Об’єднаному Королівстві був заснований 
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Лондонський університет, та згодом було дозволено здавати іспити на академічні ступені всіх рівнів 
та всіх спеціальностей крім медицини та захищати дипломні роботи всім студентам незалежно від 
попередньої форми отримання знань та місця проживання.  Результатом цього підходу було 
утворення ряду коледжів, які пропонували курси навчання через пошту відповідно до 
університетської програми.  

Серед проектів по організації дистанційного навчання в Сполучених Штатах Америки належить 
виділити проект Вільяма Рейні Харпера, який в 1892 році створив перше університетське відділення 
дистанційного навчання в університеті Чикаго та почав експериментувати з позакласним 
викладанням у Баптиській теологічній семінарії. У 1906 році викладання  поштою було запроваджено 
в університеті штату Вісконсін, а згодом, у 1874 році, в Іллінойському університеті (США); у 1877 
році – в університеті святого Андрія (Шотландія); у 1889 році в – Королівському університеті 
(Канада); в 1891 році – у Чикагському університеті (США); в 1911 році у Квінслендському 
університеті (Австралія). У 1877 році Шотландський університет Святого Андрія запропонував 
програму заочного навчання для жінок на звання ліцензіата мистецтв, яка діяла протягом 55 років і за 
якою навчались жінки в усьому світі – аж до Палестини, Кенії та Китаю [7: 487].  

У 1914 році практика організації дистанційних програм почала поширюватись на початкові та 
середні школи, а також на технічні училища. Яскравим прикладом була організація  навчання дітей, 
які мешкали далеко від стаціонарних шкіл, за програмою початкової школи в австралійському місті 
Мельбурні. Студенти педагогічного коледжу Мельбурна також використовували пошту  в навчанні.  

Приблизно до цього періоду відноситься поява в педагогічній літературі нової терміносистеми, 
тою чи іншою мірою пов’язаною з особливостями дистанційного навчання, закладами освіти, які його 
впроваджували та користувачами освітніх дистанційних послуг. Найбільш поширено 
використовувались такі терміни як: домашнє навчання (home study), незалежне навчання (independent 
study), зовнішній студент (external student), зовнішнє навчання (extension). У 1892 році в каталозі 
університетських курсів штату Вісконсин уперше з’явився термін дистанційна освіта/навчання 
(distance education), який визначає цю форму отримання освіти в сучасній західній та вітчизняній 
педагогічній літературі [9: 15].  

 Своєрідним підсумком численних проектів у галузі дистанційного навчання став у 1938 році у 
Вікторії (Британська Колумбія, Канада) перший Міжнародний з’їзд кореспондентського навчання. 

Таким чином, слід відзначити, що характеристиками першого, епістолярно-кореспондентського 
етапу розвитку дистанційної освіти, були: 

1. Використання технічних можливостей оперативного поштового листування як ефективного 
засобу розвитку дистанційного навчання на ранніх етапах його становлення. 

2. Зміни в структурі навчальних закладів, а саме: з одного боку, з’явились підрозділи 
дистанційного навчання в університетах, які заклали основи подальшого розвитку сучасної 
бімодальної моделі навчальних закладів; з іншого боку, були засновані спеціалізовані приватні 
кореспондентські школи, які були першими самостійними закладами дистанційного навчання, які 
здебільшого пропонували короткострокові професійно-технічні курси підвищення кваліфікації 
(навчання техніки стенографії, бухгалтерський облік, переклад) та різноманітні курси 
передекзаменаційної підготовки (наприклад Sherry’s Сollege в Единбурзі готував кандидатів до 
екзаменів цивільної служби; University Correspondence College в Кембриджі – випускників 
неакредитованих англійських коледжів до екзаменів на ступінь бакалавра в університеті Лондона; 
Diploma Correspondence College в Оксфорді – до вступних іспитів в Оксфордський університет); 

3. Юридичне закріплення нової форми освіти як можливості підтвердження певної кваліфікації 
та отримання офіційного документа про освіту. 

4. Формуватися типової структури дистанційних освітніх програм, яка поєднувала академічні 
та професійно-технічні практико-орієнтовані курси. 

5. Осмислення першими практичними організаторами дистанційного навчання його специфіки 
як особливої форми навчання, в основі якої, особлива навчальна ситуація, яка потребує іншого 
способу навчальної комунікації, тобто особливої дидактики. 

6. Спроба визначення принципів дидактики дистанційної освіти в навчальній практиці перших 
закладів дистанційного навчання без теоретичного обґрунтування цих принципів. 

Отже, можна зазначити, що до кінця XIX століття дистанційна освіта виділилась в самостійну 
форму навчання та функціонувала як сегмент додаткового та продовженого навчання.  

Другим хронологічним етапом становлення системи дистанційної освіти, на думку вітчизняних 
дослідників, стала радянська система заочного навчання, яка на початковому етапі свого 
самовизначення була представлена закладами заочного навчання "непівських" 20-х років, наприклад, 
заочними курсами; згодом були засновані заочні відділення при Сільськогосподарській академії ім. 
К.А. Тімірязєва, на педагогічному факультеті МГУ. Як результат нагальної потреби задовольнити 
попит у педагогічних кадрах на зростаючому ринку вищої освіти з’явився Інститут підвищення 
кваліфікації педагогів. Перші заочні відділення радянської вищої школи зберегли  багато рис 
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кореспондентських курсів та шкіл, серед яких відносна організаційна та економічна  незалежність [6: 
10].  

Але на початку 30-х років дистанційна освіта набуває суттєво відмінного статусу та утверджується 
як самостійна форма навчання, змінюючи організаційну структуру та дидактику. До основних 
характеристик радянської системи заочного навчання належить віднести: 

1. Відділення заочних інститутів як самостійних навчальних закладів, дипломи яких були 
еквівалентні дипломам очної форми; була розроблена та установлена єдина система державної 
атестації, оцінки та контролю якості. 

2. Спеціалізовані державні заклади заочної освіти, які стали центрами не тільки практики 
дистанційного навчання, але й спеціальними науково-методичними центрами; в 1939 році була 
заснована заочна аспірантура.  

3. Виокремлення споживачів послуг заочного навчання в окрему категорію та нормативне 
визначення та закріплення соціальних пільг для заочників на державному рівні. 

4. Розробка спеціальних методичних та дидактичних матеріалів для студентів заочників та 
консультаційних служб підтримки студентів. 

5. Впровадження перших розробок, які забезпечували використання в системі заочного 
навчання нових технологій телекомунікації та записів учбової інформації на додаткових носіях.   

Таким чином, радянська система заочного навчання стала першою системно організованою 
структурою, яка реалізувала сертифіковані державою освітні професійні програми та надавала 
широким верствам населення освітні послуги.  

Третій етап хронологічного розвитку дистанційної освіти почався з регулярними спробами 
впровадження технічних нововведень в освіту, які мали  найбільш виражений характер у США – 
технологічному лідері у світі, де вже на початку XX столітті намагалися впровадити засоби 
аудіовізуальної техніки в школу. Перший каталог навчальних фільмів з’явився в 1910 році і багато 
програм університетських курсів до 1920 року вже включали такі навчальні засоби як слайди та 
картинки, що рухаються, та викладачі вже використовували їх в навчальних аудиторіях.  

Нові надії пов’язувались із зародженням ідеї навчального телебачення. У 1932 році Державний 
університет штату Айова почав експерименти з трансляцією навчальних курсів. Друга світова війна 
загальмувала впровадження телебачення в широку освітню практику, але військові продемонстрували 
можливості використання аудіовізуальних засобів у навчальному процесі. Цей успіх викликав новий 
інтерес до використання таких засобів у школі; післявоєнне десятиліття було ознаменоване 
інтенсивними дослідницькими проектами. Дослідження були спрямовані на розуміння та розробку 
того, як навчальні засоби впливають на навчальний процес в аудиторії. Станом на 1948 рік п’ять 
навчальних закладів США працювали з телебаченням, перший ефір вийшов у штаті Айова. Ранні 
дослідження прагнули довести, що успіхи студентів, які навчаються в аудиторії за телевізійними 
програмами не поступаються традиційному очному навчанню. До кінця 1950 року телевізійні 
навчальні матеріали входили до 17 освітніх навчальних програм. Обсяги використання навчального 
телебачення зростали до 1961 року, коли 53 станції об’єднались в Національну навчальну телевізійну 
мережу, головним завданням якої було надати можливість обмінюватись навчальними фільмами. У 
1956 році підрозділ заочного навчання Національної навчальної телевізійної мережі вивчив досвід 
використання телебачення в заочному навчанні. В одному з перших досліджень щодо розвитку 
засобів навчання  зроблено висновки, що телебачення не є методом навчання, а є інструментом 
передачі знань та може використовуватися як в очному, так і в заочному навчанні з різною метою. До 
1960 року кількість навчальних каналів телебачення швидко зростала, а університети штатів Огайо, 
Техаса та Меріленда активно використовували навчальне телебачення для роботи зі студентами, які 
були віддалені від університетських структурних підрозділів [7: 491].  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що успішні інтенсивні розробки в 
напрямку технологічних нововведень, у навчальному телебаченні зокрема, створили серйозні 
передумови для створення реальної альтернативи традиційному навчанню та ознаменували собою 
розвиток третього, інформаційно технологічного етапу дистанційної освіти.   

Четвертим історичним етапом розвитку дистанційної освіти було заснування в 1969 році 
Відкритого університету Великобританії – подія, яка справила неабиякий вплив на подальшу історію 
розвитку дистанційного навчання та спричинила заснування плеяди відкритих університетів у 
багатьох країнах. 

Це був проект першого у світі  державного університету дистанційної освіти, що знаходився під 
особистим контролем прем’єр-міністра Гарольда Уілсона, що для країни, де більшість університетів є 
приватними, було досить незвичним. Уперше з ідеєю заснування Відкритого університету 
Великобританії Уілсон виступив у 1963 році, коли був лідером лейбористської опозиції. На його 
пропозицію вплинули успіхи телевізійного навчання в США та заочного навчання в СРСР. Ідеї 
Уілсона протистояла сама ідея класичної британської освіти, де право присудження університетських 
наукових ступенів належало тільки найкращим класичним університетам. Але на початку 1969 року 
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було опубліковано детально розроблений план та було видано королівський указ про створення 
університету, який із самого початку забезпечив унікальне становище цього навчального інституту.  

Уперше в історії розвитку дистанційної освіти у Відкритому університеті почав 
використовуватись комплексний підхід до навчання з використанням усього різноманіття технічних 
засобів та була розроблена велика кількість високоякісних навчальних посібників, спеціально 
призначених для дистанційного навчання. Курси дистанційного навчання Відкритого університету 
стали доступними споживачам в усьому світі, а результати діяльності яскраво свідчили про те, що 
якість дистанційної освіти є конкурентноспроможною на ринку освітніх послуг. 

Отже, основними характеристиками четвертого етапу розвитку дистанційної освіти є: 
1. Заснування першого у світі Відкритого університету як транснаціональної освітньої 

структури, яка на практиці втілювала ідеї доступної та якісної освіти для всіх верств населення 
незалежно від місця проживання та соціальної приналежності. 

2.  Реалізація моделі, яка принципово відрізнялась від очної та заочної моделі навчання. 
3.  Доведення ідеї конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

Таким чином, вся історія розвитку та становлення дистанційної освіти у світі дозволяє зробити 
висновок, що в новому тисячолітті з розвитком мультимедійного інформаційного суспільства, 
дистанційна освіта буде відігравати дедалі важливішу роль на ринку освітніх послуг, демонструючи 
свою гнучкість та різноманіття форм. 

Перспектива подальших досліджень пов’язана з визначенням місця і ролі т’юторської моделі в 
організації дистанційної форми навчання у вищій гуманітарній освіті США. 
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Малярчук Е.В. Развитие дистанционного образования в XIX-XX столетии. 

В статье рассматриваются основные этапы становления и развития системы дистанционного 
образования в XIX - XX столетии; проанализированы основные источники возникновения этой 
формы обучения в контексте историко-педагогического развития; предложена классификация 

развития дистанционного образования в XIX-XX столетии. 

Malyarchuk O.V . The Development of Distance Education in the 19th-20th Centuries. 

The article deals with the main stages of formation and development of the system of distance education in 
the 19th-20th centuries; the origin of this form of teaching in the historical-pedagogical context is analyzed; 

the classification of the development of distance education in the 19 th-20th centuries is suggested. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ 
НА ШКІЛЬНИХ УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА 

У статті на основі аналізу досліджень вітчизняних науковців узагальнено педагогічні умови 
формування ціннісних орієнтацій учнів на уроках правознавства. Визначені структурні компоненти 
ціннісних орієнтацій, вказані критерії сформованості ціннісних орієнтацій учнів загальноосвітніх 

шкіл та закладів середньої освіти нового типу. 

Побудова соціальної, правової та демократичної української держави актуалізує створення й 
утвердження нових ідеалів суспільного розвитку з певними цінностями, нормами, орієнтирами. 
Формування правової держави в Україні, яка визнана в конституційних положеннях основним 
політико-юридичним ідеалом, потребує окрім реформування її правової системи формування 
відповідних соціально-правових ціннісних орієнтацій, у першу чергу, в дітей та молоді. Особливу 
роль у цих процесах відіграють правові та соціальні цінності як універсальні світоглядні засади, що 
визначають сутність і спрямованість правового регулювання. Підкреслюючи психологічний характер 
цінностей як об’єкта спрямування особистості, В. Тугарінов у 60-і рр. використав поняття "ціннісні 
орієнтації", які визначив як спрямованість особистості на ті чи інші цінності [1].  

Формування соціально-правових ціннісних орієнтацій учнів на уроках правознавства є актуальним 
процесом, який, у свою чергу, потребує осмислення відповідних педагогічних умов.  
Метою нашої статті, на основі аналізу праць вітчизняних учених, є визначення педагогічних 

умов для наступного формування ціннісних орієнтацій учнів на уроках правознавства. 
Дослідження ціннісних орієнтацій було здійснено в роботах філософів А. Здравомислова, 

Б. Паригіна, Г. Андреєвої, О. Донцова, В. Мухіної, О. Бодальова, Г. Дилигенського, В. Алєксєєвої, 
А. Сєрого, М. Яницького та ін. 

Психолого-педагогічні аспекти ціннісних орієнтацій вивчені у працях І. Беха, Л. Божович, 
М. Боришевського, Т. Бутківської, Л. Крицької, В. Оржеховської, В. Постового, С. Максименка, 
В. Семиченко, Р. Скульського, Ю. Стежка, М. Стельмаховича, О. Сухомлинської, В. Тюріної . 

Дослідники прийшли до висновку, що ціннісні орієнтації формуються за умов засвоєння 
соціального досвіду і опредметнюються в цілях, ідеалах, переконаннях, інтересах та інших проявах 
особистості. Система ціннісних орієнтацій створює змістовну сторону спрямованості особистості і 
виражає внутрішню основу її відношень до дійсності. 

У педагогічній науці ціннісні орієнтації визначаються як відношення до об’єктивних цінностей 
суспільства, що опредметнюється в їх усвідомленні та переживанні як потреби [2: 140]. 

В останні роки українські вчені почали дослідження проблем формування ціннісних орієнтацій 
школярів загалом, і старшокласників зокрема.  

Так, Д. Попова [3] дослідила проблему формування загальнолюдських цінностей старшокласників 
засобами ЗМІ, а С. Шандрук [4] – питання формування ціннісних орієнтацій старшокласників 
засобами ЗМІ. 

Д. Попова прийшла до висновку, що ефективність використання засобів масової інформації в 
процесі формування у старшокласників загальнолюдських цінностей залежить від розвитку досвіду 
сприйняття інформації, вміння критично її аналізувати, набуття навичок роботи з суперечливими 
матеріалами засобів масової інформації, вміння аргументовано, критично оцінювати різні ідеї, 
відстоювати свої погляди та переконання. Оптимальне поєднання виховних засобів, спрямованих на 
диференційоване сприйняття учнями інформації, покращення цілеспрямованого педагогічного 
керівництва цим процесом, регуляція інформаційного навантаження старшокласників, відбір змісту 
інформації підвищують ефективність використання засобів масової інформації у формуванні 
загальнолюдських цінностей у старшокласників [3: 5]. 

С. Шандрук прийшла до висновку, що ціннісні орієнтації – вибіркова, відносно стійка система 
спрямованості інтересів, потреб і смаків особистості, зорієнтована на певний аспект цінностей. 
Виховання ціннісних орієнтацій зумовлює зміни в їхній субординації, а відповідно й функціях 
соціальної регуляції людини. Зміст ціннісних орієнтацій досить рухомий і розглядається як складний 
комплекс потреб, інтересів і смакових установок особи, що реалізується в актах сприйняття, оцінки й 
вибору цінностей. Його визначають почуттєвий, нормативно-регулятивний і дієво-творчий 
компоненти. У дисертації С. Шандрук проаналізувала взаємозалежність і взаємодію категорій 
"виховання ціннісних орієнтацій", "формування інформаційної культури" і "соціалізація" особистості 
[4: 19]. 
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У дослідженні запропоновані педагогічні умови виховання ціннісних орієнтацій старшокласників 
засобами масової інформації, але зазначається, що їх ефективність виявляється лише в системному 
застосуванні: 

− використання учнями високоякісної інформації;  
− забезпечення особистісної позиції юнаків і дівчат в інформаційних процесах; 
− послідовне накопичення і систематизація старшокласниками інформаційного тезаурусу, 

боротьба з інформоманією; 
− тісний зв’язок інформаційної діяльності з життєдіяльністю самих учнів, реальністю 

сьогодення, творчого співробітництва дітей і дорослих, школи і ЗМІ в масових інформаційних 
процесах; 

− включення матеріалів ЗМІ в навчально-виховний процес різних типів загальноосвітніх 
закладів на засадах сформованої інформаційної культури [4]. 
Ю. Стежко [5] вивчив проблеми формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій 

старшокласників засобами суспільствознавчих навчальних предметів. Проведене дослідження 
показало, що великі потенційні можливості щодо формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій 
старшокласників криються в поєднанні раціональної цінності суспільствознавчого курсу "Людина і 
світ" із іноваційною технологією особистісно зорієнтованого виховання. 

Ефективність виховання особистості у процесі вивчення курсу "Людина і світ" у старших класах 
визначається психологічними особливостями міжособистісних взаємин педагога та учнів на засадах 
співтворчості, взаємоповаги, співпереживання, взаємодовіри, за яких судження вихователя 
переходять у міркування вихованця, його внутрішній ціннісно-смисловий світ. Усвідомлення змісту 
власного "Я" та стосунків "Я – суспільство" з позиції гуманістичної моралі, яку несе слово вчителя, 
надає сенсожиттєвому самовизначенню учня спрямованості на вищі загальнолюдські та національні 
цінності. Поведінковий аспект виховання проявляється в тому, що учень усвідомлює суспільну 
необхідність не як зовнішній регулятив поведінки, а як внутрішній моральний чинник 
самодетермінації [5: 6].  

О. Ціхоцька [6] дослідила проблеми формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі 
вивчення іноземної мови, що конкретизовано в розкритті сутності і специфіки цього процесу, змісту 
гуманістичних ціннісних орієнтацій старших школярів, динаміки їх ієрархічної структури, 
дослідженні факторів впливу на зміст і структуру ціннісних орієнтацій, встановленні їх зв’язку з 
рівнем самоактуалізації особистості старшокласника та його гуманістичної спрямованості, 
розробленні та апробації системи розширення ціннісних орієнтацій старшокласників на основі 
застосування активних методів навчання іноземної мови, поглиблення гуманізації всього навчально-
виховного процесу.  

Дослідницею розроблено схему-модель гуманістичних ціннісних орієнтацій, що включає 
когнітивний, емоційно-вольовий, практично-діяльний компоненти, розкриває якості особистості, які 
визначають змістовий аспект і різні форми вираження її орієнтацій [6: 2]. 

Визначено, що специфіка формування гуманістичної ціннісної свідомості старшокласників у 
процесі навчання англійської мови складається з особливостей цього шкільного предмету й 
характерних рис, притаманних цій віковій групі учнів. Воно будується на основі гуманних 
міжособистісних стосунків учасників педагогічного процесу, індивідуалізації й активізації навчально-
виховної діяльності на відповідних уроках.  

Зазначено, що процес формування аксіологічних установок учнів старших класів, спрямований на 
гуманістичний розвиток їх індивідуальності доцільно здійснювати на основі наступних положень: 

− урахування особливостей учнів раннього юнацького віку; 
− створення умов для гуманізації міжособистісних відносин учасників педагогічного процесу; 
− підсилення мотивації досягнення; 
− при виборі навчального матеріалу використовувати його гуманістичний потенціал [6: 8].  

В. Сметаняк [7] вивчав проблеми психологічних особливостей ціннісного самовизначення 
старшокласників і наголосив, що самовизначення, зокрема його ціннісний аспект, належить до 
визначальних характеристик особистості. У старшому шкільному віці ціннісне самовизначення є 
актуальною потребою і насущним екзистенційним завданням. Його здійсненню сприяють наступні 
передумови: розвиток когнітивної (абстрактно-понятійної) і емоційно-вольової (довільність, 
ієрархізованість, інтелектуалізованість, опосередкованість) сфер, підвищена сензитивність до 
засвоєння соціокультурних цінностей та норм, становлення індивідуальної оцінно-ставленнєвої 
структури, зокрема світогляду, усвідомлена необхідність обрати професію чи рід заняття [7: 13]. 

В. Сметаняк експериментально підтвердив припущення про те, що спеціально сконструйований 
тренінг ціннісного самовизначення розширює діапазон усвідомлюваних мотивів цілісної 
життєдіяльності, переструктуровує цінності-цілі на основі реорганізації суб’єктних властивостей 
(цінностей-засобів) і забезпечує онтогенетично більш високий, здебільшого моральний та 
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екзистенційний, рівні самовизначення старшокласників. Проведення тренінгу ціннісного 
самовизначення спричинило наступні зміни в ціннісно-смисловій сфері старшокласників: 
актуалізацію суб’єктного потенціалу на вищих рівнях функціонування особистості, субординацію й 
конкретизацію цілей життєдіяльності, гармонізацію Я-концепції та розвиток асертивної поведінки, 
підвищення відповідальності за напрям і спосіб самореалізації, розблокування творчих інтенцій 
особистості, зростання сили "Я", узгодженості особистісних цінностей та суб’єктних властивостей. 
Експериментальне дослідження підтвердило доцільність і перспективність застосування холістичного 
підходу при створенні корекційно-розвивальних програм з метою оптимізації ціннісного 
самовизначення на різних етапах онтогенезу [7: 17]. 

О. Рудіна [8] дослідила проблеми формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах 
навчально-виховного процесу в гімназії. Вона зазначає, що оскільки ціннісні орієнтації 
співвідносяться з системою установок особистості та визначаються наявністю мотивів, інтересів і 
потреб, соціальних відношень, а отже, виступають важливим компонентом мотиваційної структури 
особистості, то вони є синтезом і результатом духовно-практичного відображення особистістю 
дійсності, виявляють готовність особистості до реалізації потреби співвідносити власні ціннісні 
орієнтації із загально визнаними цінностями, що передаються від покоління до покоління завдяки 
культурі та мистецтву. Через ціннісну орієнтацію розкривається соціально активна позиція 
особистості, її духовна спрямованість. Високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій дозволяє 
людині вибірково ставитися до явищ і предметів оточуючого світу, адекватно сприймати й оцінювати 
їхню значимість. У такому складному явищі, як особистість ціннісні орієнтації відіграють 
структуростворюючу роль, у процесі їх формування зовнішнє стає досягненням суб’єкта і 
переміщується в його свідомість, щоб у процесі подальшого розвитку знайти вираження в 
результатах особистісно та соціально цінної діяльності. 

Формування ціннісних орієнтацій старшокласників, на думку дослідниці, буде здійснюватися 
ефективно в навчально-виховному процесі такого загальноосвітнього навчального закладу, як 
гімназія. Провідними педагогічними умовами визначені: залучення старшокласників до мистецтва та 
педагогічна взаємодія при організації всіх видів навчальної та позаурочної діяльності в педагогічній 
системі гімназії, оскільки вони сприяють не лише формуванню сімейних цінностей старшокласників, 
а й забезпечують формування на високому рівні громадянських, гуманних, професійних ціннісних 
орієнтацій. У процесі аналізу практичного досвіду роботи гімназії виділені такі основні напрями 
діяльності педагогів щодо залучення учнів до мистецтва: уроки з предметів загальноосвітнього та 
естетичного циклів, спецкурси, спеціальні заняття музикою та образотворчим мистецтвом, 
факультативи з мистецтва, робота гуртків клубу "Гармонія", зв’язки з культурно-просвітницькими 
закладами міста, колективна творча діяльність учнів. Педагогічна взаємодія як умова навчально-
виховного процесу гімназії пов’язує в систему всі компоненти: мету, зміст, методи, учнів, педагогів 
[8: 15]. 

Критерії ціннісних орієнтацій старшокласників визначаються так: громадянськість висвітлює 
соціальне спрямування особистості старшокласника; гуманність показує ставлення старшокласника 
до людей в цілому; цінність "Я" розкриває самоцінність особистості старшокласника; сімейні цінності 
визначають прагнення старшокласників до створення в майбутньому сім’ї; професійні очікування 
прогнозують досягнення життєвого успіху на основі обраної професії. Визначено три рівні виявлення 
ціннісних орієнтацій старшокласників: високий, середній, низький [8: 9]. 

О. Набока [9] дослідила проблеми формування ціннісних орієнтацій у старшокласників 
спеціалізованих класів економічного профілю. Дослідниця розкрила сутність ціннісних орієнтацій як 
складного особистісного утворення та виявила і теоретично обґрунтована структуру ціннісних 
орієнтацій. Остання, на думку О. Набоки, включає дві групи компонентів – полярні (мотиваційний, 
цільовий) та лінійні (змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-аналітичний). Виявлені і 
теоретично обґрунтовані критерії сформованості ціннісних орієнтацій у старшокласників, логічно 
взаємопов’язані з її структурними елементами і які включають: наявність знань про ціннісні 
орієнтації; вміння диференціювати цінності; дієвість ціннісних орієнтацій.  

Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів 
економічного профілю включають: наявність у змісті економічної освіти теоретичних та прикладних 
знань про професійні, соціально-громадські, морально-етичні та духовні цінності і ціннісні орієнтації 
майбутнього підприємця; співробітництво вчителя та учнів на гуманістичних засадах, на основі 
взаємоповаги та взаємовизнання; формування ціннісних орієнтацій у старшокласників 
спеціалізованих класів економічного профілю шляхом включення їх до спеціально організованої 
пізнавальної та творчої діяльності [9: 11].  

Таким чином, аналіз зазначених наукових праць у сфері педагогіки дає можливість визначити 
ціннісні орієнтації старшокласників як вибіркову, відносно стійку систему спрямованості інтересів, 
потреб і смаків особистості, зорієнтовану на певний аспект цінностей. 
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Дослідниками доведено, що у старшому шкільному віці ціннісне самовизначення є актуальною 
потребою підлітка.  

Структурно ціннісні орієнтації як складний комплекс потреб, інтересів і смакових установок особи 
включають у себе ряд компонентів, які можна виокремити за різними підставами: 

− почуттєвий, нормативно-регулятивний і дієво-творчий; 
− когнітивний (елемент знання), емотивний (емоційна складова, що виходить з оцінки), 

поведінковий (реалізація ціннісних орієнтацій у поведінці особи); 
− полярні (мотиваційний, цільовий), лінійні (змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-

аналітичний).  
Критерії сформованості ціннісних орієнтацій у старшокласників, логічно взаємопов’язані з її 

структурними елементами та включають:  
− наявність знань про ціннісні орієнтації;  
− вміння диференціювати цінності;  
− дієвість ціннісних орієнтацій. 

Проаналізувавши зазначені дослідження, ми прийшли до висновку, що визначальними 
педагогічними умовами формування ціннісних орієнтацій старшокласників на шкільних уроках є: 

− оптимальне поєднання виховних засобів, спрямованих на диференційоване сприйняття 
учнями навчальної інформації та покращення цілеспрямованого педагогічного керівництва цим 
процесом;  

− регуляція навчального навантаження старшокласників, відбір змісту інформації;  
− забезпечення особистісної позиції юнаків і дівчат в навчальному процесі; 
− тісний зв’язок навчальної роботи з життєдіяльністю самих учнів, реальністю сьогодення, 

творчого співробітництва дітей і дорослих; 
− міжособистісні взаємини педагога та учнів на засадах співтворчості, взаємоповаги, 

співпереживання, взаємодовіри, за яких судження вихователя переходять у міркування вихованця, 
його внутрішній ціннісно-смисловий світ; 

− індивідуалізації й активізації навчально-виховної діяльності;  
− врахування особливостей учнів раннього юнацького віку (особистісне та професійне 

визначення, формування внутрішньої структури особистості, перебудова внутрішнього світу), який 
є сензитивним для утворення гуманістичних ціннісних орієнтацій в якості стійкої особистісної риси, 
що впливає на становлення гуманістичного світогляду учнів-старшокласників; 

− підсилення мотивації досягнення; 
− наявність у змісті освіти теоретичних та прикладних знань про професійні, соціально-

громадські, морально-етичні та духовні цінності і ціннісні орієнтації громадянина держави;  
− застосування іноваційних технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання. 

Організована на зазначених засадах навчально-виховна робота висуває особливі вимоги як до 
фахової підготовки вчителя, так і до його професійної майстерності. Педагог одночасно виступає 
комунікатором, референтом, координатором, виконуючи такі функції: інформаційну, мобілізаційну, 
розвивальну, орієнтаційну.  

Проаналізовані дослідження вітчизняних педагогів підтвердили, що формувати ціннісні орієнтації 
учнів можливо на уроках і в звичайних загальноосвітніх навчальних закладах, і в загальноосвітніх 
закладах нового типу, використовуючи гуманістичний потенціал навчального матеріалу. 
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Матвиенко И.А. Педагогические условия формирования 
ценностных ориентаций учеников на школьных уроках правоведения. 

В статье на основе анализа исследований отечественных исследователей обобщены 
педагогические условия формирования ценностных ориентаций учеников на уроках 

правоведения. Определены структурные компоненты ценностных ориентаций, указаны 
критерии сформированности ценностных ориентаций учеников общеобразовательных школ 

и учреждений среднего образования нового типа. 

Matvienko I.O. The Pedagogic Conditions of Pupils' Value Orientation Formation 
at the School Law Lessons. 

In the article on the basis of native researchers' investigations analysis the pedagogic conditions of pupils' 
value orientations formation at the law lessons are generalized. The value orientations structure components 
are defined, the criteria of value orientations formation of comprehensive schools' and new type secondary 

education institutions' pupils are indicated. 
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ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЖИТОМИРЩИНІ  

У статті на основі архівних та літературних джерел досліджено історію 
запровадження загальної середньої освіти на Житомирщині. Проаналізовано динаміку 
змін, що відбулися в шкільній мережі області протягом ХХ – на початку ХХІ століття. 
Зроблено висновок щодо необхідності оптимізації регіональної шкільної мережі як 

подальшого етапу в розвитку системи загальної середньої освіти області. 

З точки зору аналізу тенденцій та перспектив розвитку освітньої галузі області цікавим є вивчення 
історії запровадження на Житомирщині загальної середньої освіти. 

Однак ґрунтовних досліджень з даного питання не проводилося. Більше того, навіть статистичні 
дані щодо розвитку системи загальної середньої освіти в області в другій половині ХХ століття не 
узагальнювалися.  

Метою даної статті є дослідити історію запровадження на Житомирщині загальної середньої 
освіти, проаналізувати динаміку змін, що відбулися в шкільній мережі області протягом ХХ століття.  

У кінці ХІХ і на початку ХХ століть Житомирщина майже повністю входила до складу 
Волинської губернії, куди також належали території теперішньої Рівненської і Волинської, частини 
Хмельницької і Тернопільської областей. 

Волинь за територією і населенням була однією з найбільших губерній Росії. У 1914 році тут 
проживало 3 млн. 896 тис. чол. За переписом 1897 року в Україні було 75% неписьменних, старших 9 
років, а серед жінок неписьменних було ще більше – 87,6%.  

Ситуація на Волині була навіть гіршою. Тут лише подекуди існували церковно-приходські 
повітові школи і гімназії. Більше було початкових шкіл, проте в основному вони перебували в 
жалюгідному стані, існували не постійно, в багатьох з них навчалося всього по 3-4 учні. У 1893 році 
одна початкова школа припадала на 1730 чоловік населення. Навчалося в них близько трьох відсотків 
населення губернії, в тому числі жінок – менше одного відсотка. Навчанням у народних училищах 
Волинської губернії було охоплено всього 1% населення, в тому числі 0,42% жінок [1]. 

У 1903 році у 12 волостях Волинської губернії, які об’єднували в середньому по 12-15 сіл, не було 
жодної школи. На одне училище у Волинській губернії припадало 7,5 тис. чоловік. 5000 населених 
пунктів Волині не мали шкіл ще в 1910 році.  

У 1914-1915 н.р. у Волинській губернії було 1146 шкіл, з них 16 – середні, в яких навчалось 5600 
учнів. Всі середні школи знаходилися в містах. На Волині не було жодного вищого навчального 
закладу [2]. 

Наявні навчальні заклади, безумовно, не могли охопити всіх дітей шкільного віку. Число дітей, що 
навчалися в 1915 році, становило лише 4,1% від загальної кількості населення Волинської губернії. 

Великою перешкодою в поширенні освіти була складність і заплутаність тодішньої системи 
народної освіти. У дореволюційній Росії існувало багато типів шкіл, нічим не зв’язаних один з одним. 
Керували ними окремо Міністерство народної освіти, Синод і „Відомство установ імператриці Марії”. 
Крім того, були школи, що підлягали міністерству торгівлі, промисловості, військовому міністерству 
та іншим. 

У роки Першої світової війни кількість навчальних закладів на Волині різко скоротилась. Якщо в 
1914 році на території губернії було 1563 школи, то в кінці 1917 року їх залишилося лише 1256, тобто 
зменшилося на 19,6%, а число учнів за цей час скоротилося на 22,5%. Число шкіл у роки 
громадянської війни скоротилося ще на 2,5%. 

У перші роки радянської влади (1921-1928 рр.) Україна формувала свою власну систему освіти, 
яка багато в чому відрізнялася від російської.  

У республіці було створено Народний Комісаріат освіти й відповідні органи управління освітою 
на місцях. У відання Наркомату перейшли початкові, середні і вищі навчальні заклади, а також 
установи дошкільного виховання.  

У січні-лютому 1919 року Українським урядом було прийнято рішення про відокремлення школи 
від церкви, безкоштовне навчання й утворення замість багатьох типів шкіл єдиної трудової школи. 

За статистичними даними, опублікованими в серпні 1919 року, на Волині нараховувалося лише 
3514 класокомплектів. Поза школою перебувало 203,2 тис. дітей, або 54% від їх загальної кількості, 
тоді як по Україні таких дітей було в середньому 33%. 

Для виправлення ситуації необхідно було вживати кардинальних заходів. Тому на Волині 
інтенсивно створювалася матеріальна база освіти, ремонтувалися шкільні приміщення, 
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розширювалася мережа навчальних закладів. Тільки протягом 1918 – липня 1921 року в губернії було 
відкрито 166 нових шкіл, з яких 143 – у сільській місцевості.  

У містах і селах Волині з метою ліквідації неписьменності і малописьменності організовувалися 
школи для дорослих.  

Поряд з розширенням мережі загальноосвітніх шкіл збільшувалася кількість закладів профосвіти. 
В 1917 році на території губернії було всього 15 профшкіл, тоді як у першій половині 1921 року їх 
стало 42. Проводилася також робота щодо розвитку позашкільної освіти.  

На Волині, яка на той час займала значно меншу, у порівнянні з 1914 р., територію, шкільна 
мережа характеризувалася такими цифрами: якщо в 1922-1923 н.р. діяло 1287 трудових шкіл, у яких 
навчалося 82,5 тис. учнів, то в 1925-1926 н.р. таких шкіл функціонувало 1369 і в них навчалося 103,5 
тис. школярів. 

Взагалі, в Україні, на відміну від шкільної системи РРФСР, у 1921-1925 роках основним типом 
школи була школа-семирічка з двома концентрами (4 класи + 3 класи) навчання, за якою йшла 
профшкола, а технікум розглядався як вищий учбовий заклад вузької спеціалізації. Над цією 
системою підносилися вищі навчальні заклади, які давали вищу освіту в повному обсязі. 

У 1926 р. в окружному центрі м. Житомирі працювала 21 школа, в якій навчалося 6,4 тис. учнів і 
працював 281 учитель. У Житомирі й окрузі було 8 профшкіл: землеустрійна, медична, музична, 
керамічна, індустріально-технічна та інші. У них навчався 1151 учень. Крім того, в окрузі в 1926 році 
існувало 17 дитячих комун, в яких виховувалася 1231 дитина. 

При наявності великої кількості переростків у містах та селах відкривалися 2-річні школи 
переростків. У селах організовуються школи колгоспної молоді із семирічним терміном навчання, у 
містах – фабрично-заводські 7-річні школи.  

У середині 20-х років уряд Радянської Росії рішуче змінює свою тактику в галузі освіти стосовно 
інших радянських республік. За короткий час союзний тоталітарний режим ліквідував українську 
освітню специфіку, запровадивши в Україні (як і на всій території СРСР) російську освітню модель. 

25 липня 1930 року в СРСР було прийняте рішення про загальне обов’язкове початкове навчання, 
а 25 серпня 1932 року – щодо організації в країні середніх шкіл. 

З 1932-1933 навчального року на Волині вперше відкриваються восьмі класи середньої школи, які 
в 1936 році дали перший масовий випуск десятикласників.  

22 вересня 1937 року була утворена Житомирська область у нинішніх її територіальних межах. 
Стан освіти на Житомирщині в цей період характеризувався такими цифровими даними: якщо в 1937 
р. в області діяло 1498 шкіл, серед яких 141 були середніми, то на початку 1941 р. – 1472, серед яких 
205 – середні. 

У 8-10 класах Житомирщини в 1939-1940 навчальному році навчалось учнів у дванадцять разів 
більше, ніж на території дореволюційної Волині в цих межах. 

Величезних матеріальних збитків господарству області завдала Друга світова війна. На 
Житомирщині в цей період було зруйновано 1729 шкільних приміщень. Проте після визволення 
Житомирщини вже на початку 1944-1945 навчального року в області працювало 1303 школи, в яких 
навчалося 211,8 тис. дітей. З кожним роком мережа шкіл розширювалася і через декілька років 
перевищила довоєнний рівень. Так, уже в 1948 році в області було 1482 школи, в яких навчалося 
296,7 тис. учнів, а в 1950 році – 1484 школи, де навчалося 325,3 тис. учнів.  

1949 р. у країні було запроваджено загальне обов’язкове семирічне навчання, що стало важливим 
кроком у розвитку освітніх систем регіонів. 

До заходів, що сприяли здійсненню всеобучу, треба віднести й організацію при школах 
гуртожитків, харчування учнів у шкільних буфетах та їдальнях.  

Усе це дало змогу вже в 1949-1950 навчальному році залучити до школи майже всіх дітей 
шкільного віку.  

1952 р. директивами до п’ятого п’ятирічного плану розвитку СРСР на 1951-1955 роки було 
передбачено завершити до 1955 року перехід від семирічної освіти до загальної середньої освіти в 
обсязі десятирічки в столицях союзних республік, містах республіканського підпорядкування, в 
обласних, крайових та найбільших промислових центрах, створити передумови для подальшого 
переходу до загального політехнічного навчання. 

За п’ятиріччя кількість середніх шкіл в області виросла на 79 і досягла 240, в них навчалося 125,4 
тис. учнів. 

Мережа середніх шкіл в області щороку розширювалася. Коли в 1949-1950 н.р. їх було 134, а в них 
навчалося 12,4 тис. учнів VІІІ-Х класів, то в 1956-1957 навчальному році було вже 272 середні школи, 
а учнів VІІІ-Х класів стало більше в три з половиною рази. 

Подальшого розвитку набули й школи робітничої молоді. Якщо в 1950 році їх було 17 і в них 
навчалось 2,2 тис. чоловік, то в 1955 р. таких шкіл нараховувалось 30, а контингент учнів в них зріс 
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до 4,6 тис. чоловік. Найбільше таких закладів діяло на Житомирщині в 1961-1962 н.р. – 57, в них 
навчалося тоді 9,3 тис. чоловік. Школи робітничої молоді продовжували діяти до 1971 р.  

Функціонувала в області і мережа шкіл сільської молоді. Найбільше їх діяло в 1961-1962 н.р. – у 
357 закладах тоді навчалося 10,6 тис. учнів, працювало 2,4 тис. педагогів. Школи сільської молоді 
функціонували в області до 1970 р.  

1958 р. у СРСР була запроваджена загальна обов’язкова восьмирічна освіта. Протягом 1959-1965 
років в області здійснювався перехід від семирічного до восьмирічного загального обов’язкового 
навчання, розширювалася мережа шкіл, що дають середню освіту без відриву від виробництва. 

Протягом 1961-1963 років середні загальноосвітні школи через уведення в старших класах 
професійної підготовки перейшли на одинадцятирічний термін навчання. Однак з 1964 року до 
першого вересня 1966 року загальноосвітні школи Житомирщини, як і всієї країни, повернулися до 
десятирічного терміну навчання.  

1966 р. у СРСР було прийнято рішення про запровадження, в основному, до 1970 р. обов’язкової 
повної загальної середньої освіти. Кількість учнів, охоплених середньою освітою, збільшувалася. У 
1969-1970 н.р. на Житомирщині функціонувало 364 середніх школи, в яких навчалося 176,6 тис. 
учнів, що складало 58,6% від усіх школярів. 

З 1971 р. для забезпечення умов щодо здобуття молоддю загальної середньої освіти в області діє 
мережа вечірніх (змінних) шкіл. З розвитком мережі денних загальноосвітніх шкіл з 50 таких закладів 
у 1971-1972 н.р., де навчалося майже 30 тис. учнів, у 2007-2008 н.р. їх кількість знизилася до 6. Ними 
охоплено 1,8 тис. учнів, тут працює більше 100 педагогів.  

До 1975 р. в області, як і в країні в цілому, було повністю завершено перехід до обов’язкової 
повної загальної середньої освіти. Тоді на Житомирщині функціонувало 364 середніх школи, де 
навчалося 178,4 тис. учнів. 

На сьогодні в області діє 862 загальноосвітніх навчальних заклади, з яких 448 – середні. Зміни в 
мережі загальноосвітніх навчальних закладів протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття 
[3] відображено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів області в 1951-2008 рр. 
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1951/1952 1440 326697 161 103271 16 2570 179 4199 - - 
1952/1953 1427 301185 185 111172 17 2783 167 4103 - - 
1953/1954 1432 285758 207 120507 23 3800 138 4560 - - 
1954/1955 1432 268765 226 124868 27 4198 131 4154 - - 
1955/1956 1417 253932 240 125421 30 4585 125 3748 - - 
1956/1957 1437 245723 272 128062 33 5326 115 4143 - - 
1957/1958 1480 245762 289 130211 36 5517 114 4105 - - 
1958/1959 1489 244574 296 128916 38 5700 111 3300 - - 
1959/1960 1499 248337 299 128336 40 6855 194 5774 - - 
1960/1961 1543 260431 304 128040 43 6988 147 4518 - - 
1961/1962 1549 275715 317 139167 57 9306 357 10553 - - 
1962/1963 1547 290477 316 151735 54 10354 252 8016 - - 
1963-1964 1546 300690 317 157318 52 11200 124 5000 - - 
1964-1965 1485 304073 321 163331 53 12008 61 3094 - - 
1965-1966 1531 308771 332 168804 53 11706 42 2000 - - 
1966-1967 1537 302595 361 168692 47 10095 20 1061 - - 
1967-1968 1534 304002 362 172790 47 9260 12 508 - - 
1968-1969 1522 303957 363 173505 40 8548 4 294 - - 
1969-1970 1508 301161 364 176551 39 8341 3 316 - - 
1970-1971 1476 296995 357 175287 31 7115 - - - - 
1971-1972 1434 291001 358 173163 - - - - 50 29998 
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1972-1973 1407 286551 356 173818 - - - - 50 32533 
1973-1974 1361 282171 357 175487 - - - - 52 33408 
1974-1975 1294 275838 364 178358 - - - - 54 36574 
1975-1976 1232 268874 364 177691 - - - - 56 38714 
1976-1977 1184 261023 364 176903 - - - - 47 34472 
1977-1978 1147 253816 366 174642 - - - - 47 33911 
1978-1979 1110 246793 366 174071 - - - - 46 33790 
1979-1980 1096 241643 367 172842 - - - - 46 34502 
1980-1981 1077 237708 364 172231 - - - - 46 32549 
1981-1982 1063 232915 366 171298 - - - - 46 31025 
1982-1983 1046 229685 365 170565 - - - - 46 27933 
1983-1984 1033 227021 365 170035 - - - - 42 26709 
1984-1985 1015 223844 365 169927 - - - - 39 22841 
1985-1986 1000 222690 368 170402 - - - - 38 18408 
1986-1987 986 225782 363 173512 - - - - 25 10458 
1987-1988 981 223584 369 173912 - - - - 26 5683 
1988-1989 971 222128 376 175933 - - - - 19 4036 
1989-1990 962 220406 388 177534 - - - - 19 3676 
1990-1991 960 213962 400 173647 - - - - 19 3371 
1991-1992 957 210425 411 172475 - - - - 19 3487 
1992-1993 956 210283 419 173210 - - - - 17 3223 
1993-1994 956 209224 417 172354 - - - - 13 2568 
1994-1995 959 208430 422 172200 - - - - 11 2724 
1995-1996 957 208755 427 172408 - - - - 9 2365 
1996-1997 947 208949 424 173651 - - - - 7 2492 
1997-1998 945 209591 425 174088 - - - - 7 2580 
1998-1999 939 208175 430 174340 - - - - 7 2503 
1999-2000 940 206629 435 174585 - - - - 7 2468 
2000-2001 938 204947 438 172793 - - - - 7 2582 
2001-2002 935 200377 440 168773 - - - - 7 2365 
2002-2003 933 193985 442 163624 - - - - 7 2139 
2003-2004 927 185968 444 157188 - - - - 7 1969 
2004-2005 918 178417 444 150848 - - - - 7 1986 
2005-2006 891 170387 445 144594 - - - - 6 1860 
2006-2007 879 162611 445 138238 - - - - 6 1928 
2007-2008 862 154827 448 132111 - - - - 6 1793 

 

Як засвідчує аналіз, етапи запровадження загальної середньої освіти на Житомирщині співпадають 
з аналогічними періодами в державі. Це є абсолютно логічним, адже починаючи з 30-х років ХХ 
століття в освіті країни панувала жорстка централізація. У в другій половині минулого століття 
командно-адміністративні методи управління утвердилися остаточно. Міністерством освіти СРСР 
регламентувалися практично всі сторони життя навчально-виховних закладів країни. Це стосувалось і 
шкільної мережі, формування якої проходило без урахування регіональних особливостей.  

Наведені вище дані свідчать, що починаючи з 1961-1962 н.р. кількість шкіл в області постійно 
зменшувалася. Однак кількість середніх шкіл на Житомирщині зростала, в цілому задовольняючи 
потреби громадян у повній загальній середній освіті. На сьогодні в області в 448 загальноосвітніх 
навчальних закладах І-ІІІ ст. навчається 132,1 тис. школярів, що становить 85,3% від загальної 
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кількості учнів, тоді як в 1951-1952 н.р. ця частка складала 31,6%. Проте з точки зору оптимальності 
шкільних мереж, створення умов для забезпечення якісної загальної середньої освіти в багатьох 
районах області є чимало проблем.  

Наприклад, середня наповнюваність сільських шкіл складає 93 учні проти 527 у міських. У 
частині сільських шкіл кількість учнів у декілька разів менша від проектної потужності приміщень, 
тоді як 4,6 тис. міських школярів навчаються в другу зміну.  

Майже 43% навчальних закладів розташовані в пристосованих приміщеннях, які не відповідають 
санітарно-гігієнічним вимогам, у них відсутні водяні мережі, каналізація, внутрішні санвузли, 
належне навчальне обладнання, бібліотеки, спортивні зали, комп’ютери, повноцінне харчування 
тощо.  

Крім того, для здобуття повної загальної середньої освіти частині дітей після завершення 
початкової або основної школи потрібно долати значні відстані до центральних шкіл, що також 
негативно впливає на організацію навчально-виховного процесу й стан здоров’я школярів. Це, 
зрозуміло, не сприяє рівному доступу учнів регіону до якісної загальної середньої освіти, що 
суперечить сучасній парадигмі освіти, освітнім пріоритетам держави.  

Тому цілком очевидно, що наступним етапом у розвитку загальної середньої освіти області має 
стати оптимізація шкільних мереж на основі врахування регіональних факторів, аби забезпечити всім 
учням рівний доступ до якісної загальної середньої освіти. 
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Пастовенский А.В. Этапы введение всеобщего среднего образования на Житомирщине. 

В статье на основании архивных и литературных источников исследована история введения 
всеобщего среднего образования на Житомирщине. Проанализирована динамика изменений, которые 
произошли в школьной сети области на протяжении ХХ – вначале ХХІ столетия. Сделано вывод о 
необходимости оптимизации региональной школьной сети как дальнейшего этапа в развитии 

системы всеобщего среднего образования области. 

Pastovensky O.V . The Stages of Implementing Public Secondary Education in the Zhytomyr Region. 

On the basis of archive and literary sources the article reveals the history of implementation public 
secondary education in the Zhytomyr Region of Ukraine. The transformations of the regional school network 
in the second half of the 20 th – the beginning of the 21 st century are being analyzed. The researcher justifies 

the necessity to optimize the present schooling network as the inevitable step in the process of further 
development of the regional system of universal compulsory secondary education. 
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МАКАРЕНКО І РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДІ 

У статті проаналізовано досвід роботи А. Макаренка щодо розвитку комунікативної взаємодії 
молоді в аспекті підготовки майбутніх медпрацівників до професійної діяльності. Особливу увагу 
приділено навчально-виховному процесу, вербальним та невербальним засобам  спілкування та 
взаємостосункам між майбутнім медпрацівником та пацієнтом. З’ясовано, що ефективність 

лікування залежить від емоційного стану медпрацівника.  

Розвиток комунікативної взаємодії дітей та молоді є важливим моментом у системі освіти, 
оскільки особистісно-орієнтована концепція виховання окреслюється у всіх державних документах 
України. 

Зазначимо, що проблема взаємин, взаємодії вихователя і вихованця чітко окреслена в українській 
педагогіці, зокрема XX ст. Сучасні вчені І. Бех, І. Зязюн., В. Радул, Г. Трокоз, А. Капська, 
В. Сухомлинський та ін. підкреслюють визначальним у взаємодії встановлення гуманних взаємин 
вчителя і учня. 

Метою цієї статті є розкриття проблеми взаємодії вихователя – вихованця у контексті ідей 
А. Макаренка. 

Педагогічна спадщина А. Макаренка, його погляди на з’ясування суті й характеру виховання, на 
визначення мети й засобів виховання є актуальними для сьогодення. А.С. Макаренко, як видатний 
український педагог, класик української та світової педагогіки, робив усе можливе, щоб виховати 
справжнього громадянина своєї Вітчизни – людину морально стійку, працьовиту, творчу, 
колективістську, всебічно розвинену. Його погляди на мету й основні завдання виховання співзвучні з 
вимогами сучасного Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта", 
Концепції національного виховання, в яких наголошується, що метою виховання в сучасній 
українській школі є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
розвиток її талантів і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.  

А. Макаренко першим увів поняття "майстерність вихователя" і "педагогічна техніка" у своїй 
статті "Деякі висновки з мого педагогічного досвіду": педагогічна майстерність визначається як 
"дійсне знання виховного процесу ..." [1: 234]. 

У статті "Про мій досвід" А. Макаренко пише: "Педагогічна майстерність – зовсім не проста 
справа ... Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це 
спеціальність, якій треба вчити, як треба вчити лікаря його майстерності, як треба вчити музиканта... 
Це необхідно для вихователя. Треба вміти читати на людському обличчі, на обличчі дитини... 
Педагогічна майстерність полягає і в постановці голосу вихователя, і в керуванні власним обличчям... 
Педагог не може не грати... Учню іноді треба продемонструвати муки душі, а для цього треба вміти 
грати... " [1: 262]. 

Учений вважав, що педагогічною майстерністю може володіти кожен вчитель, вихователь.  
Макаренко зазначав: "Я став майстром своєї справи лише тоді, коли зміг з 20-ма відтінками 

сказати: "іди сюди". Загалом учений вважав, що вихователь має оволодіти для цього і певними 
акторськими здібностями (жестами, мімікою, тим, що називаємо у педагогічних технологіях засобами 
невербального спілкування) [1: 262]. 

Педагогічна майстерність – це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної 
діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток та вдосконалення особистості, що забезпечує високу 
організацію педагогічного процесу. Вона характеризується високим рівнем розвитку спеціальних 
узагальнених умінь, і, звичайно, суть його – в особистості викладача, його позиції, здатності керувати 
діяльністю на високому рівні. Велике значення в цьому контексті має володіння викладачем 
педагогічною технікою. 

Володіння цією технікою відзначається вмінням перетворювати на апарат педагогічного впливу 
свої емоції, голос (тон, сила, інтонація, жести, міміка). 

Уміння керувати своїм психічним станом, педагогічно активно й емоційно відкрито виявляти своє 
ставлення до предмета і студентів є однією з ознак культури викладача. 

Творча система роботи А. Макаренка охоплювала всі сторони всебічного розвитку особистості. 
Макаренко одним з перших у педагогічній історії послідовно і неухильно втілював у практику 

роботи ідею виховання як технологічного процесу. Ще в 1925 році він писав: "Виховання повинно 
бути організоване як масове виробництво… Перш за все за теорією здорового глузду" [2: 226]. 
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Одночасно він підкреслював, що людська особистість повинна "залишатися для нас людською 
особистістю зі всією її складністю, багатством і красою". Саме тому "до неї потрібно підходити з 
більш точними вимірами. З більшою відповідальністю, з більшою наукою". Більшість "деталей" у 
людській особистості можна "штампувати в стандартному порядку", але для цього потрібна 
"скрупульозна" обережність і точність. Інші деталі вимагають "індивідуальної обробки в руках 
висококваліфікованого майстра, людини із золотими руками і гострим оком" [3: 391]. 

Першоосновою виховної технології А. Макаренка, його важливим педагогічним відкриттям можна 
вважати виділення в технології процесу виховання двох взаємодіючих рівнів: загального для всіх 
організаційних форм виховання та індивідуалізації цієї роботи.  

Індивідуалізацію виховання він вважав найголовнішим завданням вихователя, основною сферою 
його педагогічної майстерності. Забезпечення принципу індивідуалізації виховання в новій школі 
передбачає, по-перше, індивідуально зорієнтовану допомогу дітям у реалізації первісних базових 
потреб, без чого неможливе відчуття людської гідності; по-друге, створення умов для реалізації 
фізичних, інтелектуальних, емоційних здібностей і можливостей, характерних для даного індивіда. І, 
нарешті, третя, стержнева риса індивідуалізації – допомога людині в духовному самоздійсненні, у 
творчому самовтіленні, в розвитку здатності до життєвого самовизначення (екзистенційний вибір). 

А. Макаренко визначив компоненти педагогічної техніки, це: "мистецтво постановки голосу, 
мистецтво тону, погляду, повороту. І є ще багато таких ознак майстерності, прямих звичок, засобів, 
які кожний педагог, кожний вихователь повинен знати" [1: 234]. 

Головним завданням вищих навчальних закладів є озброєння майбутніх фахівців системою знань, 
умінь і навичок, що забезпечують виконання ними своїх функціональних обов’язків, а також 
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання молодих 
людей у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання нероздільні, 
повинні бути послідовними і безперервними. 

З урахуванням соціальної потреби проблема формування комунікативної взаємодії майбутнього 
лікаря розглядається як сутнісна складова фахової підготовки медичних працівників, що має свої 
специфічні особливості "суб’єкт-суб’єктних" відносин між лікарем та пацієнтом. Ця проблема 
комунікативної інтерперсональної взаємодії між лікарем та пацієнтом становила значний інтерес у 
працях учених-медиків Ю. Віленського, П. Назара, О. Грандо, О. Орлова, М. Петрова, О. Шалімова, 
В. Хохоля, М. Яровинського, психологів І. Вітенка, І. Леоненко, В. Оріховського. 

Доведено, що досконалу професійну діяльність лікаря не можна розглядати відокремлено від його 
особистісних якостей, загальноприйнятих норм поведінки, знання психолого-педагогічних основ, 
етики, деонтології та "суб’єкт-суб’єктних" стосунків спілкування в системі "лікар-пацієнт" [4]. 

Прогрес у медичній галузі безпосередньо впливає на професійну підготовку через систему вищої 
медичної освіти, змінює вимоги до рівня знань, умінь і навичок, їх творчого розвитку, світогляду, до 
надійності підготовки фахівців. Набуття людством великого обсягу знань і застосування інноваційних 
технологій у галузі медицини сприяє підвищенню уваги до підготовки сучасного медпрацівника. 
Відносини "лікар-пацієнт" вимагають не тільки медичних знань, а й високого рівня комунікативної 
культури, яка формується в процесі психолого-педагогічної підготовки студента-медика, і є 
сутнісною характеристикою особистості спеціаліста, як один з показників рівня його фахової 
підготовки. 

Педагогічна техніка (форма організації поведінки) включає в себе вміння використовувати свій 
психофізичний потенціал як інструмент виховного впливу (володіти своїм фізичним, психічним, 
емоційним станом, голосом, мімікою, пантомімікою) та вміння впливати на інших (вербальні, 
невербальні засоби спілкування) [5]. 

Зазначимо, що у "Психологічному словнику" спілкування визначається як "взаємодія двох чи 
більше людей, яка полягає в обміні між ними інформацією пізнавального чи афективно оцінного 
характеру" [6: 244-245]. 

Поняття "спілкування" має і міждисциплінарне значення. У ньому зафіксовано провідний аспект 
взаємодії, а саме – багатоплановий процес її здійснення, в якому й встановлюються, розвиваються чи 
згортаються певні людські контакти, стосунки та інші комунікативні залежності, викликані потребою 
в спільній діяльності.  

Як стверджує, проаналізувавши типові випадки наукового вживання цього поняття, М. Каган, 
йому притаманний високий рівень узагальнення, а також інші риси, що дають підстави віднести це 
поняття до філософських. Треба відзначити, що таким чином у характеристиці спілкування й 
взаємодії на перший план виступає зацікавленість людей один в одному. Задоволення цієї потреби, за 
певних умов, звичайно, сприяє їхньому взаєморозумінню, узгодженню соціально – психологічних 
позицій та відповідних сподівань, мотивації ситуативної поведінки, збагаченню їхніх особистостей, 
зумовлюючи тим самим і їхнє духовне зближення [7: 46]. 
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Отже, саме в процесі спілкування майбутні медпрацівники, отримуючи досвід взаємодії з іншими 
людьми, усвідомлюють себе через порівняння з ними, розвиваються інтелектуально і, тим самим, у 
результаті взаємного збагачення інформацією, зміцнюють власні наукові, світоглядні, етико-естетичні 
погляди і переконання в прогресивному зростанні. 

У ситуації спілкування образ іншої людини виникає як результат комунікації й виконує функції 
його регулятора. Характеристика властивостей іншої людини уявляється студентам не безпосередньо, 
як, скажімо, зовнішній вигляд. Виявлення цих властивостей іншої людини становить головне 
завдання міжособистісного розуміння студентами. 

А. Макаренко пише: "Я на зовнішність звертав найпершу увагу. Зовнішність має велике значення 
в житті людини... Я вимагав не тільки охайності, але вишуканості. І це зовсім необхідно" [1: 256]. 

Професія майбутнього медичного працівника вимагає високої внутрішньої етичної культури. 
Психолого - педагогічною наукою доведено існування ознак первісного коду спілкування, за якими у 
хворого складається перше враження про медичного працівника після першого огляду ним пацієнта. 

Перше враження, яке справляє людина на суб’єкта сприймання, є найсильнішим. Воно іноді, 
будучи необ’єктивним, неадекватним, може змінитися. Навіть знаючий і чуйний медичний працівник 
може справити неприємне враження на хворого своїм неохайним виглядом. Це, у свою чергу, може 
викликати недовіру до медичного працівника або сумнів щодо його професійної здатності, 
майстерності. 

Під час огляду хворого чи розмови з ним медичний працівник має уникати своїх негативних 
емоцій, тому що кожен хворий прислухається не тільки до голосу лікаря, а й до його різних відтінків, 
динаміки, мелодики, прагнучи навіть прочитати щось в очах лікаря. Хворим завжди потрібна дружня 
підтримка словом, проте в разі необхідності лікар суворо і твердо може відхилити нерозумні або зайві 
вимоги хворого. 

Медичні працівники мають бути дуже обережними і в розмовах між собою в присутності хворих. 
Іноді з випадково промовленого слова хворі можуть зробити хибні висновки. Дуже часто 
необережним словом лікар може відібрати у хворого надію на одужання (а безнадійність ніколи не 
була помічницею медика) [8: 62]. У зв’язку з цим майбутніх медпрацівників протягом усього 
навчально-виховного процесу підводять до переконання, що віру у одужання слід уселяти в пацієнта. 

Велике значення під час спілкування медпрацівника та хворого мають пантоміміка і міміка. 
Пантоміміка – це рухи тіла, рук, ніг. Вона допомагає виділити головне, малює образ. Рівна хода, 
зібраність говорять про впевненість медпрацівника в собі, у своїх знаннях. Водночас сутулість, 
в’ялість свідчить про внутрішню слабкість людини, невпевненість у собі. Естетика тіла не терпить 
поганих звичок: покачування взад-вперед, переступання з ноги на ногу, звички триматися за спинку 
стільця, тримати в руках різні предмети тощо. Жест лікаря повинен бути органічним і стриманим. 

Міміка – мистецтво висловлювати свої думки, почуття, настрої, стани діями м'язів обличчя. 
Жести, міміка, підсилюючи емоційну значущість інформації, активно впливають на хворого. 
Широкий діапазон почуттів демонструє посмішка на обличчі медичного персоналу. Найвиразніші на 
обличчі людини очі [9: 111]. Таким чином, у формуванні професійної майстерності необхідний тісний 
зв’язок теорії, методики і техніки. 

"Мова жестів" допомагає виділити головне, найчастіше попереджає хід висловлюваної думки. 
Міміка, як і жести, підвищуючи емоційну значимість інформації, сприяє кращому її засвоєнню. У 
свою чергу, часто хворі сприймають медпрацівника за посмішкою, виразом обличчя, голосом, 
угадуючи при цьому його відношення, настрій [8: 66]. Тому важливо показувати в жестах лише те, що 
сприяє видужуванню хворих. 

Отже, в лікуванні насамперед звертається увага на особистісні якості кожного майбутнього 
медичного працівника та всіх, хто причетний до справи оздоровлення. Тим самим важливим постає, 
передовсім, не протиставлення психічного і соматичного, оскільки як не можна уявити собі людини 
без психіки, так і виявити її без тіла. Загалом медпрацівники завжди мають справу з комплексом 
психічних і соматичних чинників у будь – якому захворюванні. Звідси випливає, що основним у 
готовності майбутнього медичного працівника до комунікативної взаємодії постає наявність 
відповідних професійних знань і вмінь (знання про хвороби та особливості їх лікування, 
розпізнавання стану хворого та вмінь візуального і вербального впливу на нього) та особистісної 
готовності до діяльності. 

Предметом подальших пошуків з даної проблеми має бути проведення формувального 
експерименту з формування готовності студентів до комунікативної взаємодії на всіх етапах 
лікування хворого (діагностичного, клінічного, реабілітаційного та постреабілітаційного). 
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Поплавская С.Д. Макаренко и развитие коммуникативного взаимодействия молодежи. 

В статье проанализировано опыт работы А. Макаренка относительно развития коммуникативного 
взаимодействия молодежи в аспекте подготовки будущих медработников к профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделено учебно-воспитательному процессу, вербальным и 
невербальным средствам общения и взаимоотношениям между будущим медработником и 
пациентом. Автор утверждает, что эффективность лечения зависит от эмоционального 

состояния медработника. 

Poplavska S.D. Makarenko and Development и Communicative Co-operation и Young People. 

The experience А.S. Makarenko as for the development of the youth's communicative interaction in the aspect 
of training medical staff to the professional activity is analysed.  The special attention is given to the teaching 

process, especially verbal and non-verbal means of communication and interaction between medical staff 
and patients. The author certifies that efficiency of treatment depends on the emotional state of medical 

specialists. 
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ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  

У статті зроблено спробу розглянути релігійний чинник як один з альтернативних засобів залучення 
підростаючого покоління до загальнолюдських цінностей та формування творчої особистості через 
навчання у релігійних недільних школах. Зосереджено увагу на методах та прийомах формування 
християнського світогляду в учнів недільних шкіл. Вказано, що саме досвід останніх може сприяти 

розв’язанню деяких загальноосвітніх проблем сучасної школи. 

Пріоритетними для вирішення на сучасному етапі розвитку України є проблеми залучення 
підростаючого покоління до загальнолюдських цінностей, формування в учнів та студентів рис 
громадянськості, відповідальності перед суспільством і державою. На практиці педагогам стає дедалі 
важче реалізовувати виховні і розвиваючі завдання. Це пов’язано з недостатнім сімейним вихованням 
особи, постійним негативним впливом зовнішніх факторів (у першу чергу, матеріалів друкованих та 
електронних ЗМІ), запозичення іноземних молодіжних ідеалів, що вступають у суперечність зі 
збереженими в народних традиціях українців. 

Перед викладачами середньої і вищої школи постали невідомі донедавна глобальні проблеми 
дисципліни, невихованості у ставленні до ровесників, небажання вчитися, відсутності пізнавального 
інтересу тощо. Звісно, не можна робити значні узагальнення і поширювати ці ознаки на всіх школярів 
і студентів. Проте, на нашу думку, ця проблема на сьогодні набула загрозливого характеру [1]. 

Нині багато вітчизняних педагогів звертаються до перевірених вітчизняною і світовою практикою 
християнських цінностей. Це не випадково, оскільки християнська традиція є домінуючою темою в 
житті нашого народу. Українці протягом століть дотримувались християнських норм життя і завжди 
були релігійними, що дало їм змогу створити високу духовну культуру. 

У християнській традиції духовність пов’язана з вірою в Бога та дотриманням християнських 
чеснот: вважається, що складовими духовності є істина, добро і краса. Однією з провідних ідей в 
моральному плані є ідея справедливості, яку з богословської точки зору знаходимо у відомій ідеї 
гріхопадіння, спасіння та спокутування гріхів [2: 81].  

Тому ми вважаємо, що проблема формування духовних цінностей у сучасному суспільстві та 
альтернативні шляхи їх впровадження належать до актуальних проблем сучасної науки.  

Виділяють такі підходи щодо релігійної освіти і виховання в загальноосвітніх середніх закладах: 
1) необхідність відновлення виховання на засадах християнської моралі; 
2) відмова від упровадження релігійного виховання; 
3) впровадження курсу християнської моралі для частини учнів за бажанням їхніх батьків [3: 55].        
Запропоновані підходи щодо релігійного виховання й освіти не нові для педагогічної думки. 

Полеміка з цього приводу велася на початку XX ст., коли з’явилася потреба в зміні підходу до 
релігійної освіти в навчальних закладах.  

Сучасні дослідники детально її розглядають, на основі чого слід зробити висновок про її 
важливість при формуванні сучасних виховних ідеалів. Так, український теолог Б. Гудзяк відзначає, 
що християнство постало головним джерелом фундаментальних етичних і моральних ідей та 
цінностей нашого народу [4], Є. Мулярчук дослідив вплив християнської моралі на сучасні проблеми 
розвитку суспільства. Значний доробок у цьому плані мають українські дослідники: М. Бабій, 
В. Бондаренко,  А. Колодний,  Б. Лобовик,  Л. Пилипович [5]. 

Метою статті є розгляд релігійного чинника як одного з альтернативних засобів залучення 
підростаючого покоління до загальнолюдських цінностей та формування творчої особистості через 
навчання в релігійних недільних школах. 

Релігія в житті суспільства відіграє важливу роль і її доцільно використовувати як один з 
можливих засобів залучення членів суспільства до загальнолюдських цінностей, формування творчої 
особистості. Проблемою співвідношення впливу релігійного фактора на суспільне життя людей 
займаються сучасні дослідники. У підручниках з релігієзнавства деякі науковці обмежуються 
посиланнями про важливість релігії в утвердженні гуманності загальнонародних духовних цінностей 
без теоретичного обґрунтування проблеми [6: 22]. Серед останніх досліджень знаходимо також чітко 
виділені риси моральності, які характерні християнській релігії, зокрема вчення про доброчинність, 
ідея братського єднання людей тощо [7: 16]. Сучасні дослідники відводять важливе місце релігійним 
почуттям як одній зі складових релігійного комплексу [8: 186-188]. 

Церква, яка ще в епоху Київської Русі посіла місце основного носія культури і мистецтва нашого 
народу і залишалась ним тривалий час, регламентує і сьогодні доброзичливі норми стосунків між 
людьми, виховуючи глибокі почуття поваги молоді до старших, дітей до батьків, милосердя, 
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патріотичні почуття тощо [9]. Г. Ващенко вважав, що до революції 1917 року головними чеснотами 
українців були глибока релігійність, стриманість у словах і поведінці, працелюбність, цнотливість, 
гостинність, патріотизм, високий естетизм життя, дружба, Повага до старших, повага до жінок, 
правдивість; щирість, скромність [10]. Такі ж людські вади, як гордість, заздрощі, лицемірство, 
пияцтво, лихослів’я засуджувалися християнством. 

Зміст християнської моралі подає Велика книга людства – Біблія. Для всіх народів світу Біблія – 
найвизначніша пам’ятка культури. Виявляється, коли ми говоримо: спить сном праведника, дивиться 
крізь пальці, не має докорів сумління, робити із себе посміховисько, міряти тією самою міркою, аж 
волосся дибки стає, Вавилонське стовпотворіння, вовк в овечій шкурі, випити гірку чашу; хто копає 
яму, сам у неї упаде, – ми тим самим цитуємо Біблію. А скільки чудових легенд, повчальних притч 
містить Вічна Книга! Скільки біблійних історій, легенд, сюжети яких увічнили художники світу на 
своїх полотнах, застигли у вічній красі музеїв світу. Без знання біблійних сюжетів ці картини для нас 
були б німими. Біблія – вічне джерело, з якого черпає натхнення світове мистецтво, культура світу 
[11: 33]. 

Вважаємо, що десять заповідей Божих – це десять моральних еталонів, які мають бути 
дороговказом людям у певних життєвих ситуаціях. На відміну від епікурейського вчення (їж, пий, 
веселись, тому що завтра помреш від безцільного існування), християнство проповідує вищі цінності: 
любов, турботу, чесність, здатність тримати слово; норми моральної поведінки людей [9]. 

Виникає питання, яким чином ознайомлювати дітей зі змістом Біблії, учити жити за 
християнськими законами, оскільки освіта в Україні носить світський характер. На наш погляд, 
одним із шляхів залучення підростаючого покоління до норм християнської моралі є вивчення Біблії 
в недільних школах, які працюють при церквах, духовних семінаріях, тощо. 

Не секрет, що в традиційних школах немало учнів збайдужілих до навчання, з повною втратою 
інтересу до знань. Отож, не буде зайвим дослідити педагогічні надбання інших типів навчальних 
закладів, у тому числі й християнських недільних шкіл. 

Педагоги цих шкіл підкреслюють, що Христос ніколи не цурався людей, якими б вони не були. 
Вій завжди починав бесіду з того, що було цікаве слухачам. Так і вчитель не повинен прагнути 
втлумачити учневі набір своїх власних знань, бо той має самостійно робити висновки. 

Ось методи вивчення Біблії в типовій християнській школі: 
– Усвідомлення змісту притчі. Повчання Христове не є сухим і абстрактним, а образним. Щоб 

показати дітям необхідність постійно працювати і відповідати за результати, наводиться притча з 
Біблії про таланти (Мт. 25, 14-30) [12]. 

У ній ідеться про господаря, який, від’їжджаючи в чужу країну, дав кожному із своїх трьох слуг 
певну кількість грошей. Перший і другий уклали їх у справу і одержали прибутки. А третій – закопав, 
аби зберегти їх до приїзду господаря. Перших двох господар похвалив, а третього жорстоко покарав. 
На думку вчителів, ця притча має збуджувати в учнів бажання не байдикувати, а максимально 
використовувати даровані їм Богом таланти. 

– Наочні приклади. Христос унаочнював істини свого вчення. Наприклад, він показав своїм учням 
на дитину і порадив їм бути чистими, як діти, щоб увійти в Царство небесне. 

Наочні приклади допомагають знайти конкретний шлях до розуміння абстрактних понять. 
Використання репродукцій, картин на Біблійні сюжети допомагають сприймати їх. 

– Проповідь. Найяскравіший приклад – Нагорна проповідь Христа. Проповідь – це твір, у якому в 
емоційній, наочній формі висловлювались основи вчення. 

– Запитання і відповіді. Христос намагався зацікавити людей своїми запитаннями, щоб пояснити 
окремі положення свого вчення. 

– Обговорення. Прикладом цього є зустріч біля колодязя із Самарянкою, коли Ісус спочатку 
змусив її замислитися, потім висловити свої думки та впевнитися у правоті цього вчення. 

– Активні дії. Вчитель розповідає чи демонструє учням певні дії, а вони засвоюють їх за 
допомогою вражень. Коли ж учень сам виконує їх, то вчиться через вираження. 

Отже, діяльність – шлях до вдосконалення. Під час вивчення Біблії важливо знати і пам’ятати 
слова, але ще важливіше розуміти і сприймати думки та ідеї твору, вміти правильно висловити їх, 
застосувати на практиці. 

Таким чином, педагог повинен:  
1. Допомогти учням зрозуміти мету уроку. 
2. Дати можливість учням передати її своїми словами.  
3. Разом з вихованцями дослідити формування істинності твердження і навчити обґрунтовувати 

свою думку.  
4. Застосовувати вивчені істини в практиці власного життя і різних життєвих ситуаціях. 
Саме участь учня в пізнанні робить урок цікавим, а навчальний процес – ефективним.  
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У процесі навчання вчитель ставиться до учнів диференційовано, прагнучи навчити як сильних, 
так і слабких, користується різноманітними методами відповідно до ситуацій. 

Кожен віковий період потребує різноманітних педагогічних прийомів. Малята 3-5 років краще 
засвоюють матеріал наслідуванням, повторенням. Тому для них пропонують чотири основних методи 
роботи: рухливі ігри; ігри з предметами; ігри, що ґрунтуються на мові; традиційні дитячі ігри. 

Навчальні методи для підлітків інші: 
– Лекція. Перед лекцією групу ділять на дві команди. Кожній команді з них ставлять запитання, 

на які треба відповісти після лекції. Учитель дає певний час групам для обговорення, а потім 
вислуховує відповіді.  

– Художні заняття. 
– Аналіз життєвих ситуацій. Учні пишуть варіанти розповідей на сюжет біблії. 
– Дискусії. Дають можливість вільно спілкуватися, розвивають мову учнів, сприяють спільному 

пошуку шляхів розв’язання проблеми, формують уміння вислуховувати думку товаришів. 
– Музична діяльність. Урізноманітнює навчання, допомагає активно вивчати і запам’ятовувати 

Святе Письмо, засвоювати правила поведінки, вносити радість у працю і відпочинок. 
Зазначимо, що вказаний шлях (навчання в релігійних недільних школах) "спрацьовує" в тій 

ситуації, коли батьки з повагою ставляться до релігії, християнства зокрема, бажають, щоб їхні діти 
опановували Біблію, але самі ще не досить релігійні чи ознайомлені з Біблією недостатньо, принаймні 
для того, щоб пояснювати її дітям. Досить часто батьки, і позитивно налаштовані на прийняття 
дитиною віри в Бога, саме через дитину приходять до віри. Це є особливо актуальним у наш час, коли 
діти значно легше йдуть до Бога, ніж їхні заідеологізовані в недалекому минулому батьки. 

Позитивний досвід вивчення Біблії в молодших та середніх класах є на Київщині, в загально-
освітніх школах № 2 та № 4 м. Вишневого. Заняття з вивчення Біблії відбуваються на прохання 
батьків дітей. До послуг дітей дитячі Біблії, яскраві релігійні зошити, розраховані на 13 уроків, кожен 
з яких розкриває дітям у доступній формі сторінки Слова Божого. Ось деякі назви тем уроків: "Ісус 
подав нам всім приклад", "Друзі дуже важливі", "Навчіться любити", "Спілкування і допомога", 
"Тримати слово" та ін. На уроках діти вивчають десять Божих заповідей, молитви, розігрують 
морально-етичні сценки, аналізують різноманітні життєві ситуації [9]. 

Насамкінець хочеться нагадати слова видатного класика вітчизняної педагогіки К.Д. Ушинського, 
який у статті "Про народність в суспільному вихованні" сказав про християнство так: "Є лише один 
ідеал досконалості, перед яким схиляються всі народності, це ідеал, який подає нам християнство. 
Все, чим людина, як людина, може і повинна бути, передається цілковито в божественному вченні, і 
вихованню залишається лише, передусім всього і в основу всього, укорінити вічні істини 
християнства" [13].  

Ця теза є абсолютним підтвердженням того, що християнська мораль – надійний і правильний 
дороговказ у вихованні сучасних дітей. 

Не будемо стверджувати, що форми і методи, педагогічні прийоми, які використовуються в 
недільних школах – панацея від усіх негараздів сучасної державної школи. Однак, уважне вивчення 
їхнього досвіду може сприяти розв’язанню деяких загальноосвітніх проблем. Адже в його основі 
лежать такі привабливі на сучасному етапі положення, як віра у моральний світовий порядок і, що 
особливо важливо, почуття вини, переживання за аморальний вчинок, що тягне за собою справедливе 
покарання. Це на сьогодні може бути пов'язано з порушенням законодавства чи неписаних моральних 
норм. У першому випадку особливу увагу ми звертаємо на такі риси, як правосвідомість та політична 
освіченість, що у свою чергу пов’язано з концепцією громадянського виховання. У другому випадку 
згідно з релігійною традицією має наступити страждання, обґрунтуванням чого є положення про 
Христа, який своїми стражданнями спокутував гріхи людей. Але відкинувши релігійні погляди, його 
можна розглядати як духовний моральний образ, моральну досконалість, до здобуття таких рис слід 
прагнути і виховувати їх у молоді.  

Таким чином, ми вважаємо, що перспективним є питання адаптації прийомів та методів виховання 
та навчання у недільних школах до умов сучасної школи.  
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О.А. Самойленко. Христианские ценности в системе современного образования. 

В статье сделана попытка рассмотреть религиозный фактор как одно из альтернативных средств 
приобщения подрастающего поколения к общечеловеческим ценностям  и формированию творческой 
личности через обучение в религиозных воскресных школах. Сосредоточено внимание на методах и 
приемах формирования христианского мировоззрения в учеников воскресных школ. Указано, что 

именно опыт последних может способствовать решению некоторых общеобразовательных проблем 
современной школы. 

О.А. Samoylenko. Christian Values in the System of Modern Education.  

In the article an attempt to consider a religious factor as one of alternative facilities of attaching the rising 
generation to the general values and creative personality formation through teaching at religious Sunday 
school is done. Attention is concentrated on the methods and ways of Christian world outlook formation in 

the students of Sabbath schools. It is indicated, that exactly the experience of the last can promote the 
solution of some general problems of modern school. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОПРОГРАМ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ США 

У статті розглядаються причини поширення відеопрограм для отримання ранньої іншомовної 
освіти. Наводяться приклади найбільш популярних відеопрограм та їх основні характеристики, 

окреслються можливі труднощі їх використання, висвітлюються недоліки, переваги та рекомендації 
щодо використання навчального відео на уроці іноземної мови у початковій школі США. 

Важливий напрям реформування освіти в Україні – її інтеграція в європейський і світовий 
освітянський простір. У сучасному глобалізованому світі людина не може діяти максимально 
ефективно, не може підтримувати на високому рівні свою професійну компетентність без широкого 
спілкування зі світом. Ось чому поряд із ґрунтовним вивченням української мови, рідної мови в освіті 
здійснюються кроки для забезпечення вивчення іноземних мов. Міністерство освіти і науки 
запровадило вивчення іноземних мов в усіх з 21 тис. шкіл уже з другого класу, і це повністю себе 
виправдало [1: 4-6]. Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, які забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві. Це досягається шляхом: запровадження дистанційного навчання із 
застосуванням у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з 
традиційними засобами; створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому 
науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення 
цілей освіти тощо [1: 190-191]. Отже, вельми актуальним на сьогодні є вивчення багаторічного 
американського досвіду впровадження дистанційних відеопрограм для отримання ранньої 
іншомовної освіти, оскільки саме вони можуть стати одним із шляхів розв’язання зазначених вище 
завдань.  

Окремі аспекти освіти в школах США: організація освітнього процесу, форми і методи навчання в 
контексті сучасних тенденцій змісту освіти – аналізуються в працях вітчизняних фахівців-
компаративістів (Г. Воробйова, Б. Вульфсон, А. Джуринського, З. Малькової, А. Сбруєвої, 
О. Сухомлинської та ін.). Чинники всебічного виховання особистості розглядаються Р. Бєлановою, 
В. Жуковським, М. Красовецьким, Н. Чорною та ін.; сучасні педагогічні технології організації 
навчання досліджуються К. Волковим, О. Лещинським, О. Літвіновим та ін. 

Незважаючи на підвищений інтерес до проблеми ранньої іншомовної освіти в останні роки, аналіз 
сучасної педагогічної літератури засвідчив, що проблема організації системи навчання іноземних мов 
у початковій школі (далі ІМПШ) США не була предметом спеціального науково-педагогічного 
дослідження. У пропонованій статті ми спробували розглянути один із аспектів цієї проблеми, а саме 
– відеопрограми як ефективний засіб оволодіння іноземною мовою. Отже, мета статті – 
проаналізувати можливості використання відеопрограм ІМПШ для отримання ранньої іншомовної 
освіти. Відповідно до мети ми поставили наступні завдання: визначити причини широкого 
використання відеопрограм у США та характерні риси ефективних відеопрограм ІМПШ, розглянути 
основні недоліки, переваги та рекомендації щодо їх використання. 

По-перше, слід зазначити, що проблема ранньої іншомовної освіти і, зокрема, використання 
інформаційних технологій, які є однією з важливих ланок у системі ІМПШ, серед зарубіжних 
науковців є надзвичайно актуальною. Дослідженню цієї проблеми присвячені роботи таких 
зарубіжних дослідників як Дж. Каммінз, Дж. Парр, М. Варшауер, Р. Керн, Д. Леу, М. Салабері, 
А. Фітцпатрік, Дж. Девіз та інші. Дидактичні проблеми та перспективи використання відеопрограм 
ІМПШ у навчанні досліджували Н. Роудз, І. Пуфаль, М. Розенбуш, В.Е. Гарсія, Г. Дункан та інші.  

Упродовж років численні інформаційні технології з використанням технічних засобів навчання 
(радіо, телебачення, відео, комп’ютера та Інтернет) впроваджуються в систему навчання іноземних 
мов у школах США майже так само швидко, як відбуваються зміни в науково-технічному просторі 
[2]. Спираючись на дослідження американських учених Н. Роудз та І. Пуфаль [3], зазначимо, що 
приблизно 2 млн. учнів отримали певну іншомовну освіту саме завдяки аудіовізуальним технологіям 
(наприклад, навчальним радіо- та телепрограмам, інтерактивним аудіо- та відеоконференціям тощо. 
Відповідно вартим уваги є дослідження відеопрограм ІМПШ, які, на думку американських освітян 
[3], є прикладами дистанційного навчання. 

Використання відеопрограм ІМПШ є популярним вже не один десяток років у США з декількох 
причин. По-перше, позитивні зміни, що відбуваються у сфері ранньої іншомовної освіти, знаходяться 
під загрозою через зменшення кількості кваліфікованих учителів іноземної мови [4] та бюджетні 
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обмеження, з якими стикаються чимало шкіл та шкільних округів. Багато шкіл, які переконані в 
необхідності та важливості ранньої іншомовної освіти, але не мають коштів для залучення 
кваліфікованих вчителів ІМПШ, шукають доступні альтернативи. Крім того, батьки та освітяни 
стурбовані несправедливою політикою в деяких програмах ІМПШ, які доступні тільки для відібраної 
групи учнів. Таким чином, шкільні округи намагаються знайти спосіб надати можливість всім учням 
вивчати іноземні мови [5]. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є запровадження програм, які 
не вимагають участі сертифікованого вчителя іноземної мови, є достатньо недорогими та 
нескладними у використанні. Саме відеопрограми мають зазначені особливості. По-друге, школи 
знаходяться в пошуку шляхів ефективного навчання ІМПШ [3]. Наприклад, освітян хвилює питання, 
чи можуть відеопрограми задовольнити вимоги стандартів з іноземної мови, чи необхідно їх вважати 
окремими програмами чи використовувати як допоміжні [3: 5].  

Аналіз відповідних фактів підтверджує, що незважаючи на значну кількість  учнів, які вивчають 
іноземні мови за допомогою відео, тільки невелика частина відеопрограм ІМПШ були формально 
оцінені незалежними експертами [3; 6] або тими, хто безпосередньо працює за програмами [3; 5].  

За результатами аналізу публікацій у царині порушеної проблеми можемо стверджувати, що два 
дослідження  [5; 6] присвячені використанню відеопрограми SALSA в сільській початковій школі. 
Вона запроваджується у штатах Айова та Небраска в межах проекту під назвою IN-VISION, який має 
на меті продемонструвати, що запропонована технологія є ефективним засобом подолання перешкод 
(пов’язаних з коштами, відстанню, часом) під час оволодіння іноземними мовами сільськими учнями. 
У проекті використовується відеопрограма для вивчення іспанської мови SALSA та інші додаткові 
матеріали; залучаються помічники, що спілкуються іспанською мовою та проводять заняття кожного 
тижня впродовж 20 – 30 хвилин; класоводи, що навчають іноземній мові й інтегрують вивчення мови 
та культури в процес вивчення інших предметів. Упродовж першого року навчання в учнів 
формуються базові навички аудіювання та спілкування. Більшість результатів "Тесту оцінювання 
усного володіння мовою учнями" (the Student Oral Proficiency Assessment) засвідчують, що учні мають 
початковий середній (the junior novice-mid level) рівень з аудіювання (розуміють передбачувані 
питання, твердження та накази в межах знайомих тем у мовленні повільної швидкості) та початковий 
низький рівень (the junior novice-low level) з усного мовлення (учні використовують окремі слова 
та/чи часто уживані вирази). Крім того, в учнів формується позитивне ставлення до іспанської 
культури [6]. 

В іншому дослідженні під назвою WyFLES, що проходить у штаті Вайомінг, порівнюються 
чотири варіанти використання відеопрограми SALSA в залежності від того хто веде заняття: 
1) класовод; 2) класовод з допомогою іспаномовного волонтера; 3) команда з класовода та 
парапрофесіонала (paraprofessional), котрий має задовільний рівень володіння іспанською мовою (в 
усіх випадках заняття проводяться лише за згаданою відеопрограмою); 4) професійний учитель 
ІМПШ, який може як використовувати, так і не використовувати відеопрограму SALSA як 
допоміжний матеріал. Хоча офіційні результати проекту ще не опубліковані, директор проекту після 
її вивчення та оцінки дійшов до висновку, що ця відеосерія має високу якість, але запропоновані 
методичні рекомендації та додаткові матеріали не підходять для багаторічної програми ІМПШ [3].  

У контексті порушеної теми науковий інтерес становить також дослідження Н. Роудз та І. Пуфаль 
[3], в якому автори знайомлять читачів з найбільш ефективними відеопрограмами. Інформація, 
отримана від шкільної адміністрації, вчителів та батьків через безпосереднє опитування та в он-лайн 
чатах, дозволила науковцям виокремити п’ять відеопрограм, які найчастіше використовуються у 
школах та мають схвальні рекомендації фахівців з іноземної мови, а саме: Elemеntary Spanish, Espanol 
para ti, Muzzy, SALSA, Saludos. Усі програми вважаються якісними, незалежними, багаторічними 
програмами для вивчення, як правило, іспанської мови в початковій школі. Тільки Muzzy має версії 
для вивчення англійської мови як іноземної та ще п’яти іноземних мов. Більшість цих програм були 
розроблені у 80-х рр. ХХ ст., одна з них ( SALSA) з’явилася у 1997 р., а Elemеntary Spanish була 
нещодавно модифікована (1997 р.) для приведення у відповідність до національних стандартів з 
іноземної мови. Програми доступні на плівках VHS, DVD чи через супутникове телебачення. 
Спираючись на зазначене опитування осіб, які використовують ці програми, автори  роблять такі 
висновки: 

1. Формальна та неформальна позитивна оцінка вчителями та батьками кожної програми 
свідчить про те, що діти отримують базові знання та розвивають позитивне ставлення до іноземної 
мови й культури. 

2. Позитивними рисами програм є використання а) тільки виучуваної мови; б) метод повної 
фізичної реакції, пісень, малюнків та відео для підсилення понять; в) образів героїв мультфільмів, 
захоплюючих сюжетних ліній, які мотивують учнів; г) гумору, а також регулярне повторення 
вивченого раніше матеріалу. 
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3. Новітнє реальне інтерактивне відео не має таких недоліків традиційного відео як відсутність 
взаємодії з учителем, який спілкується виучуваною мовою, та неможливість адаптувати навчання до 
спеціальних потреб групи учнів. (Так, у програмах Moshi Moshi (вивчення японської мови у 
початковій школі) та ¡Hola Hola! (іспанський варіант) передача інформації відбувається по 
телебаченню, а взаємодія – пізніше через електронну пошту. У програмі Spanish on the Wave у студії 
та класі встановлені монітори та камери, що дозволяє вчителю здійснювати взаємодію в реальному 
часі. В програмі Step Together спілкування між вчителем та учнями відбувається через телеміст. ) 

4. У відгуках на ці програми наголошується на необхідності та перевагах навчання в 
присутності кваліфікованого вчителя іноземної мови в кожному класі. Респонденти зазначають, що 
зміст програм повинен бути цікавим, мотивуючим та відповідати інтересам учнів, в іншому випадку 
вони швидко втрачають інтерес. У навчанні акцент необхідно робити на використанні виучуваної 
мови без перекладу, враховувати попередній досвід вивчення іноземної мови та більше уваги 
приділяти культурологічним знанням. 

До недоліків навчання за допомогою інтерактивного відео та альтернативних систем респонденти 
відносять, у першу чергу, значні витрати, а також обмежене використання інших мультімедійних 
технологій, відсутність чи брак прямого зворотного зв’язку для учнів та можливостей автентичної 
комунікації з носіями мови, обмеженість змісту, а саме відсутність гнучкості у вивченні додаткової 
лексики та використанні лексики в нових контекстах. Крім цього, проблемою є випадки значного 
перебільшення успіхів дітей, які навчаються за такими програмами (особливо вчителями, котрі не 
спілкуються виучуваною мовою). 

У використанні новітніх технологій існують і певні обмеження. Наприклад, аналіз інтерактивної 
відеоконференції між американськими учнями, які вивчають французьку мову, та французькими 
школярами, які вивчають англійську [2], засвідчує, що взаємодія не була вдалою. Дослідники 
пояснюють це схвильованістю дітей / учасників заходу та різницею між офіційною французькою 
мовою, яку вивчали американські учні, та розмовною мовою їхніх французьких співрозмовників. 

У міркуваннях щодо ефективних відеопрограм Н. Роудз та І. Пуфаль наголошують, що вони 
повинні мати такі характеристики: широке використання іноземної мови; автентичне використання 
іноземної мови (у значущих для учнів контекстах); зрозуміла та чітка вимова носіїв мови; 
використання мелодій, що запам’ятовуються; наявність великої кількості повторень; використання 
гумору, образів цікавих відеогероїв та навність привабливої сюжетної лінії; знайомство з 
іншомовними громадами, які мешкають за кордоном та у США, з точки зору дитини; можливість 
взаємодії в режимах "учень – учень", "учень – вчитель"; дотримання національних та штатових 
стандартів з іноземних мов; наявність курікулуму з іноземної мови, що місить зв’язки з іншими 
предметами, котрі вивчаються учнями у цих класах відповідно до загального курікулуму [3: 173]. 

Відтак, спираючись на дослідження американських науковців, стверджуємо, що використання 
відеопрограм ІМПШ має водночас переваги та недоліки [3]. Відео є знайомим середовищем для учнів 
початкової школи, яке підвищує інтерес до того, що вивчається [7]. К. Норум описує переваги 
використання відеокліпів та інших відеоматеріалів під час подачі нового мовного матеріалу: вчитель 
одночасно знайомить учнів і зі звуковим оформленням мовної одиниці, і з її смислом, тобто наочно 
зображає процес створення мовленнєвого висловлювання [8]. Семантизація слів з опорою на 
динамічну наочність має перевагу в порівнянні з статичною наочністю, коли мовна одиниця 
використовується лише з метою називання, а отже, не повністю забезпечує розкриття значення [3]. 
Тобто, відеокліпи є більш ефективними для вивчення лексики, ніж просто малюнки та визначення 
слів [9]. Автор дослідження навчальної телевізійної програми з іспанської мови, яка передається в 
живий ефір у штаті Массачусетс, Г. Дункан [10] констатує, що ефективність навчального часу 
вчителя іноземної мови може значно збільшуватися, якщо транслювати програму одночасно для 
багатьох класів по телебаченню, а потім проводити регулярні індивідуальні заняття з кожним класом. 

Щодо недоліків, то найважливішим аргументом опонентів будь-якого дистанційного навчання є 
те, що ця інформаційна технологія є неефективною для вивчення іноземної мови через обмеженість 
взаємодії [11]. Крім того, більшість навчальних телевізійних курсів спрямована на середнього учня 
[7], тим самим вони є неефективними для добре та погано встигаючих учнів. Крім того, згідно з 
твердженнями критиків відеопрограм ІМПШ, завдання, які традиційно використовуються на занятті з 
іноземної мови для здійснення комунікації, можуть не мати очікуваних результатів навчання на базі 
відео [12]. 

Незважаючи на невелику кількість наукових досліджень із зазначеного питання в американській 
науці та недоліки відеопрограм, освітяни вимагають використання різних інформаційних технологій 
для отримання можливості раннього навчання іноземних мов. Автори останніх рекомендації щодо 
вивчення іноземних мов "Національної ради інспекторів штатів з іноземних мов" (National Council of 
State Supervisors of Foreign Languages (далі NCSSFL)) застерігають, що школи "не можуть 
використовувати тільки традиційні шляхи розв’язання проблем скорочення бюджету і браку 
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кваліфікованих учителів для досягнення цілей навчання" та "повинні використовувати різні 
інформаційні технології як один зі шляхів досягнення цілей, встановлених національними 
стандартами з іноземної мови" 13: 1]. NCSSFL не погоджується з тезою, що дистанційне навчання, 
котре вони визначають як навчання, "коли вчителі та учні знаходяться в різних класних кімнатах" [13: 
1], є найкращим розв’язанням будь-якої проблеми, але його можливо розглядати як один із варіантів 
для шкільних округів, які 1) мають обмежену кількість кваліфікованих вчителів, 2) бажають 
збагатити діючу програму шляхом використання майстерності іншого вчителя, 3) відчувають 
необхідність розширити програму в початковій або інших ланках шкільної освіти, 4) мають бажання 
досягти віддалених територій з потенційно невеликою кількістю учнів, які будуть вивчати іноземні 
мови [3]. Відповідно до рекомендацій NCSSFL дистанційне навчання стане життєздатною 
альтернативою традиційного навчання, якщо запропоновані програми "забезпечать механізм, в якому 
більшість навчального часу буде присвячена значущому використанню мови, практиці та автентичній 
комунікації" [13: 1]. 

Узагальнюючи, доходимо висновку, що навчання ІМПШ з використанням відеопрограм має 
широке розповсюдження у США. Воно є найбільш привабливим для шкіл, в яких класоводом, як 
правило, є людина, яка не знає іноземної мови, і проводить заняття, вивчаючи мову одночасно з 
учнями. Але ми погоджуємося з багатьма американськими методистами та дидактами в тому, що 
досягнення цілей навчання, визначених національними стандартами, є найбільш вірогідним за умови 
взаємодії з кваліфікованим учителем іноземної мови, який може використовувати відеопрограму як 
основний чи додатковий матеріал до якісного навчально плану з іноземної мови. Безперечною є теза 
про те, що кваліфікований учитель є найважливішою умовою успішності процесу навчання [3]. Крім 
того, навчальне відео для вивчення іноземної мови з дитячого садка до 12-го класу має значні 
перспективи. Уже досягнуті значні успіхи у використанні відеопрограм для досягнення цілей 
навчання, визначених національними стандартами. Нові проекти, які фінансуються державою та 
окремими штатами [3; 6], демонструють значні успіхи у використанні новітніх інформаційних 
технологій для подолання перешкод, які стоять на шляху ранньої іншомовної освіти в традиційно 
занедбаних у цьому аспекті регіонах. 

Перспективи подальшого дослідження проблеми ми вбачаємо в аналізі використання 
інформаційних технологій в українській системі раннього навчання іноземної мови та вивчення 
можливостей застосування американського досвіду. 
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Смелянская В.В. Использование видеопрограмм для обучения 
иностранным языкам в начальной школе США. 

В статье рассматриваются причины распространения видеопрограмм для получения раннего 
иноязычного образования. Приводятся примеры самых популярных видеопрограмм и их основные 

характеристики, освещаются основные недостатки, достоинства и рекомендации по 
использованию учебного видео на уроке иностранного языка в начальной школе США. 

Smelianska V . V . Video-based Programs in Elementary Foreign Language Education in the USA. 

The reasons for the popularity of videotaped language instruction programs for elementary foreign language 
learners are determined in the article. Examples of the most popular videotaped language instruction 

programs and their essential characterictics are offered,  the advantages and disadvantages of instructional 
videos and the recommendations for  for elementary foreign language learners in the USA are analyzed. 
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ІНТЕГРАТИВНИЙ КУРС З ТЕОРІЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ З ДРУГОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ІНОЗЕМНА МОВА" 

У статті розглядається інтегративний "Теоретичний курс англійської мови" для майбутніх 
учителів, які опановують другу спеціальність "іноземна мова". Визначається мета, зміст, 

структура курсу, описуються форми, методи і прийоми, які використовуються на орієнтувально-
мотиваційному, операційно-пізнавальному і контрольно-оцінному етапах навчальної діяльності з 

метою формування професійної компетентності з означеного фаху. 

Зростаюча потреба суспільства у кваліфікованих учителях іноземної мови (далі – ІМ) зумовлює 
високі вимоги до рівня сформованості їхньої професійної компетентності (далі – ПК), під якою ми 
розуміємо інтегральне особистісне утворення, що включає ціннісно-мотиваційний, когнітивно-
операційний, особистісний і рефлексивний компоненти, які забезпечують здатність ефективно 
виконувати професійні обов'язки вчителя ІМ [1]. Ці вимоги стосуються й майбутніх учителів ІМ, які 
опановують цей фах як другий у складі поєднаних спеціальностей на зразок "українська мова та 
література, іноземна мова", "російська мова та література, іноземна мова". На сучасному етапі в 
Україні відсутній державний стандарт та науково обґрунтовані засади підготовки вчителів з другої 
спеціальності "іноземна мова" (далі – ДС "ІМ"). Отже, в їхній підготовці необхідно орієнтуватися на 
документи, призначені для підготовки фахівців, які вивчають ІМ як першу спеціальність і отримують 
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", оскільки в обох випадках присвоюється кваліфікація 
"вчитель іноземної мови і зарубіжної літератури".  

Кваліфікаційною характеристикою вчителя ІМ [2] та Освітньо-кваліфікаційною програмою 
підготовки бакалавра [3] передбачена обов’язкова теоретико-лінгвістична підготовка. За умови, що 
ІМ є першим фахом, така підготовка здійснюється в процесі вивчення рекомендованого переліку 
дисциплін циклу професійної і практичної підготовки: "історія мови", "теоретична фонетика", 
"теоретична граматика", "лексикологія", "стилістика". Якщо ж ІМ вивчається як ДС, викладання всіх 
згаданих дисциплін у повному обсязі є практично неможливим. Особливості підготовки за 
поєднаними спеціальностями (обмежений перелік дисциплін з ДС, зменшений обсяг годин на їх 
вивчення), відсутність науково-обґрунтованих засад підготовки майбутнього вчителя з ДС "ІМ" 
призводять до появи різних моделей здійснення теоретико-лінгвістичної підготовки – від викладання 
низки невеликих за обсягом курсів з теорії ІМ аж до цілковитої відмови від них, що не забезпечує 
досягнення необхідного рівня сформованості ПК майбутніх фахівців. Отже, постає проблема пошуку 
ефективних моделей теоретико-лінгвістичної підготовки, які б давали можливість сформувати в 
майбутніх учителів ПК з ДС "ІМ". 

Проблеми підготовки майбутніх учителів ІМ, у тому числі формування їхньої ПК, були предметом 
дослідження багатьох учених (А.Л. Бердичевського, О.Б. Бігич, І.О. Зимньої, С.Ю. Ніколаєвої, 
Г.В. Рогової, Н.К. Скляренко, Т.Ю. Тамбовкіної та ін.). У галузі підготовки майбутнього вчителя з ДС 
"ІМ" науковцями (І.В. Соколовою, Г.В. Турчиновою) досліджувалися лише окремі аспекти проблеми. 
Відтак, проблема формування ПК зазначеної категорії фахівців, у тому чисті й у процесі теоретико-
лінгвістичної підготовки залишається нерозв’язаною. 

Зважаючи на це, метою статті є висвітлення можливостей формування ПК у процесі теоретико-
лінгвістичної підготовки майбутнього вчителя з ДС "ІМ", зокрема – засобами інтегративного 
"Теоретичного курсу англійської мови". Відповідно до визначеної мети, ми ставимо завдання: 1) 
охарактеризувати цілі, зміст, структуру курсу; 2) описати засоби навчання, форми, методи і прийоми 
навчальної діяльності, які сприяють формуванню цього особистісного утворення. 

Переходячи до характеристики авторського "Теоретичного курсу англійської мови", зазначимо, 
що в ньому зінтегровані курси історії англійської мови, теоретичної фонетики, теоретичної 
граматики, лексикології та стилістики. Курс є складною динамічною системою взаємозалежних і 
взаємозумовлених компонентів (мети, завдань, змісту, форм, методів і засобів навчання та контролю), 
яка, у свою чергу, є компонентом більш загальної системи педагогічного процесу з формування ПК з 
ДС "ІМ". Тобто, курс є засобом не лише теоретико-лінгвістичної підготовки майбутнього вчителя, а й 
формування його ПК в цілому.  

Узагальненою метою курсу є здійснення професійно-орієнтованої теоретико-лінгвістичної 
підготовки майбутнього вчителя з ДС "IМ". Вона конкретизована в таких його цілях: практичній 
(формувати у студентів лінгвістичну компетенцію як систему знань з теорії англійської мови та вмінь 
застосовувати їх у професійній діяльності у взаємозв’язку з іншомовною комунікативною та 
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соціокультурною компетенціями; професійній (формувати у студентів лінгводидактичну 
компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання ІМ та залучення до 
виконання професійно орієнтованих завдань); навчально-пізнавальній (формувати у студентів 
навчально-пізнавальну компетенцію як оволодіння технологією вивчення теорії ІМ, способами 
самостійного опанування знань і вмінь); емоційно-розвиваючій (формувати у студентів позитивне 
ставлення до оволодіння як ІМ, так і професією вчителя ІМ); виховній (виховувати і розвивати у 
студентів професійно важливі особистісні якості та здібності, в тому числі рефлексивні вміння). На 
підставі визначених цілей курсу, детального аналізу кваліфікаційної характеристики [2], виробничих 
функцій, типових задач діяльності та вмінь учителя ІМ [4], були визначені завдання курсу. Не 
конкретизуючи їх у статті, зазначимо, що вони включають оволодіння конкретними знаннями, 
вміннями, навичками, формами і методами мислення.  

Щодо змісту курсу, то добір матеріалу для нього здійснений з огляду на те, що опис мови в ньому 
повинен бути дидактично орієнтованим (на відміну від лінгвістики, мета котрої – повний опис мови), 
тобто значно редукований з урахуванням конкретних цілей і умов навчання, але при цьому не 
повинен порушуватися принцип представництва відображення системи і структури мови, 
влаштування і функціонування її механізму [5: 21]. Важливе значення має логічна структура 
навчального матеріалу. Оскільки курс інтегративний, то у процесі її побудови бралося до уваги 
положення про те, що, відповідно до суті інтегративного підходу до навчального процесу, 
"встановлення зв'язків між знаннями повинно йти не від перебудови існуючих навчальних планів і 
програм, а шляхом дидактичного обґрунтування та перетворення реально існуючих зв'язків між 
поняттями, явищами, науками тощо" [6: 185]. У процесі структурування змісту курсу також враховані 
вимоги модульної технології навчання, оскільки, як переконливо доводить І.М. Козловська, 
інтегрований за змістом, формами та методами навчальний процес має багато спільних рис із 
модульним навчанням, тому недоцільно використовувати їх ізольовано [6:84-85]. Отже, 
структурування змісту і розподіл матеріалу курсу на модулі здійснені відповідно до того, що мова як 
об’єкт дослідження є семіотичною системою взаємопов'язаних і взаємозалежних рівнів – 
фонетичного (фонологічного), морфемного, лексичного рівнів, рівня речення та текстуального рівня. 
Саме будова мови і є стрижнем структурування курсу. Кожен змістовий модуль присвячений 
розгляду певного рівня (або рівнів) мови у всіх його аспектах. 

Розглядаючи пропонований курс як засіб формування ПК, зазначимо, що процес формування 
цього особистісного утворення відбувається поетапно (ми виділяємо в ньому орієнтувально-
мотиваційний, операційно-пізнавальний і контрольно-оцінний етапи) і циклічно, причому виділені 
етапи стосуються як курсу в цілому, так і окремих його складових – модулів, лекцій, практичних 
занять, самостійної та індивідуальної роботи. Перебіг будь-якого педагогічного процесу залежить від 
принципів його організації. У формуванні ПК провідними, на нашу думку, є принципи особистісної 
зорієнтованості, науковості, системності, доступності навчання, свідомої навчально-пізнавальної 
активності, зв’язку навчання з практичною діяльністю професійного майбуття, фахової зацікавленості 
навчання. Ці принципи детермінують добір форм, методів і засобів організації навчально-виховного 
процесу, що використовуються на кожному етапі.  

Метою орієнтувально-мотиваційного етапу є актуалізація суб’єктного досвіду, формування 
мотивації й особистісного цілепокладання в діяльності з формування ПК з ДС "ІМ". Вона 
реалізується за допомогою кількох прийомів. Так, на вступному занятті кожен студент отримує 
програму курсу і знайомиться з її складовими, що дає можливість орієнтуватися в матеріалі, вже на 
початку вивчення курсу мати уявлення про результати, яких необхідно досягти, і, відповідно, 
поставити перед собою власні цілі в його вивченні, тобто здійснити особистісне цілепокладання. 
Орієнтувально-мотиваційний етап є також частиною навчальної діяльності під час кожної лекції, 
кожного практичного заняття, кожного виду роботи. На початку заняття студенти в діалозі з 
викладачем обговорюють його мету і план, визначають місце теми в курсі, її професійну значущість, 
мають можливість висловити свою точку зору стосовно актуальності того чи іншого виду роботи і, 
таким чином, відкорегувати план заняття відповідно до власних потреб. Особлива увага на цьому 
етапі приділяється актуалізації особистісного досвіду студентів, здобутого в процесі оволодіння 
дисциплінами першої спеціальності. Шляхом постановки запитань (як от "До якої мовної сім’ї 
належить англійська мова?", "Чим відрізняються синтетичні мови від аналітичних?", "Що таке 
вимовна норма?", "Що таке фонема? Чим вона відрізняється від алофона?", "Пригадайте лексичні 
стилістичні засоби української мови") визначається, наскільки студенти володіють базовими 
знаннями з теми, й у викладі нового матеріалу здійснюється опора на них. Загалом, прийоми, які 
застосовуються на орієнтувально-мотиваційному етапі, спрямовані на те, щоб мотивувати студентів 
до вивчення теми, збудити їхню фахову зацікавленість, активізувати навчальну діяльність. 

Наступним етапом організації навчальної діяльності студентів є операційно-пізнавальний. На 
цьому етапі відбувається засвоєння знань, умінь і способів дій. Він є найтривалішим, реалізується як в 
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аудиторний час, так і під час позааудиторної самостійної роботи та виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань. Завдання викладача на цьому етапі ми вбачаємо, перш за все, в тому, 
щоб навчити студента здобувати знання самостійно, в процесі активної навчальної діяльності. Тому 
зупинимося на особливостях організації самостійної роботи студентів, яка в умовах кредитно-
модульної технології навчання займає провідне місце в навчальному процесі. Здійснюється вона 
переважно в позааудиторний час, за навчальним планом на неї відводиться близько 50% часу, 
передбаченого на вивчення курсу.  

Ефективне управління самостійною роботою забезпечує пакет методичних матеріалів, до якого, 
крім програми курсу, входять: опорні конспекти лекцій; завдання для самостійної підготовки до 
практичних занять та методичні рекомендації щодо їх виконання; довідковий матеріал для 
самостійної роботи до кожного змістового модуля; словник термінів; список літератури; набір 
індивідуальних навчально-дослідних завдань. Зупинимося детальніше на їх функціях. Так, опорний 
конспект лекцій у вигляді графічних схем, таблиць, в яких стисло подані основні положення 
навчального матеріалу, допомагає студентам орієнтуватися в матеріалі, усвідомлювати його 
структуру, логічні зв’язки та послідовність, порівнювати англійську мову з рідною. Оволодінню 
теоретичним матеріалом сприяє також словничок термінів з курсу, в якому подані всі ключові 
терміни з транскрипцією, тлумаченням і перекладом на українську мову. Як засвідчує практика, 
опорний конспект і словничок є ефективними засобами раціоналізації навчальної діяльності із 
закріплення і повторення матеріалу під час підготовки до практичних занять, поточного та 
підсумкового контролю. З метою більш глибокого оволодіння матеріалом, отримання додаткових 
відомостей про ті чи інші мовні явища, студенти користуються спеціальною літературою, загальний 
список якої поданий у програмі курсу, а більш деталізований додається до переліку питань і завдань 
до кожного практичного заняття.  

Оволодіння вміннями, передбаченими програмою курсу, забезпечує така складова пакету як 
завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять і методичні рекомендації щодо 
їх виконання. Вони мають на меті активізацію трансформування теоретичних знань студентів у 
спеціальні вміння. Студентам пропонуються завдання, що передбачають роботу з лінгвістичним 
матеріалом, як от: поділіть слова на фонетичні й орфографічні склади, подайте їх складову 
структурну схему; проаналізуйте морфемну структуру неологізмів, визначте спосіб їх творення; 
прокоментуйте вживання і значення стилістичних засобів у реченнях тощо. Виконання таких завдань 
сприяє формуванню лінгвістичної компетенції майбутніх учителів, вони краще оволодівають мовою, 
вчаться аналізувати мовний матеріал тощо. Крім того, відповідно до принципів фахової 
зацікавленості та зв’язку навчання з практичною діяльністю, велика увага приділяється 
професіоналізації навчального процесу. Кожний модуль пропонованого курсу містить професійно 
спрямовані завдання і вправи, наприклад: проаналізуйте зміст програми з англійської мови для 
школи, визначте, які питання, що вивчаються у пропонованому курсі, вона містить; підберіть кілька 
фразеологічних одиниць, які входять до шкільного лексичного мінімуму з теми "Погода і пори року" / 
"Подорожі" / "Сім’я", з’ясуйте їх значення і походження за словником, підготуйтеся пояснити їх 
учням; адаптуйте текст для використання на уроці англійської мови у 7-му класі". Професійна 
спрямованість сприяє розумінню студентами практичної значущості теоретичного курсу для 
майбутньої професійної діяльності і, таким чином, підвищенню мотивації до його вивчення. Частина 
завдань супроводжується методичними рекомендаціями і довідковими матеріалами. Наприклад, 
завдання транслітерувати українські імена та прізвища супроводжується таблицею "Українсько-
англійська транслітерація"; до завдання на стилістичний аналіз тексту додається список виразів для 
такого аналізу тощо. Як засвідчує практика, пакет методичних матеріалів сприяє організації 
ефективної й цілеспрямованої самостійної навчальної діяльності студентів із засвоєння змісту курсу, 
оскільки містить інформаційні та довідкові матеріали, методичні рекомендації, матеріали для 
самоконтролю, які полегшують роботу студентів, допомагають зорієнтуватися в педагогічній системі 
курсу, планувати та організовувати роботу з його вивчення, здійснювати самоконтроль. 

Крім управління самостійною роботою студентів, важливу роль на операційно-пізнавальному 
етапі навчальної діяльності відіграють методи і прийоми організації аудиторної роботи. Так, 
особистісно-орієнтований підхід до побудови навчального процесу зумовив звернення до діалогічної 
форми викладу матеріалу на лекціях, яка сприяє активізації особистісних пізнавальних можливостей 
студентів, дозволяє кожному студентові висловити власну думку з питання, що обговорюється, 
сформувати власне бачення тієї чи іншої проблеми.  

Принципи фахової зацікавленості і зв’язку з практичною діяльністю найбільш яскраво 
реалізуються під час проведення ділових ігор. Ділова гра, за визначенням А.А. Вербицького, є 
формою відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделюванням систем 
стосунків, характерних для неї [7: 128], що дозволяє подолати розрив між навчанням і вихованням, 
досягти цілей не лише професійного, а й загального розвитку особистості майбутнього фахівця [7: 
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67]. Ігри проводяться майже на кожному практичному занятті. Зазвичай, передбачається проведення 
фрагмента уроку або позакласного заходу в школі. Ігрова модель навчання, окрім основної 
дидактичної мети – засвоєння знань з теорії англійської мови і вмінь застосовувати їх у практичній 
діяльності, реалізовує цілий комплекс додаткових цілей: студенти закріплюють навички й уміння 
іншомовного спілкування та професійної діяльності вчителя ІМ. Ситуація гри сприяє створенню 
доброзичливої атмосфери співробітництва на заняттях, активізації групової навчальної діяльності, 
необхідність уявляти себе в певній ролі допомагає студентам самовизначитися, повністю розкрити 
своє "я", розвинути творчу уяву, сприяє підвищенню мотивації до вивчення ІМ та оволодіння 
професією вчителя. Таким чином, можна зробити висновок, що гра є ефективним прийомом 
формування ПК майбутнього вчителя з ДС "ІМ".  

На операційно-пізнавальному етапі під час практичних занять і позааудиторної роботи активно 
використовується прийом здійснення опори на знання та вміння, котрі студенти отримують, 
вивчаючи дисципліни першої спеціальності. Він полягає в актуалізації опорних знань і вмінь, як от: 
користуватися різними видами словників і черпати з них необхідну інформацію, здійснювати 
лінгвістичний і стилістичний аналіз тексту, будувати схему речення тощо. Важливу роль відіграє 
можливість здійснювати в навчальному процесі опору на знання студентами лінгвістичних термінів, 
більшість яких в українському й англійському мовознавстві мають спільне грецьке походження. 
Зважаючи на це, робота з термінологією здебільшого спрямовується на засвоєння вимови та 
написання термінів: практикується хорове промовляння, фонетичні розминки, різноманітні 
дидактичні ігри. Оволодінню іншомовною термінологічною лексикою сприяє також білінгвальний 
спосіб презентації змісту курсу, застосування якого забезпечує реалізацію принципу доступності, 
створює умови для подолання мовного бар’єру в спілкуванні на професійні теми, подальшого 
поглиблення (в тому числі самостійного) спеціальних знань з використанням автентичних 
іншомовних матеріалів, тобто розвитку лінгвістичної та іншомовної комунікативної компетенцій. 
Застосування згаданих прийомів полегшує сприйняття і засвоєння матеріалу студентами, робить їхній 
попередній досвід значущим у процесі професійної підготовки з ДС "ІМ", а також сприяє значній 
економії часу. 

Навчальна діяльність студентів з оволодіння змістом курсу обов’язково завершується контрольно-
оцінним етапом, на якому відбувається контроль, оцінювання, аналіз і корекція результатів 
діяльності. На цьому етапі формуються рефлексивні вміння: аналізувати і адекватно оцінювати 
власну діяльність та діяльність інших людей, корегувати її залежно від обставин, здійснювати 
самоконтроль, самоорганізацію, самовдосконалення. З цією метою використовуються різноманітні 
прийоми: аналіз студентами досягнення цілей, набутого досвіду та можливостей його подальшого 
використання, власної роботи на занятті, спільної діяльності під час проведення ігор, виконання 
завдань у мікрогрупах; залучення студентів до контролю (парні і групові форми взаємоконтролю, 
самоконтроль); їхня участь у виправленні помилок, усвідомлення їх причин; надання студентам 
можливості порівнювати отриманий результат з критеріями еталону (мети). Аналіз процесу і 
результатів навчальної діяльності сприяє оволодінню найефективнішими способами виконання 
різноманітних завдань, а само- і взаємооцінювання допомагає студентам краще зрозуміти самих себе, 
вчить бачити власні помилки і недоліки, спонукає до саморозвитку, самовдосконалення, без чого 
неможливе успішне формування ПК і подальша професійна діяльність.  

Упровадження описаної моделі навчання в практику підготовки майбутнього вчителя з ДС "ІМ" 
дозволяє зробити висновок про те, що розроблений інтегративний "Теоретичний курс англійської 
мови" є цілісною системою, всі компоненти якої (цілі, зміст, структура, форми, методи, прийоми і 
засоби організації навчальної діяльності) спрямовані на формування ПК майбутніх учителів з ДС 
"ІМ" у процесі здійснення теоретико-лінгвістичної підготовки. Крім того, зазначимо, що 
впровадження інтегративного курсу не лише забезпечує цілісність теоретико-лінгвістичної 
підготовки фахівців, а й дає можливість оптимізувати навчальний процес, уникнути повторів у 
споріднених курсах, а отже, зекономити навчальний час. 

Насамкінець зазначимо, що перспективою подальших досліджень у галузі підготовки майбутнього 
вчителя з ДС "ІМ" є дослідження можливостей формування ПК засобами інших фахових дисциплін. 
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Халимон И.И. Интегративный курс теории иностранного языка 
как средство формирования профессиональной компетентности 
будущего учителя по второй специальности "иностранный язык". 

В статье рассматривается интегративный "Теоретический курс английского языка" для будущих 
учителей, изучающих вторую специальность "иностранный язык". Автор определяет цель, 

содержание, структуру курса, описывает формы, методы и приёмы, которые используются на 
ориетировочно-мотивационном, операционно-познавательном и контрольно-оценочном этапах 
учебной деятельности с целью формирования профессиональной компетентности по упомянутой 

специальности. 

Halymon I.Y. The Integrative Theoretical Course of the Foreign Language as Means of Formation a 
Future Teacher's Professional Competence in the Second Speciality "Foreign Language". 

The article deals with the integrative "English Theoretical Course" for future teachers studying the second 
speciality "foreign language". The author determines goals, contents and structure of the course, describes 

the forms, methods and techniques used on orienting-motivational, operational-cognitive, checking-
estimating stages of educational activities to form professional competence in the mentioned speciality. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

У статті розглянуті психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальної діяльності студентів 
економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки. Підкреслено необхідність залучення 

студентів до активної творчої роботи, створення умов та пошук шляхів для всебічноїї реалізації у 
навчальному процесі, які згодом стануть основою професійного становлення. 

На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються глибокі соціальні та економічні 
перетворення. У зв’язку з цим висуваються підвищенні вимоги до підготовки майбутніх спеціалістів 
економічного профілю. Орієнтація навчального процесу виключно на накопичення знань і вмінь 
робить неможливою адаптацію випускників до сучасного світу. Це вносить корективи в мету й 
завдання професійної освіти. Вони полягають здебільшого в необхідності підготовки 
висококваліфікованих, здатних до творчості, готових до вирішення нестандартних проблем 
професійного характеру спеціалістів. Нові перспективи вимагають розвитку у студентів високого 
рівня пізнавальної активності у процесі їх, фахової підготовки. Одним із головних чинників, який 
забезпечує розвиток складних завдань професійної підготовки, за думкою педагогів і психологів, є 
активізація пізнавальної діяльності студентів. Саме залучення студентів до активної творчої роботи, 
створення умов для всебічної реалізації у навчальному процесі здатне забезпечити формування у 
студентів важливих якостей, які стануть основою професійного становлення. У представленій статті 
ми ставимо за мету дослідити психолого-педагогічні проблеми розвитку пізнавальної активності. 

Для глибокого оволодіння матеріалом вузівських навчальних програм студентам необхідно 
постійно вдосконалювати свої знання, виробляти навички дослідника, активізувати пізнавальну 
діяльність. Процес навчальної діяльності ВНЗ сьогодні все більше спрямовується на збільшення 
самостійної роботи студентів, яка базується на активній навчально-пізнавальній діяльності. 

На важливість забезпечення активності суб’єкта в навчальній діяльності у свій час вказували 
К. Ушинський, П. Блонський та ін. Загальні проблеми активізації пізнавальної діяльності людини 
досліджували Т. Алексеєнко, Л. Арістова, А. Вербицький, В. Вергасов, Н. Генц, А. Дьомін, І. Зязюн, 
О. Киричук, Б. Кортаєв, Г. Костюк, О. Матюшкін, А. Пугач, І. Харламов, Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.  

Проблема включення в активну навчально-пізнавальну діяльність залишається однією з 
найважливіших проблем сучасної дидактики. Цій проблемі присвячені фундаментальні дослідження 
Ю. Бабанського, М. Данилова, Б. Єсипова, І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна, І. Огороднікова, 
Т. Шамової, Г. Щукіної та ін. Психологічні аспекти проблеми пізнавальної активності були в центрі 
уваги Л. Божовича, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна та ін. Вона продовжує розглядатись як 
ключова в розв’язанні завдань підвищення рівня підготовки майбутнього спеціаліста. 

Останнім часом проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вивчається в 
контексті підготовки спеціалістів у системі безперервної освіти (Г. Балл, І. Зязюн, М. Кухарєв, 
Н. Ничкало та ін.), психологічних проблем становлення особистості (К. Альбуханова-Славська, 
О. Асмолов, І. Бех, О. Киричук, В. Моляко, В. Рибалка, Г. Селевко, В. Семиченко, В. Сластьонін та 
ін). 

Психологами та дидактами обґрунтовуються різні способи активізації пізнавальної діяльності, а 
саме: формування пізнавальних потреб (П. Гальперін, М. Махмутова, Г. Щукіна та ін.); поєднання 
індивідуальних, групових і індивідуальних форм діяльності (Л. Арістова, Т. Васильєва, А. Мудрик, 
С. Кушнірук та ін.); організація проблемного навчання (А. Алексюк, І. Лернер, В. Лозова, 
О. Матюшкін та ін.); розвиток пізнавального інтересу, емоційність навчання (Г. Щукіна); організація 
різних форм навчальної діяльності (Ю. Мальований, І. Череда, О. Ярошенко та ін.). 

Здійснений аналіз псиного-педагогічної літератури з питань пізнавальної активності особистості 
та особливостей її активізації має за мету виявити педагогічні чинники та психологічні умови, що 
детермінують пізнавальну активність студентів у навчальній діяльності. 

У відповідності до мети дослідження були поставлені наступні завдання: теоретично 
обґрунтувати проблему активізації пізнавальної діяльності на основі опрацювання психолого-
педагогічної літератури; виявити та обґрунтувати педагогічні умови активізації пізнавальної 
діяльності студентів як суб’єктів пізнання у процесі фахової підготовки. 

На думку Л. Сухова, завдання педагогічного аналізу проблеми розвитку пізнавальної активності 
полягає в пошуку методів і засобів формування індивіда як суб’єкта пізнавальної активності. Таким 
чином, стверджує автор, мета педагогічних зусиль полягає в тому, щоб у спеціально організованій 
навчальній діяльності учнів сприяти становленню їх як суб’єктів пізнавальної діяльності. Отримані у 
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процесі дослідно-експериментального дослідження результати дозволили сформулювати 
найважливіші педагогічні характеристики індивіда як суб’єкта пізнавальної активності: 

− вольові зусилля, спрямованні на засвоєння навчального матеріалу; 
− усвідомлений інтерес до навчального матеріалу; 
− самостійність у вирішенні навчальних завдань; 
− уміння підпорядковувати начальні мотиви;здібність до організації процесу вирішення 

навчальних завдань; 
− здібність інтегрувати навчальний матеріал в життєвий (особистий )досвід; 
− активність мислення, яка розгортається в орієнтовно-дослідницьку поведінку; 
− надситуативність (здатність індивіда діяти за межами певної навчальної ситуації, особистими 

зусиллями розширювати її межі).  
Результати дослідження Л. Сухова доводять залежність рівня пізнавальної активності у студентів 

від ступеня взаємозв’язку навчального матеріалу із змістом майбутньої професійної діяльності, а 
також можливістю інтеграції навчальної інформації в особистий і професійний досвід індивіда. Таким 
чином, вважаємо, що рівень пізнавальної активності дорослих безпосередньо залежить від практичної 
значимості інформації. 

За Шамовою, пізнавальна активність як якість навчально-пізнавальної діяльності особистості є 
невід’ємною її характеристикою, а пошук шляхів підвищення активності учнів в процесі учіння 
виступає як важливе завдання педагогічної науки і практики. Таке розуміння сутності пізнавальної 
активності стало основою для підняття автором питання про розгляд принципу активності як 
самостійного принципу навчання, тому що він, маючи  самостійне значення, виконує особливу роль в 
процесі навчання. Цей принцип, як і інші, на її думку, висловлює загальні вимоги до  організації 
процесу навчання і пов’язаний з кожним із принципів навчання. Так, принцип зв’язку навчання з 
життям, є змістовою основою для активізації учіння школярів, може успішно виконувати надану йому 
функцію – подолання відриву навчання від життя – тільки в умовах організації активного учіння 
школярів. Принцип науковості створює основу для активної діяльності учнів не тільки з 
усвідомленням і запам’ятовування вивченого змісту, але і з його теоретичного тлумачення. У той час 
виявлення сутності вивчених явищ нерозривно пов’язано з якістю діяльності школярів – активністю. 
Принцип свідомості і міцності засвоєння згань може бути реалізованим тільки в процесі активного 
учіння, а рівень цієї активності відповідає конкретним цілям навчання і виховання. У свою чергу, 
рівень активності учнів залежить від того, наскільки усвідомлено ними засвоюються знання й 
способи діяльності. Принцип індивідуального підходу до учіння в умовах колективної роботи 
передбачає включення кожного учня в процес учіння. При цьому рівень активності буде залежати від 
урахування навчальних можливостей школярів. Принцип активності в навчанні, стверджує 
Т. Шамова, знаходиться в нерозривній єдності також і з іншими принципами. Особливу роль вона 
вбачає в тому, що успішне навчання неможливо здійснити без реалізації принципу активності, який 
виступає невід’ємною умовою і показником реалізації будь-якого принципу навчання [1: 8-9]. 

При обґрунтуванні поняття "активізація пізнавальної діяльності" Т. Шамова виходила з того, що 
пізнавальна активність є обов’язковою умовою пізнання і не будучи вродженою якістю особистості, 
вона сама формується у процесі діяльності. Формуючись у процесі пізнавальної діяльності, 
пізнавальна активність одночасно впливає на якість цієї діяльності. Виходячи з цього, активізацію 
пізнавальної діяльності вона розуміє як мобілізацію учителем (за допомогою спеціальних засобів) 
інтелектуальних, морально-вольових і фізичних сил учнів на досягнення конкретних цілей навчання і 
виховання. Іншими словами, активізація учіння є процесом і результатом стимулювання активності 
школярів у пізнавальній діяльності [1: 6]. Проте, активним в учінні може бути лише той учень, який 
свідомо оперує предметом діяльності. Це можливо за умови, якщо він має певні знання про цей 
предмет і володіє способами діяльності. Часто відставання в учінні відбувається тому, що людина 
цими способами не володіє. Завдання полягає у тому, щоб у процесі навчання поступово формувати в 
учнів уміння самостійно здобувати знання, оцінювати їх та застосовувати на практиці [1: 35].  

У розумінні В. Донця, активізація пізнавальної діяльності – це така її організація, за якою 
навчальний матеріал, способи цього засвоєння стають предметом активних розумових і практичних 
дій. Виходячи з цього, він стверджує, що активна пізнавальна діяльність є елементом активності 
особистості взагалі і є певним узагальненням властивостей. Виявляється вона в інтенсивності та 
продуктивності діяльності, обумовленої стійкістю інтересу в структурі особистості [2: 10]. 

Г. Щукіна досліджувала проблему активізації пізнавальної діяльності як умову ефективності і 
підвищення якості навчально-виховного процесу. Дослідниця з’ясувала, що формування особистості 
в навчальному процесі відбувається в активній діяльності і спілкуванні з учителем і товаришами. 
Ефекту впливу пізнавальної діяльності на особистість сприяє позитивне ставлення школяра до 
навчального процесу, систематичного пізнання ними змісту знань, до оволодіння уміннями пізнавати. 
Особистісне ставлення до процесу учіння виявляється в мотиваційній сфері. Для пізнавальної 
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діяльності найбільш сприятливим мотивом є пізнавальний інтерес, завдяки якому створюється 
"внутрішнє середовище" що сприяє позитивному ставленню школяра до навчального процесу, до дій 
учителя, до завдань, які він виконує, до навчальних дій і своєї діяльності в цілому. Щоб сприяти в 
навчальному процесі зустрічному руху учня, учителю слід спиратися на пізнавальний інтерес як 
сильний засіб і як внутрішній мотив діяльності. Для цього важливо знати психологічну природу 
інтересу, дотримуватися умов його виявлення і закріплення, вводити необхідну стимуляцію 
пізнавальних інтересів, знати і зазначати показники і виявлення пізнавального інтересу учнів на 
уроці, аналізувати їх з метою покращення наступної діяльності учнів [3: 5-6].  

Вивчаючи проблему активізації пізнавальної діяльності, більшість авторів визначають значення 
інтелектуальних умінь, до яких перш за все відносять володіння розумовими операціями і 
самостійність мислення. Про сформованість таких розумових операцій як порівняння, співставлення, 
аналіз, синтез, узагальнення, можна зробити висновок по умінню виділяти головне. 

Саме уміння К. Платонов вважає вищою людською властивістю. Він визначає такі етапи 
формування вмінь: 

− попередні уміння (усвідомлення цілі дій і пошук способів його виконання, що спираються на 
раніше набуті знання і навички); 

− недостатньо уміла діяльність (знання про способи виконання дій і використання раніше 
набутих, несистематизованих для даної діяльності навичок); 

− окремі загальні уміння (низка високо розвинутих, але вузьких умінь, необхідних в різних 
видах діяльності); 

− високо розвинуті уміння (творче використання знань і навичок даної діяльності з 
усвідомленням не тільки мети, але й мотивів вибору і способів її досягнення); 

− майстерність (творче використання різних умінь) [4: 279]. 
Вивчаючи проблему активізації пізнавальної діяльності, більшість авторів визначають значення 

інтелектуальних умінь, до яких перш за все відносять володіння розумовими операціями і 
самостійність мислення. Про сформованість таких розумових операцій як порівняння, співставлення, 
аналіз, синтез, узагальнення, можна зробити висновок по умінню виділяти головне. 

Г. Каменев під активізацією навчально-пізнавальної діяльності студента розуміє цілеспрямовану 
діяльність, спрямовану на удосконалення змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання з метою 
збудження інтересу, підвищення активності, творчості, самостійності студентів, у засвоєнні знань, 
формуванні умінь і навичок, застування їх на практиці. Активізація навчально-пізнавальної діяльності 
студента – це спрямування його діяльності на удосконалення наявних і пошук нових знань [5: 14]. 

Оскільки предмет нашого дослідження також безпосередньо пов’язаний з процесом навчання, то 
вважаємо за доцільне звернутись до аналізу поняття "учбова діяльність".  

Учбова діяльність як специфічний вид діяльності людини досліджувала І. Зимня. на основі 
здійсненого дослідження було зроблено висновок, що поняття "учбова діяльність" неоднозначне. У 
широкому значенні слова вона неправомірно розглядається як синонім научіння, учіння і навіть 
навчання. У вузькому смислі, згідно з Д. Ельконіним, – це провідний тип діяльності в молодшому 
шкільному віці. У працях Д. Ельконіна, В. Давидова, А. Маркової поняття "учбова діяльність" 
наповнюється суто діяльнісним змістом і сутністю, співвідносячись з особливим "відповідальним 
ставленням", за С. Рубінштейном, суб’єкта до предмету протягом всього навчання [6: 192]. 

Слід звернути увагу, що за даного трактування "учбова діяльність" розуміється ширше. Ніж 
провідний тип діяльності, тому що розповсюджується на всі віки, в тому числі і на студентські. 
Учбова діяльність у цьому значенні – діяльність суб’єкта з оволодіння узагальненими способами 
учбових дій і саморозвитку в процесі рішення учбових задач, спеціально поставлених викладачем, на 
основі зовнішнього контролю і оцінки, які переходять в самоконтроль і оцінку. Згідно Д. Ельконіна 
"учбова діяльність – це діяльність, що має своїм змістом оволодіння узагальненими способами дій в 
сфері наукових понять. … така діяльність повинна збуджуватись адекватними мотивами. Ними 
можуть бути … мотиви набуття узагальнених способів дій або мотиви особистісного зростання і 
особистісного удосконалення". 

У психології відомо, що розвиток мотивів навчання відбувається двома шляхами: через засвоєння 
людиною суспільного змісту навчання; через саму діяльність навчання, що повинно чимось 
зацікавити людину. 

Ефективність учбової діяльності, на думку І. Якиманської багато в чому залежить від рівня 
розвитку розумової активності, яка залежить від оволодіння інтелектуальними діями (операціями) і не 
може бути зведена до наявного фонду предметних знань, умінь і навичок. Розвиток розумової 
активності школярів у процесі засвоєння знань, на її думку, є важливою умовою їх психологічної 
підготовки до праці – як розумової так і фізичної. Саме через розвиток цієї активності відбувається 
становлення важливих якостей особистості:  
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− відповідальності за свою працю, уміння його організовувати, критично усвідомлювати і 
оцінювати; 

− прагнення удосконалювати свою працю, використовуючи для цього раціональні засоби; 
− відповідальності за результати праці, за ефективність їх використання та ін. 

Усі ці якості потрібні людині, якою б працею вона не займалася. Будь-яка праця, в тому числі й 
навчальна, пов’язана з напруженими зусиллями, активністю особистості. Як і інша праця, учіння 
передбачає організацію планування діяльності, її фактичне виконання, контроль і оцінку її продуктів 
(попередніх і кінцевих), комунікативність, тобто спільну діяльність, яка забезпечує обмін необхідною 
інформацією, її засвоєння. Таким чином, на думку І. Якиманської, розумова активність – складне 
психічне утворення, яке формується під впливом різнорідних, динамічних факторів. Формування 
активності в процесі засвоєння знань вимагає від учителя проникнення в її характер, джерела 
індивідуальних виявлень. Однакові для всіх педагогічні впливи проецирують на далеко неоднакові 
психологічні можливості окремих учнів. Але самі по собі ці можливості не є застиглими, незмінними. 
Вони також постійно змінюються, збагачуються. Якщо цього не відбувається, то немає розумової 
активності [7: 73-75]. 

На основі теоретичного аналізу проблеми виявлено, що для активізації творчої навчально-
пізнавальної діяльності студентів як суб’єктів учіння потрібно: формування змістовних мотивів 
навчально-пізнавальної діяльності та професійного самовизначення; використання сучасних 
концепцій навчання; надання навчальному матеріалу особистісного смислу; структурування 
навчального матеріалу; використання таких способів та прийомів викладання, які активізують 
навчальну і пошукову діяльність студентів (застосування блочної системи організації навчальної 
діяльності); використання спеціальних психологічних прийомів стимулювання викладачем активної 
пізнавальної діяльності студентів тощо. 

Процес активізації навчально-пізнавальної діяльності студента може успішно відбуватися лише за 
певних педагогічних умов. Під останніми Г. Каменєв розуміє таку обстановку, в якій представлена 
сукупність психологічних і педагогічних факторів, що забезпечують викладачу можливість 
організовувати активну навчально-пізнавальну діяльність студента. В якості таких вимог Г. Каменєв 
називає наступні: 

− уміння викладача вузу керувати активною навчально-пізнавальною діяльністю студентів; 
− побудова процесу навчання з урахуванням індивідуальних особливостей особливості 

студента; 
− включення студентів в різні види активної самостійної пізнавальної діяльності; 
− використання в навчанні творчих завдань і задач [5: 14]. 

Вивчаючи взаємозв’язок розвитку пізнавальної активності і пізнавальної потреби. Н. Алієва 
розробила комплекс педагогічних умов формування пізнавальних потреб у студентів. Вона вважає, 
що забезпечення середовища для реалізації моделі формування пізнавальних потреб у студентів 
університету передбачає виконання комплексу педагогічних умов, який включає в себе: 

− зовнішні умови – володіння викладачами методикою формування пізнавальних потреб у 
студентів в процесі викладання дисциплін математичного циклу; 

− внутрішні умови – спрямованістю студентів пізнавально-ціннісних орієнтацій, наявність 
пізнавальної установки на формування пізнавальних потреб [8: 18-19]. 
Е. Ярославова вважає, що формування пізнавально-професійної активності студентів може бути 

успішним лише у тому випадку, якщо буде будуватися на основі врахування наступних умов: 
− формування у студентів професійної мотивації та знань в процесі вивчення іноземної мови; 
− конструювання педагогічного процесу, орієнтованого на формування ППА; 
− створення інноваційного середовища, яке сприяє включенню студентів в процес творчої 

діяльності [9: 13-14]. 
Дослідження, яке здійснив О. Матюшкін, вивчаючи взаємозв’язок творчої активності в процесі 

навчання учнів з їхніми пізнавальними потребами, свідчить про те, що підвищення рівня пізнавальної 
потреби відбувається у відповідності до рівня усвідомлення людиною свого прагнення до учіння. 
Тобто, розвитку розумових здібностей сприяє не будь-яка інтелектуальна діяльність, але лише та, яка 
ініційована пізнавальною потребою. У зв’язку з тим, що прямий розвиток розумових здібностей, без 
включення у цей процес інтересів дитини, тобто її потреб, неможливе, то головним питанням 
розвитку пізнавальної активності є розробка певних умов, які найбільшою мірою сприяють 
самовихованню здібностей школяра. Серед оптимальних умов О. Матюшкін називає наступні: 

− високу самооцінку дитини, тобто створення у неї достатньої впевненості в своїх силах, 
розумових можливостях; 

− створення відповідного психологічного клімату на уроці; 
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− віру в успіх, почуття радості від розумової діяльності, важливість розвивати інтереси в 
залежності від індивідуальності за умови наявності мети, заради якої особистість прагне до 
розвитку розумових здібностей [10: 4: 67-75]. 
Розвиток пізнавальної активності у навчанні, – зазначає О. Матюшкін, – передбачає як 

психологічну умову необхідність взаємодії активності вчителя і учня та іншого учня, вчителя та 
навчальної групи і т.д. пізнавальна активність учня досягається за допомогою взаємної діалогічності 
процесу мислення вчителя (викладача) та учня (студента). 

Дидактичні умови оптимізації учіння школярів на оптимальному рівні розроблено Т. Шамовою. 
На думку автора засоби активізації повинні забезпечити взаємозв’язок діяльності вчителя і діяльності 
учня. Т. Шамова обґрунтовує це положення наступним чином. Навчальний процес є системою 
взаємодії вчителя і учня. У цій системі кожен із взаємодіючих суб’єктів (учитель і учень) має свої 
функції. Завдання учителя – не тільки повідомляти знання (викладати), але і керувати процесом їх 
засвоєння, завдання учня – учитися і виховуватися. Система "вчитель – учень" досягає своїх 
максимальних показників в тому випадку, коли наступає діалектична єдність між діяльністю учителя 
і учня, за якого зусилля учителя співпадають з особистими зусиллями школяра. При цьому процес 
керування здійснюється через засоби активізації учіння. Здійснення вказаного взаємозв’язку є однією 
з фундаментальних вимог дидактики до організації процесу навчання. Ця вимога реалізується при 
дотриманні наступних вимог, які об’єднані Т. Шамовою в три групи: 

• вимоги, дотримання яких забезпечує формування мотивів діяльності: 
а) формування пізнавальних потреб; 
б) виховання стійких пізнавальних інтересів. 

• умови забезпечення успішного формування системи знань на основі самокерування процесом 
учіння: 

а) формування інтелектуальних умінь, пов’язаних з переробкою набутої інформації; 
б) формування вмінь здійснювати планування, самоорганізацію і самоконтроль в процесі 

учіння. 
•  умови включення самоорганізації кожного школяра в процес  активного учіння: 

а) здійснення індивідуального підходу до умов колективної роботи; 
б) здійснення контролю за процесом навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Здійснений теоретичний аналіз окреслив вихідні позиції та надав можливість конкретизувати 
смислові значення поняття "активізація": 

а) Під активізацією розуміється система зовнішніх дій, яка сприяє підвищенню рівня 
активності і якості певної діяльності. Тут зміст поняття збігається з поняттям 
педагогічного стимулювання. 

б) Під активізацією розуміється стан, у якому знаходиться суб’єкт діяльності і який 
характеризується зростанням активності. Тут зміст поняття дещо збігається з 
мотивацією обумовленої діяльності. 

в) Під активізацією розуміється мета навчального процесу, яка переслідує завдання 
переводу енергії зовнішнього впливу у внутрішню само детермінованість. 

Узагальнюючи сказане, можна навести уточнене визначення активізації пізнавальної діяльності 
студентів: з одного боку, це якісний рівень діяльності студента, якому притаманна певна система 
ознак (само детермінованих проявів активності); з іншого – це цілеспрямоване керування процесом 
пізнання студентів шляхом створення оптимальних психолого-педагогічних умов, підпорядковане 
меті професійної підготовки, яке направлене на формування внутрішніх мотивів та цілей пізнавальної 
діяльності; ефективне засвоєння нових знань і здобуття навичок їх практичного застосування. Між 
цими проекціями є прямий зв’язок: результатом зовнішньо детермінованої активізації є перехід 
активності студента у рису особистості. 

Отже, процес активізації пізнавальної діяльності повинен відбуватися систематично, охоплюючи 
усі можливі напрямки. Тобто, потрібні певні психолого-педагогічні умови, згідно яких викладач буде 
скеровувати свою діяльність і пізнавальну діяльність студентів. При цьому принциповою є мета, яку 
ставить перед собою викладач при активізації пізнавальної діяльності студента. Найбільш повно 
процес активізації відбувається тоді, коли педагог: 

− робить акцент на вироблення у студента бажання пізнати нове, що дасть поштовх його 
подальшій пізнавальній діяльності і врешті решт виведе  студента до стабільності у пізнавальній 
діяльності; 

− озброює студентів новими знаннями, пов’язаними з професійною діяльністю, уміннями і 
навичками їх творчого застосування; 

− забезпечує надбання нових знань, оволодіння новими уміннями та навичками, що сприяє 
виникненню новоутворень у особистісній сфері розвитку студента, виводить його на творчий рівень 
мислення, вирішення практичних завдань. 
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Цілком зрозуміло, що для досягнення таких результатів необхідно створити відповідні психолого-
педагогічні засади. Тобто взаємопов’язати і психологічні фактори, і педагогічні, врахувати можливі 
чинники, що впливають на процес активізації пізнавальної діяльності студентів. Як свідчить 
практика, такими умовами є: забезпечення триєдиної мети пізнавальної діяльності (навчання, 
виховання, розвиток); педагогічно вірне використання принципів активізації пізнавальної діяльності; 
різноманітність методів, прийомів та засобів пізнавальної діяльності, їх спрямованість на розвиток 
стабільної, активної пізнавальної діяльності; створення емоційного фону та доброзичливої 
атмосфери, врахування індивідуальних особливостей студентів при організації їх пізнавальної 
діяльності; введення різних за рівнем форм контролю за пізнавальною діяльністю студентів; 
комплексне використання технічних засобів навчання та ін. 
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Хоменко Т.В. Психолого-педагогические проблем развития познавательной активности. 

В статье рассмотрены психолого-педагогические условия развития познавательной активности 
студентов экономических специальностей в процессе профессиональной подготовки. Подчеркнута 
необходимость привлечения студентов к активной творческой работе, создания условий и поиск 
путей для всесторонней реализации в учебном процессе,  которые впоследствии станут основой 

профессионального становления. 

Кhomenko T.V . Psychological and Pedagogical Conditions of Cognitive Activity Development  

Psychological and pedagogical conditions of cognitive activity development among the students of economic 
specialties in the process of professional are considered in the article. The necessity of involving the students 

to active creative work, making conditions and searching the ways  for comprehensive realization in an 
educational process, which will be basis of the future professional development.  
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ОСОБЛИВОСТІ  СПОЛУЧУВАНОСТІ ДІЄСЛІВ КОМУНІКАЦІЯ 
В ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ 

Стаття присвячена вивченню поняття валентності. Розділяються поняття лексичної, 
синтаксичної та граматичної валентності. Встановлено, що прагматика та комунікативна 
направленість на характеристики сполучуваності дієслів комунікації впливає на набір найбільш 

вживаних моделей граматичної сполучуваності дієслів комунікації у текстах одного 
функціонального стилю. 

Дослідження об’єктивно існуючих системних зв’язків i відношень у лексиці пов’язано зi 
встановленням критеріїв виявлення цих зв’язків. У ролі одного з таких критеріїв можна використати 
особливості сполучуваності слів. Проблема валентності в останні десятиліття с однією з актуальних у 
дослідженнях як з лексикології, так i з граматики. Дослідження категорії валентності в сучасному 
мовознавстві продиктовано бажанням учених розуміти мову як органічне, ієрархічно організоване 
ціле, що складається з інших, підпорядкованих цьому цілому, підсистем. Принцип валентності 
мовного знака стосується самої специфіки мови і визначається строго динамічно. Вивченню 
дієслівної сполучуваностi на матерiалi рiзних функцiональних стилiв присвяченi науковi розвiдки 
Л.Р. Вайнер, І.В. Тименко, Л.Г. Данцевич, В.І. Мамедової, С.С. Нагорної та інших. Попри значні 
досягнення у галузі вивчення сполучувальних можливостей англійського дієслова, проблема аналізу 
сполучуваності окремих дієслівних груп у текстах різних функціональних стилів потребує більш 
детального розгляду. Наша стаття має на меті представити результати дослідження особливостей 
граматичної та лексичної сполучуваності дієслів ЛСГ "Комунікації" у текстах газетного, 
публіцистичного, наукового, художнього та офіційно-ділового функціональних стилів та визначення 
факторів, що визначають їх сполучу вальні можливості. 

Різноманітність способів спілкування між людьми знайшла своє відображення у лексиці у вигляді 
дієслів, що позначають вербальну, або мовну (answer, ask, explain, speak, tell  та ін.) та невербальну 
(frown, nod, shrug, smile та ін.) комунікації. У досліджуваних текстах було виділено ЛСГ дієслів 
комунікації, до якої входять лише ті дієслова, які мають в основі значення одне й те ж саме поняття – 
поняття мовлення. Компонент "мовлення" є обов’язковим у семантичній структурі дієслів цієї ЛСГ. 
Окремі дієслова групи характеризують поняття мовлення з різних сторін (звукової, інформаційної, 
комунікаційної). 

Здатність слова вступати у зв’язок з іншими словами залежить від граматичного значення слова як 
члена певного граматичного класу. У цьому розумінні валентність постає як абстрактна властивість 
класу, що не включає семантику сполучуваних слів. Основою граматичної сполучуваності класу слів 
є принцип залежності / незалежності слова, що аналізується, від іншого компонента граматичного 
зв’язку. Існує чотири типи граматичних зв’язків: ядерний (слово, що аналізується, є головним, 
керуючим компонентом словосполучення), ад’юнктний (слово, що аналізується, є залежним 
компонентом сполучення), предикативний (зв’язок, що характеризується взаємозалежністю двох 
компонентів – підмета та присудка) та сурядний (зв’язок, що характеризується взаємною 
незалежністю обох компонентів  

У нашому дослідженні розглядаються лише ядерні моделі сполучуваності дієслів комунікації, що 
зумовлено, перш за все тим, що англійському дієслову притаманно, в першу чергу, бути головним, 
керуючим компонентом моделі, а лише потім вступати у зв’язки інших типів [1: 5]. За основу 
встановлення набору ядерних моделей граматичної сполучуваності дієслів досліджуваної семантики 
ми взяли перелік ядерних моделей сполучуваності дієслів, представлений у колективній праці "A 
Deskbook of Most Frequent English Collocations" [2: 11]. Аналізу було піддано лише сполучення дієслів 
досліджуваних лексико-семантичних груп з їх правим оточенням, тому що їх ліве оточення 
однотипне і не сприяє виявленню будь-яких залежностей між семантикою дієслів та частотою їх 
вживання у певній моделі граматичної сполучуваності. У той час, як праве оточення у більшості 
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випадків конкретизує, уточнює значення дієслів, надає йому смислової завершеності. Всі моделі, що 
зустрілися на досліджуваному матеріалі, записано в термінах граматичних класів, де V – дієслово 
комунікації, N – іменник, V= – інфінітив, Ving – інгові форми, cnj – сполучник, prp – прийменник, S – 
підрядне речення, непряма мова, S1 – підрядне речення, пряма мова. Аналізований матеріал дозволив 
виділити 28 ядерних моделей досліджуваних дієслів комунікації. Отримані дані з вибіркової 
сукупності представлені в Таблиці 1: 

Таблиця 1. 
Розподіл частот вживання моделей граматичної сполучуваності дієслів комунікації 

в текстах досліджуваних функціональних стилів 
 

Функціональ- 
ний стиль 

 
Моделі 

Художній 
к-ть 

моделей 
у % 

Публіцис- 
тичний 

к-ть моделей 
у % 

Науковий 
к-ть 

моделей 
у % 

Газетний 
к-ть 

моделей 
у % 

Офіційно-
діловий 

к-ть моделей 
у % 

VN 16,13 46,67 42,31 12,5 61,1 
VS 29,03 10 10,69 20,83 – 
VS1 19,36 10 – 12,5 – 
VV= – – 10,69 – – 
VDS – 6,67 – – – 
VDS1 3,23 – – – – 
VprpN – 3,33 10,69 8,33 – 
VND 6,45 – 4,85 4,17 5,56 
VNV= – 6,67 2 4,17 – 
VNS – 6,67 – 4,17 – 
VNN – – – 4,17 – 
VD 3,23 – – – – 
VDV= 3,23 – – – – 
VcnjS – – 4,85 – – 
VS1Ving 6,45 – – 4,7 – 
VprpVing 3,23 – – – – 
VprpNS – – 4,85 8,33 – 
VNND – – – – 5,56 
VNprpN 3,23 3,33 4 4,17 – 
VDprpS1 3,23 – – – – 
VNDA – – – – 5,56 
VNasD – – – – 5,56 
VV=prpN – – 4,85 – – 
VprpNS1 3,23 – – 4,17 – 
VprpNVing – – – 4,17 5,56 
VprpNprpN – 6,67 – – 5,56 
VDprpNS1 – – – 4,17 – 
VprpVingprpN – – – – 5,56 
Всього 

моделей у 
текстах певного 
стилю 

31 30 26 24 18 

 
Як видно із Таблиці 1 дієслова комунікації зустрічаються у різній кількості моделей граматичної 

сполучуваності в текстах досліджуваних функціональних стилів. Здійснивши аналіз моделей 
граматичної сполучуваності дієслів ЛСГ "Комунікація" з погляду їх частоти в текстах, було 
встановлено, що у всіх текстах виділяються три-чотири найбільш частотні моделі (із максимальної 
кількості 28), які становлять 75% від загальної частоти всіх реалізованих моделей дієслів у даному 
стилі. Ці моделі становлять ядро сполучуваності дієслів комунікації даного стилю. Наприклад, у 
художньому стилі найбільш частотними моделями є VN (16,13% від загальної кількості реалізованих 
моделей групи), VS (29,03%), VS1 (19,36%), VND (6,45%) та VS1Ving (6,45%). У Таблиці 2 
представлене ядро моделей граматичної сполучуваності дієслів комунікації в текстах різних 
функціональних стилів: 
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Таблиця 2. 

Ядро моделей граматичної сполучуваності дієслів комунікації в текстах досліджуваних 
функціональних стилів 

 

Як видно з Таблиці 2 для кожного з досліджуваних текстів притаманний свій набір моделей ядра. 
Кількість ядерних моделей в художньому стилі становить п’ять, а в публіцистичному та науковому – 
шість. Цей факт ще раз підтверджує закон переваги, суть якого полягає в тому, що мовлення віддає 
перевагу невеликій кількості одиниць (у нашому випадку – моделям граматичної сполучуваності 
дієслів досліджуваної ЛСГ), які несуть максимум функціонального навантаження. Такий стан, на 
нашу думку, зумовлюється впливом прагматики, комунікативної спрямованості текстів 
досліджуваних функціональних стилів на сполучувальні характеристики дієслів комунікації, що 
відображається в різному наборі найчастотніших моделей граматичної сполучуваності дієслів 
комунікації і у вищій частоті окремих моделей в текстах одного функціонального стилю. 

Найчастотнішими моделями у всіх текстах виявилися моделі VN та VS. Це пояснюється тим 
фактом, що дієслова комунікації позначають акт передачі інформації, а сема інформативності 
передбачає адресата, якому передається ця інформація, та саму інформацію. Відмінною особливістю 
граматичної сполучуваності дієслів комунікації є те, що вони можуть входити у якості ядра не лише в 
дієслівне сполучення, але і в конструкцію з мікроконтекстом у вигляді прямої чи непрямої мови [3: 
158]. Мікроконтекстом може бути підрядне речення (непряма мова), речення як самостійна 
комунікативна одиниця (пряма мова), складне синтаксичне ціле, що складається з декількох 
самостійних речень (пряма мова). Крім семантики велику частоту вживання сполучень дієслів 
комунікації із підрядними реченнями, приєднаними за допомогою як сполучникового, так і 
безсполучникового зв’язку зумовлює також і прагматика досліджуваних текстів. Основною 
причиною, що відрізняє вживання цієї моделі у досліджуваних текстах є лексичне наповнення 
дієслівного компонента. Так, у газетному та публіцистичному стилях переважають сполучення 
дієслів declare, believe, claim, expect, say, argue, admit з об’єктним підрядним реченням із сполучником 
that або безсполучниковим реченням. А в художніх текстах більшість підрядних речень є прямою 
мовою після дієслів say, exclaim, explain, cry, mutter, utter, murmur і т.п. В текстах наукового стилю 
дієслова аналізованої семантики використовуються в моделі VS для повідомлення результатів нових 
досліджень, передачі знання, пояснення явищ природи та суспільних явищ. 

Проте не всі моделі ядра є типовими для аналізованих функціональних стилів. Типовою моделлю 
сполучуваності вважаємо таку модель, яка є спільною для всіх функціональних стилів, що 
досліджуються. Такою моделлю є лише модель VN. Наведемо приклади використання цієї моделі 
граматичної сполучуваності дієслів комунікації в текстах художнього, публіцистичного, наукового, 
газетного та офіційно-ділового функціональних стилів: 

I explained everything to him [4: 60]. 
The editor demanded the notes of interview [5: 189]. 
The FCC approved eight of applications [6: 154]. 
Аналіз лексичного складу елементів граматичних моделей показав, що одне й те саме дієслово 

комунікації може імплікувати різну кількість актантів, наявність чи відсутність яких є 
індивідуальною семантичною рисою того чи іншого дієслова комунікації. У нашому магістерському 
дослідженні ми виділяємо актaнти "адресат", "тема" та "характер процесу передачі інформації".  

Модель Художній 
% 

Публіцис-
тичний % 

Науковий 
% 

Газетний 
% 

Офіційно- 
діловий % 

VN 16,13 46,67 42,31 12,5 61,11 
VS 29,03 10 7,69 20,83 – 
VS1 19,36 10 – 12,5 – 
VND 6,45 – 3,85 4,17 5,56 
VS1Ving 6,45 – – 4,17 – 
VDS – 6,67 – - – 
VNS – 6,67 – 4,17 – 
VprpNprpN – 6,67 – – 5,56 
VV= – – 7,62 – – 
VprpN – 3,33 7,62 8,33 – 
VNprpN 3,23 3,33 11,11 4,17 – 
VNV= – 6,67 7,62 4,17 – 
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У сучасній англійській літературній мові “адресат” виражається іменниками та займенниками на 
позначення істот без або з прийменником to, at, from, of, about, for  в моделях типу VN та VprpN та 
імплікується дієсловами say, tell, refuse, demand, discuss та інші. Наприклад: 

Parents urge their sons to strive [7: 109] (VN). 
They lobby with Congress [6: 394] (VprpN). 
У ролі актанта "тема" можуть виступати:  
1) іменники конкретної чи абстрактної семантики з або без використання прийменника (VN, 

VprpN). Наприклад: 
They protest that referenduт [8: 1] (VN). 
The NBA lobbies Congress for actions favourable to broadcasters [6: 394] (VprpN). 
2) інфінітиви (VV=). Наприклад:  
The Supreme court can refuse to hear a case [6: 394] (VV=). 
3) підрядні речення, виражені прямою мовою (VS) та непрямою мовою (VS1). Наприклад:  
Election officials say that voting must be re-examined  [8: 1] (VS). 
“This is a very big step forward,” Rick Wagoner said [8: 1] (VS1). 
4) інгові форми з прийменником (VprpVing). Наприклад: 
I told of getting a call early one Saturday morning from a desk sergeant [5: 189] (VprpVing). 
У ролі актанта “характер процесу передачі інформації” може виступати:  
1) дієприкметник з або без прийменника (VVing, VprpVing). Наприклад: 
The official spoke on the condition of anonymity, citing the sensitivity of information  [8: 1] (VVing). 
…whom he, by writing under his hand, shall nominate for the purpose [9: 288] (VprpVing). 
2) прислівник (VD). Наприклад: 
She had always expressed a wish [10: 140] (VD). 
3) іменник з або без прийменника (VN, VprpN). Наприклад: 
"There will be a road to democracy," Condolezza declared earlier after meeting  [8: 1] (VprpN). 
Варто зазначити, що граматичні моделі VN та VprpN можуть імплікувати всі три з можливих 

актантів, але саме лексична наповненість чітко визначає між ними межі. В цих моделях актант 
"адресат" обмежується іменниками на позначення істот, наприклад: 

And indeed he had found a job, he told her  [11: 160].  
During the early 1930-s David Sarnoff mentioned to Edwin H.Armstrong that someone should invent a 

black box to eliminate static [6: 74].  
Актант "характер перебігу процесу передачі інформації" виражається іменниками на позначення 

часу, місця, емоцій, людської діяльності. Наприклад:  
GM said Monday that it had reached a tentative accord [8: 1].  
None other may vote in elections  by proxy [9: 288].  
Актант "тема" може бути виражений будь-яким іменником. Наприклад: 
Never let the other fella call the truth , Jimmy, my boy [12: 80].  
Union leaders agreed to a deal broad enough to require the vote of GM workers for approval [8: 1].   
Випадки вживання моделі VN, в яких залежний компонент N позначає актант "характер процесу 

комунікації" було зареєстровано лише на матеріалі газетного стилю, тому можна припустити, що 
моделі використання VN з актантом "характер процесу комунікації" є специфічною рисою газетного 
стилю. Проте це припущення потребує подальших досліджень. 

Відповідно мінімальна кількість залежних від ядра елементів становить один актант, а 
максимальна – три, коли присутні всі три можливих актанти. Наведемо приклад вживання дієслова 
комунікації у моделі VNV=prpVing, якій присутні всі три можливі актанти: 

Morality urges every citizen to join this moral struggle by taking part in the WRAP Campaign against 
hardcore pornography [13: 195], 

де urges – дієслово комунікації, every citizen – актант "адресат", to join this moral struggle – актант 
"тема", by taking part in the WRAP Campaign against hardcore pornography – актант "характеру перебігу 
процесу комунікації". 

Слід зазначити, що всі актанти можуть бути поширеними і мати два або більше елементів. У 
наведеному вище прикладі кожний з трьох актантів є поширеним і має залежні елементи. 

Таким чином, результати дослідження свідчать про те, що у сфері дієслівної сполучуваності 
тексти п’яти аналізованих функціональних стилів мають багато спільного, проте кожен із них 
відрізняється від інших певним співвідношенням між дієслівними моделями сполучуваності різної 
структури, складом найчастотніших моделей та особливостями їх лексичного наповнення. 
Встановлено, що моделі граматичної сполучуваності дієслів ЛСГ "Комунікації" можуть слугувати 
критерієм диференціації текстів різних функціональних стилів. Отримані результати не вичерпують 
проблематики, висвітленої у статті. У подальшій науковій діяльності вони дозволять вийти на рівень 
типологічних узагальнень при порівнянні різних стилів мовлення та визначення особливостей 
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функціонування різних частин мови у них. Дані дослідження можуть бути використані для створення 
лексичної граматики англійської мови. 
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Жуковская В.В., Мокина А.Г. Особенности сочетаемости глаголов комуникации 
в текстах разных функциональных стилей. 

Статья посвящается изучению понятия валентности. Разделяются понятия лексической, 
синтаксической и грамматической валентности Выяснено, що прагматика и комуникативная 

направленность на характеристики сочетаемости глагов комуникации влияет на набор наиболее 
употребимых модэлей грамматической сочетаемости глагов комуникации в текстах одного 

функционального стиля. 

Zhykovska V .V ., Mokina A.H. Combinability Possibilities of Communication Verbs  
in the Different Functional Styles Texts. 

The article is dedicated to the study of the notion of combinability. The notions of lexical, syntactic and 
grammatical combinability are separated. It was investigated that pragmatics, communicative bias on the 
combinability characteristics of verbs of communication influence the set of the most frequent patterns of 

grammatical combinability  in texts of a definite functional style. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ВИРАЖЕННЯ "БЕЗОСОБОВОСТІ" 

НЕОСОБОВИМИ  ФОРМАМИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 

Стаття присвячена дослідженню вираження "безособовості"  неособовими формами англійських 
дієслів. Значну увагу приділено аналізу відношень між неособовими формами дієслів, що виконують 
різні синтаксичні функції, та їх семантичними суб’єктами. У статті висвітлена відсутність 

прямих зв’язків неособових форм з граматичним підметом речення. 

Неособові форми дієслова (вербалії) є об’єктом постійного аналізу в сучасній лінгвістиці. 
Результати дослідження включені в курси теоретичної та практичної граматики англійської мови [1: 
80; 2: 103; 3]. Проте деякі синтаксичні особливості вербалій, наприклад, функціонування інфінітива 
та дієприкметника як присудка та їх можливість співвідноситися зі своїм семантичним суб’єктом, 
заслуговують на окремий розгляд. 

Метою статті є дослідити вираження "безособовості" неособовими формами дієслова. 
Актуальність проведеного аналізу полягає в детальному розгляді відсутності безпосередніх зв’язків 
між неособовими формами дієслова та граматичним підметом речення. 

У сучасній лінгвістиці відсутнє одностайне тлумачення "безособовості", а також багатьох 
проблем, зв’язаних із цим поняттям. Поняття "безособовості" частіше всього визначається як дія без 
діяча, без суб’єкта дії (що часто ототожнюється з особою), яка перетворюється з активної дії в дію-
стан [4: 247] . 

Важливою організуючою ознакою предикативності є "особовість", завдяки якій установлюється, 
кому належить виражена в часі та способі ознака: мовцеві, його безпосередньому співрозмовникові 
чи особі (або предмету), що не бере участі в розмові. У вираженні "особовості" беруть участь 
синтаксичні й морфологічні форми. У синтаксисі "особовість" виражається поєднанням особового 
займенника-підмета з присудком [5: 354]:  

I won the lottery. You won the lottery. He won the lottery. 
За ознакою наявності/відсутності синтагматичної значимості, тобто за зв’язком між значенням 

дієслівної форми та значенням форми іншого слова в реченні, категорії дієслова можна поділити на 
дві групи [6: 71]: 

1) дієслівні категорії способу, стану, часу, виду передають власне дієслівні граматичні значення, 
які не властиві іншим частинам мови;  

2) категорії особи та числа не виражають власне дієслівних значень, а показують зв’язок дієслівної 
форми з іншим словом у реченні – підметом. Особа та число дієслова обумовлені тим словом, з яким 
дієслово зв’язано, тобто підметом, і служать винятково для вираження цього зв’язку. 

Особові утворення характеризуються комплексним вираженням  взаємопов’язаних категорій 
способу, стану, часу, виду, особи та числа. Виконуючи в реченні функцію простого присудка, вони 
безпосередньо зв’язані з підметом. 

Поряд з особовими формами дієслова (finite forms of the verb), яким притаманна категорія особи, в 
англійській мові існують також неособові форми (non-finite forms of the verb/ verbals/verbids), у яких 
вона відсутня. Класична наукова граматика виділяє чотири таких форми: інфінітив (the Infinitive), 
герундій (the Gerund), дієприкметник 1 (Participle 1) та дієприкметник 2 (Participle 2). Проте, 
враховуючи, що дієприкметник 1 та  герундій не відрізняються морфологічно, хоча мають неоднакові 
моделі сполучуваності з іншими словами, автори деяких сучасних граматик не протиставляють ці 
форми, об’єднавши їх під назвою -ing форми. 

На "безособовість" неособових форм дієслова, тобто на відсутність їх прямих зв’язків з 
граматичним підметом, указує й той факт, що в цих формах відсутня категорія часу як така: ці форми 
не спроможні відносити дію в той чи інший часовий відрізок, вони лише вказують на  співвідношення 
часу тієї дії, яку вони позначають, з дією дієслова-присудка: 

− одночасність (неперфектні/ неозначені форми інфінітива, герундія, дієприкметника 1: to write, 
to be writing, to be written; writing); 

− попередність (перфектні форми інфінітива, герундія, дієприкметника 1: to have written, to have 
been written, to have been writing; having written ). 
Отже, неособові форми дієслова позначають лише відносний час. Відповідно, категорія 

інфінітива, герундія і дієприкметника 1, що передає їх часові характеристики, називається по-різному: 
категорія часу, що позначає відносний час [9: 247] або категорія співвіднесеності/ the category of 
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correlation [2: 106; 129; 141]. Обидва терміни чітко вказують на відсутність категорії особи у 
зазначених дієслівних формах. 

Неособові форми займають у реченні різні синтаксичні позиції. 
Виступаючи у функції підмета, вони передають найбільш загальні значення дії, яка не 

співвідноситься  з жодним  суб’єктом [1: 82]: 
1. To have watched him lose his life within an arm’s reach left her achingly helpless and grief-stricken 

[8: 77]. 
2. It would be stupid  to hold you against your will [7: 61] 
3. Being bored … was merely like being hungry [7: 45]. 
Словосполучення з інфінітивом "to have watched", яке стоїть на початку першого речення, 

словосполучення з інфінітивом "to hold", що вводиться "увідним it" в другому прикладі, та герундій     
"being bored" в третьому прикладі вживаються у функції  повнозначних підметів. 

Займаючи інші синтаксичні позиції в реченні, неособові форми   співвідносяться зі своїм 
семантичним суб’єктом, який може бути виражений по-різному. 

У деяких випадках семантичний суб’єкт інфінітива, герундія та дієприкметника 1, вжитих в 
активному стані,  є граматичним підметом речення: 

He must repair that window (інфінітив  активного стану). 
I enjoy reading (герундій  активного стану). 
Not knowing what to do, he went home (дієприкметник 1 активного стану). 
Якщо ж указані неособові форми стоять в пасивному стані, в реченні відсутній їх семантичний 

суб’єкт: 
That window must be repaired (інфінітив  пасивного стану). 
I enjoy being read (герундій  пасивного стану). 
Not having been asked, I didn’t want to interfere (дієприкметник 1 пасивного стану). 
Виключення семантичного суб’єкту зі структури речення є можливим, якщо особа чи предмет 

невідомі або не важливі. 
Основною суттєвою характеристикою дієприкметників 2 (Participles 2) є їх семантична 

розбіжність [1: 154]. Наприклад: 
1. He was singing, in a tuneful, but rather cracked voice… [ 7: 253]. 
2. … he saw, printed on it like a photograph, the last page of the book [7: 221]. 
Дієприкметники 2 від неперехідних дієслів мають активне значення, і внаслідок цього 

асоціюються зі своїм семантичним суб’єктом (приклад 1). Дієприкметники 2 від перехідних дієслів є 
пасивними за значенням, в реченні не виражений їх семантичний суб’єкт (приклад 2).  

На відміну від прямого, безпосереднього зв’язку особової форми з підметом, зв’язок неособової 
форми дієслова із семантичним суб’єктом, що збігається в реченні з граматичним підметом,  є 
опосередкований, тобто здійснюється через інші слова речення. Він називається  по-різному в 
лінгвістичній літературі: асоціацією [9: 14], направленістю від/до підмета [2: 109, 130, 143], 
співвіднесеністю із семантичним суб’єктом  [1: 82]. Наприклад: 

1. He didn’t stop to ask any question  [7 : 80]  
2. Stepping out of the shadow of the bridge into moonlight, he stopped and threw up his arms…[ 7: 16] 
3. I remember, first, thinking of Daniel. [7: 81] 
У наведених прикладах виділені неособові форми дієслова зв’язані з підметом опосередковано:  
• інфінітив "to ask" у функції обставина  мети -  через присудок "didn’t stop" (приклад 1); 
• дієприкметник 1 "stepping"  у функції обставини часу – через однорідні присудки  "stopped 

and threw up" (приклад 2); 
• герундій "thinking" у функції додатка – через присудок "remember" (приклад 3). 

 Навіть, якщо неособові форми входять до складу  простих дієслівних присудків, виражених 
аналітичною формою, складених дієслівних або іменних присудків, вони ніколи не займають 
початкову позицію в цих присудках, а зв’язуються з підметом через інший елемент, тобто той 
елемент, з якого починається складений присудок. 

Наприклад: 
1. I’ll be in residence in my palace [7: 273]. 
2. I was sitting in a chair [7: 189]. 
3. She began to shiver violently… [7: 229]. 
У цих випадках неособові форми зв’язані зі своїм семантичним суб’єктом, який виступає в реченні 

граматичним підметом, через такі слова: 
• інфінітив "be" та дієприкметник 1 "sitting"  через допоміжні дієслова  "will"/"’ll" та  "was", які 
починають аналітичні форми  простих дієслівних присудків (відповідно приклади 1, 2); 

• інфінітив "to shiver",  входячи в структуру складеного дієслівного фазового присудку,  через 
"began" - елемент, що стоїть на початку структури вказаного присудку. 
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Окремо, на наш погляд, слід розглянути неособові форми  у функції присудка. Наприклад, у 
деяких випадках інфінітив  та дієприкметник 1 (Participle 1) можуть вживатися як прості іменні 
присудки в окличних реченнях. Відсутність зв’язку між таким присудком та підметом 
підтверджується: 

1) структурно (в реченнях такого типу відсутнє дієслово-зв’язка); 
2) семантично (ці речення передають несумісність ідеї, вираженої підметом, та ідеї, вираженої 

присудком: у такому реченні відкидається ймовірність того, що особа, якій приписується дія, 
що позначається інфінітивом чи дієприкметником 1, виконає цю дію); 

3) пунктуаційно: зазначені присудки часто відокремлюються на письмі від підмета: Me – marry 
him! Never! 

Безсумнівно, в таких випадках варто вести мову не про зв’язок підмета з присудком, а про 
відокремлення першого від іншого. 

Неозначені форми дієслова  асоціюються зі своїм семантичним суб’єктом, який може не тільки 
співпадати з граматичним підметом речення (як показано у вище наведених прикладах), але й 
виражатися другорядними членами речення. 

I always told you to get the children back by twelve [7: 33]. 
Her mother would have warned her against inviting strangers into the house… [7: 44]. 
Ці речення мають два додатки. Один з них виражений неособовою формою дієслова – інфінітивом 

"to get" (приклад 1), герундієм "inviting" (приклад 2). Другий додаток – це  семантичний суб’єкт 
указаних неособових форм (відповідно "you" та "her"). 

 Особливо чітко ця співвіднесеність проглядається в складних додатках, представлених 
предикативними конструкціями з неособовими формами: 

1. It’s from a man who wants you to investigate the disappearance of his wife’s Pekinese dog [7: 105]. 
2. …everyone seemed to be living in mourning [7: 197]. 
3. She waited for him to finish [7: 28]. 
4. I think I saw them going that way, towards the pines [7: 27]. 
5. His coming brought us strength [7: 86]. 
У наведених прикладах семантичний підмет неособових форм виступає іменною частиною 

предикативних конструкцій: 
• the Objective with the Infinitive Construction (приклад 1); 
• the Subjective Infinitive Construction (приклад 2);  
• the For-to-Infinitive Construction (приклад 3); 
• the Objective Participial Construction (приклад 4); 
• the Gerundial Construction (приклад 5). 
Відношення вторинної предикації  між іменною та дієслівною частинами  таких предикативних 

конструкцій схоже (але не ідентичне) до відношення первинної предикації між підметом та 
присудком. Деякі лінгвісти називають іменну частину предикативної конструкції "вторинним 
підметом" а дієслівну частину "вторинним присудком" [10: 260]. 

Якщо інфінітив, герундій та дієприкметник 1 вжиті в активному стані в предикативних 
конструкціях, то їх семантичний суб’єкт збігається з іменною частиною таких конструкцій. 

Досить прозорою є асоціація неособової форми та її семантичного суб’єкту в складі абсолютних 
конструкцій – предикативних конструкцій, які виконують у реченні функції різних типів обставин: 

1) … she was lying …, her long beautifully shaped legs stretched straight out… [7: 28] – the Nominative 
Absolute Participial Construction with Participle 2; 

2)  He stared at me …, the impotent rebel in him struggling for expression [ 7: 103] – the Nominative 
Absolute Participial Construction with Participle 1;  

3) … it was still him, Joey… the long hair flapping, dodging and swerving [7: 184] – the Nominative 
Absolute Participial Construction with Participle 1.  
У наведених прикладах семантичний суб’єкт фіксується іменною частиною абсолютних 

конструкцій (відповідно her long beautifully shaped legs, the important rebel in him, the long hair). Ці 
частини речень перебувають в анафоричних відношеннях до граматичного підмета речення, що 
позначає особу (приклади 1, 2), та предикатива, вираженого іменником, що називає особу (приклад 3).  
На наявність таких відношень вказують: 

• присвійний займенник her (приклад 1); 
• особовий займенник в об’єктному відмінку him  та означений артикль the (приклад 2); 
• означений артикль the (приклад 3). 

У всіх випадках відношення між неособовою формою та її семантичним суб’єктом визначається 
на семантичній основі, оскільки такий суб’єкт не має спеціальних граматичних засобів вираження. До 
того ж, всі неособові форми дієслів позбавлені прямих безпосередніх зв’язків з граматичним 
підметом речення, що і визначає їх безособовий характер. 
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Котнюк Л.Г. Особенности выражения "безличности" неличными формами английского глагола. 

Статья посвящена исследованию "безличности" неличных форм английских глаголов. Значительное 
внимание уделяется анализу отношений между неличными формами  глаголов, которые выполняют 

различные синтаксические функции, и их семантическим субъектом. В статье освещается 
отсутствие прямых связей неличных форм глаголов с грамматическим подлежащим предложения. 

Kotniuk L.H. The Peculiarities of "Impersonality" Expression by English Non-Finite Forms of the Verbs. 

The article deals with the investigation of "impersonality" expression by English non-finite forms 
of the verbs. Considerable attention is given to the analysis of the relations between the non-finite 
forms of the verbs, which perform different syntactic functions, and   their semantic subjects. The 
article focuses upon the absence of direct relations between the non-finite forms of the verb and 

the grammatical subject of the sentence. 
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ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПОВТОРУ 

Повтор – багатоаспектне функціональне утворення, яке включає когнітивні, комунікативні, 
прагматичні, лінгвосемантичні, лінгвостилістичні та екстралінгвістичні аспекти. У статті 
розглянуто філософський, соціальний, психофізичний та фізіологічний аспекти повтору, які 
визначають його онтологічний статус. Онтологічна сутність повтору проявляється в його 

функціональних властивостях.  

Загальновідомо, що мова існує в декількох проявах. Ми можемо говорити про мовну структуру, 
мовну норму та мовну діяльність. З точки зору мовної діяльності причини мовних змін, поява тих чи 
інших тенденцій пов’язані з намаганням удосконалити мову як засіб передачі інформації з 
оптимізацією її використання для різних потреб комунікації. Джерелом та причиною ряду мовних 
змін вважають прагнення до економії висловлювання. Однак, підкреслення певних елементів 
інформації, їх емоційне підсилення і, навіть, тавтологічне дублювання викликані різноманітними 
мовними та позамовними факторами: від забезпечення надійності мови як засобу зв’язку, чіткості та 
переконливості суджень до досягнення певного прагматичного (стилістичного) ефекту. 

Повтор – універсальна мовна категорія, що інтегрує лінгвокогнітивний, комунікативно-
прагматичний, лінгвосемантичний та лінгвостилістичний аспекти мовної діяльності та є одним з 
проявів надлишковості у мовленні. Онтологічна сутність повтору визначається його 
функціональними властивостями – це рекурентне відтворення одиниць певного мовного рівня з 
метою реалізації прагматичної настанови висловлювання.  

Повтор є канонізованим за досвідом явищем у природі та соціумі. Роль повторів у філософському 
осягненні світу важко переоцінити: будь-які закономірності є проявами стало відтворюваних, 
повторюваних процесів та явищ; отже, повторюваність веде до створення закономірності і є 
евристичним засобом її вивчення.  

Мовний повтор як важлива риса усіх рівнів мови належить до кола явищ, що постійно 
перебувають у центрі уваги дослідників, і хоча його окремі типи досить детально описані в науковій 
літературі, досі не вироблено загальноприйнятих поглядів на сутність та функціональні властивості 
повтору.  

Наріжним каменем дослідження повтору є його трактування як особливої онтологічної сутності, 
яка існує тільки у мовленні та є формою мовного функціонування. 

Трактування повтору як особливої онтологічної сутності вимагає комплексного врахування його 
системно-структурних, комунікативно-прагматичних, когнітивно-семантичних та 
екстралінгвістичних аспектів.  

Актуальність дослідження визначається зверненням до інтегративного та системного розгляду 
аспектів повтору в контексті нової когнітивно-дискурсивної парадигми сучасного мовознавства, а 
також необхідністю осмислення лінгво-філософської природи повтору в його функціональному 
розмаїтті.  

Значущість дослідження повтору визначається, по-перше, недослідженою проблемою повтору як 
феномена риторики та стилістики та, по-друге, проблемою повтору в його зв’язку із синергетичною 
структурою тексту. На цьому теоретичному тлі докладне дослідження повтору в його типології та 
функціонуванні є певним внеском до загальнотеоретичної проблеми лінгвістичної класифікації 
повторів. Функціонуючи на синтаксичному, фонологічному та концептуальному рівнях повтор може 
зумовлюватись як суто лінгвістичними, так і екстралінгвістичними факторами.  

Метою  цієї статті є опис саме екстралінгвістичних аспектів повтору як функціонального 
феномена. 

У філософському сенсі принцип повторювання проявляє себе на всіх рівнях організації 
матеріального світу як фактор структуроутворення природних об’єктів. Коливання відмінних станів 
структури природного об’єкта визначає функціональні режими існування всього живого й неживого. 
Повторення з рекомбінаціями виявляє глибинну сутність структуроутворення біологічних та 
фізичних об’єктів. Як зазначає Ж. Делез, сучасний світ – це світ симулякрів. Людина в ньому не 
переживає Бога, а тотожність суб’єкта  не переживає тотожності субстанції. Усі тотожності тільки 
симульовані і виникають, як оптичний ефект більш глибокої гри – гри відмінності та повторення. 
Повторюються саме повторення, розрізняються ж відмінності. Метою життя філософи вважають 
досягнення співіснування всіх повторень у просторі розподілу відмінностей: людина діє як певний 
суб’єкт, що мислить та спостерігає. Саме він здобуває нове, тобто спільне з псевдо повтореннями 
окремих випадків [1: 9, 19]. 
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Універсальність повтору як одного з філософських чинників буття та певна простота принципу 
повторення робить об’єкти та системи більш надійними. У мистецтві широко використовується 
аналогічний принцип організації матеріалу, де підґрунтям композиції є принцип мотивованого, 
інваріативного повторення того чи іншого формального (орнамент, танець, музика, архітектура, 
фольклор) чи змістовного мотиву. В основі ритму також лежить повторюваність, періодична чи 
циклічна зміна. Той самий принцип реалізується на всіх рівнях мови як основа її структурної єдності, 
але специфіка полягає в утворенні сполучень елементарних об’єднань із зміною як інформативної 
ємності, так і протяжності складових самого коду [2: 17].  

Мовна категорія повтору, на думку Ю.С. Степанова, не є результатом теоретичної побудови; вона 
реально існує як "щось" у мові лише в тій мірі, в якій протиставляється чомусь іншому, яке з ним 
пов’язане, але є відмінним від нього [3: 144]. На відміну від філософських категорій, які являють 
собою найбільш суттєві зв’язки реальної дійсності та пізнання, лінгвістичні категорії не мають такого 
фундаментального характеру. Вони характеризуються необхідними й достатніми для виділення 
категорії рисами, а їхні члени мають однаковий набір критеріальних ознак та є рівноправними. 
Основним критерієм існування мовної категорії є протиставлення певного явища іншому, яке з ним 
пов’язане, але й відрізняється від нього. У повторі таким критерієм є опозиція повторюваний 
елемент :: неповторюваний елемент [4: 314].  

Антропоцентрична сутність повтору розкривається вже згідно з класифікацією І.Р. Гальперіна, 
який виділяє два різновиди повторів – значущі та незначущі [5: 157-159]. Значущі повтори реально 
здійснюються з певною прагматичною метою (наприклад, виграти час, привернути увагу, виразити 
згоду/незгоду зі співрозмовником, продемонструвати подив чи сумнів, підкреслити головну думку та 
ін.) [6: 78].  

Незначущі, як правило, не плануються адресантом заздалегідь і не залежать від його волі. Вони 
можуть бути відновлені особливостями його фізичного стану (дефекти мови, кашель чи незвичайний 
емоційний стан (шок, переляк, подив тощо) [6: 78]. 3 точки зору продуцента, такий повтор не несе 
нової інформації і найчастіше навіть сам факт повтору не усвідомлюється як такий.   

Використання комунікативно-незначущих ПКП (в даному випадку на рівні літерно-звукової 
рекуренції) пов’язане з такими характеристиками мовної особистості комуніканта, як: 

1) фізичний стан (дефекти мови, кашель) та  незвичайний емоційний стан (шок, переляк, подив 
тощо). На думку окремих авторів, повтор не є суто лінгвістичною, мовною категорією, а являє собою 
особливе психофізичне явище, що здійснюється на двох рівнях – слуховому та візуальному [7: 358]:  

"The b-b-b-b-bastard - he seen me c-c-c-c-coming"  (R.P . Warren). 
2) недостатній рівень володіння мовою спілкування, нерозвиненість комунікативних навичок та 

вмінь [8; 9; 10; 11]. У цьому відношенні повтор є маркером недбалої чи повільної мови [12: 61]. На 
думку Дж. Вонг, саме поняття повтору часто випадало з поля зору лінгвістів, оскільки випадки 
повторів трактувались, як непотрібне дублювання або навіть як показник відсутності у мовців 
необхідних мовних навичок. Отже, повтор можна було розглядати або як технічний прийом 
оповідача, або як характерну ознаку невмілого мовця [13: 407].  

Причиною вживання повторів дітьми може бути недостатнє володіння ними мовою внаслідок 
незавершеності процесу соціалізації. Наприклад, у середньому класі Заходу такий набір ознак, як 
невелика довжина речень, високий голос, швидкий темп імперативів, індексує мову дітей, на відміну 
від мови дорослих (детальніше див. [14; 15; 16]);  

3) схильність до вживання повторів як слів-паразитів, хезитації, ехоїстичних слів.  
В окремих психолінгвістичних дослідженнях повтор представлено як прояв підсвідомості [17: 255; 

18: 117], як "неконтрольований підтекст" [19: 40], як характерні вікові чи ментальні особливості [20; 
21; 22; 23], і навіть як поєднання індивідуальної стратегії мовця з певним універсальним принципом. 
В онтологічному плані виникнення повтору пов’язують з першими стадіями фонологічного розвитку 
мови [24: 267].  

Отже, повтор як лінгвістичне явище не виникає випадково чи автоматично. Цілком очевидно, що 
повтор не є якимось "стороннім" явищем, яке можна проігнорувати. Функціонуючи на трьох рівнях  
(синтаксичному, фонологічному і концептуальному), повтори є результатом обдумування, пошуку 
відповіді, вимушеної паузації тощо [25: 201].  

Особливістю повтору в усному мовленні є повтори слів – так звані ехоїстичні слова і навіть 
частини недоказаних слів. У свідомості, як вже відзначалось, перебираються різні слова для 
визначення дії і об’єкта, про які мовець збирається говорити. Іноді рішення, що приймається, 
змінюється, але підготовлена артикуляційна база не встигає змінитись, і тоді в мові виникають 
сегменти слів. Слово, що мимоволі зривається з язика, може свідчити про бажання мовця виграти час 
для обдумування дискурсивної стратегії – як найкраще організувати дискурс, але це може свідчити 
також й про втрату ходу думки, який шляхом паузації намагаються відновити, або ж про незнання 
інформанта, про що вести мову далі, тощо. Повтори можуть бути і  дистантними. Вони прослизають у 
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мові іноді настільки мимовільно, безконтрольно з боку мовця, що важко навіть припустити, що їх 
призначення – виграти час для обдумування наступного мовного відрізка. Зазвичай їх називають 
"словами-паразитами, бур’янами, зайвими словами, неповнозначними частками, discursive particles" 
тощо (див. детальніше роботу А.І. Кузнєцової [26]), незалежно від того, як їх класифікують, – з 
психологічної точки зору чи з точки зору структуризації дискурсу. Вищевикладене надає змогу 
виділити наступні екстралінгвістичні аспекти повтору: філософський, соціальний, психофізичний 
та фізіологічний. 

Отже, повтор – це явище, що належить до філософських чинників буття людини, характеризує 
мовну особистість як представника соціуму, відбиває особливості психофізичного чи психологічного 
стану людини; повтор може бути як інтенціональним, так і неусвідомленим. Сукупність даних ознак 
визначає онтологічний статус повтору як феномену, що належить водночас і світу людини, і мові, із 
чого й випливає необхідність антропоцентричного підходу до його аналізу. Досвід функціонального 
та системно-структурного аналізу повтору відкриває перспективи його подальшого дослідження, 
зокрема опису соціолінгвістичного аспекту функціонування повтору. 
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Малиновский Э.Ф. Экстралингвистические аспекты повтора. 

Повтор – многоаспектное функциональное образование, которое включает когнитивные, 
прагматические, лингвосемантические, лингвостилистические и экстралингвистические аспекты.В 
статье рассмотрены философский, социальный, психофизический и физиологический аспекты 
повтора, которые определяют его онтологический статус. Онтологическая сущность повтора 

проявляется в его функциональных особенностях. 

Malinovsky E.F . The Extralinguistic Aspects of Repetition. 

Repetition is a multi-aspect functional formation which covers cognitive, communicative, pragmatic, 
linguosemantic, linguostylistic and extralinguistic aspects. The paper considers the philosophic, social, 

psychophysical and physiological aspects of repetition which determine its ontological status. The 
ontological essence of repetition is manifested in its functional peculiarities. 



 

© Переломова О.С., 2008 
177 

УДК 811.161.2`42 
О.С. Переломова, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка) 

НОМІНАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ УКРАЇНСЬКОГО ПАНДЕМОНІУМУ 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

Стаття розглядає особливості використання в художніх творах українських письменників номінацій 
віртуальних образів міфопоетичного світу українців, творення художньої реальності, аналізує назви 

істот ірреального світу, які постають у творах письменників як символи, що відображають 
психічне життя народу, особливості його світосприймання, ментальність. 

Номінації віртуальних міфічних образів у літературних творах українських письменників є 
прямим запозиченням з міфопоетичної скарбниці народної творчості. Таке свідоме підключення до 
національного коду через праобрази в номінаціях, які ще до використання їх письменником були 
символічними, виявляє авторську інтенційну інтертекстуальність. Праобраз, або архетип, за 
К.Г. Юнгом, є "фігурою – чи то демона, людини чи події, – яка повторюється протягом історії всюди, 
де вільно діє творча фантазія" [1: 283]. Це в першу чергу фігури міфологічні, віртуальні. На думку 
Юнга, ці образи, у певному значенні сформульовані "підсумком величезного типового досвіду 
незчисленного ряду предків: це, так би мовити, психічний залишок незчисленних переживань того ж 
самого типу. Безпосередньо відображаючи мільйони індивідуальних переживань, вони дають таким 
шляхом єдиний образ психічного життя, розчленованого і спроектованого на різні образи 
міфологічного пандемоніуму" [1: 238].  

Широке використання особливостей міфологічного мислення та міфологічної символіки надає 
митцеві зручну можливість опису довічних моделей особистої та суспільної поведінки, суттєвих 
законів соціального та природного космосу. 

У художніх творах письменник може не лише підкреслювати спорідненість описаних ним 
ситуацій з уже відомими міфологічними сюжетами, але й створювати в них свою фантастичну 
художню реальність, віртуальний художній світ, населений персонажами, створеними уявою.  

Якщо в першому випадку "зображені події й персонажі ніби втрачають свою індивідуальність і 
стають лише одним із варіантів вічно повторюваної. заданої схеми буття , зафіксованої в давніх 
міфах", то в другому – "письменник вибудовує у своєму творі уявну дійсність не за законами 
правдоподібності, а за встановленими ним самим правилами, які він вважає законами не лише 
художньої правди, а й правди взагалі"  [2: 123]. 

Продукт уяви, який є результатом діяльності особливої структури свідомості, сприймається нею ж 
за реальність і включається до усвідомлення зв’язків людини зі світом у цілому як універсумом.  

Мета нашого дослідження – розглянути на матеріалі творів Тараса Шевченка, Михайла 
Коцюбинського, Лесі Українки назви істот ірреального світу, які використовуються у творах 
письменників як символи, що відображають психічне життя народу України, особливості його 
світосприйняття, ментальність. 

У поетичному світі Тараса Шевченка чітко простежуються номінації міфологічних істот 
переважно жіночого роду, що, на нашу думку, є відображенням світосприйняття через так звані 
"емоційно забарвлені комплекси, які утворюють інтимне душевне життя особистості" [1: 97]. Це перш 
за все водяні мешканки – русалки, яких можна зустріти і в ранніх романтичних творах Шевченка, і 
навіть у тих, що належать до періоду зрілої творчості. Так, у баладі «Причинна» русалки є дійовими 
особами міфічного сюжету і органічно вписуються в нещасливу історію кохання молодої дівчини, 
хоча разом з тим вони є символом жіночої душі – Аніми, проекцією чуттєвих потягів: 

В таку добу під горою , 
Біля того гаю,  
Що чорніє над водою,  
Щось біле блукає. 
Може вийшла русалонька  
Матері шукати, 
А може, жде козаченька, 
Щоб залоскотати [3: 14]. 

"Той, хто дивиться у воду, звичайно, бачить там своє обличчя, але через деякий час на поверхню 
починають виходити і живі істоти; ними можуть бути і риби, незлобливі мешканці глибин. Але озеро 
наповнене привидами, специфічними водяними істотами. Часто в тенета рибалок потрапляють 
русалки, жіночні напівриби-напівлюди. Вони зачаровують. 
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Русалки є ще інстинктивним першим ступенем цієї чарівничої жіночої істоти, яку ми називаємо 
Анімою. Відомі також сирени, мелюзини, феї, ундини, дочки лісового короля, ламії, сукуби, які 
приваблюють юнаків і висмоктують з них життя" [1: 114].  

І якщо на початку балади роль цієї дійової особи традиційна, а образ у нагадуванні поета є 
архетипною алюзією, то в подальшому розгортанні міфічного  сюжету він переосмислюється, 
залишаючись так само номінованим, хоча при цьому набуває категорії множини – русалоньки.  

Жіночі істоти – русалки – як міфічне вираження жіночої душі можуть нести і добро, і зло, 
причому особам жіночої статі – також: 

Кругом дуба русалоньки  
Мовчки дожидали; 
Взяли її, сердешную, 
Та й залоскотали [3:17]. 

У цій же баладі молодий романтик Шевченко вдається не до прямої, а до перифрастичної 
номінації, яка створює прозорий алюзійний образ віртуальної реальності: 

Аж гульк – з Дніпра повиринали  
Малії діти, сміючись. 
"Ходімо грітись – закричали. –  
Зійшло вже сонце!" (Голі скрізь; 
З осоки коси, бо дівчата) [3: 15]. 

У поемі "Сотник" ("Оглаві… Чи по знаку") у зверненні старого багатого сотника до молоденької 
годованки Настусі, очевидно, підсвідомо прохоплюється слово "русалка", яке у мовній фігурі 
порівняльного звороту стає також архетипною алюзією, і одне-єдине витончено і майстерно 
розкриває хтиву сутність сотника: 

А Настуся… 
Ну, звичайне, як дитина 
Пестує старого. 
А старому не до того, 
Іншого якогось, 
Гріховного пестування  
Старе тіло просить!.. 
І пальцями старий сотник 
Настусині коси, 
Мов дві гадини великі,  
Докупи сплітає, 
То розплете, то круг шиї  
Тричі обмотає!.. 
Сотник 
Та одчепись, божевільна… 
Дивись лишень: коси 
Мов русалка розтріпала…[3: 501]. 

Уживання номінації міфічної істоти в мовленні героя є "задзеркальним відображенням у психіці її 
ж актуальних породжень" [4: 95]. 

Віртуальна реальність може відображатися не лише в самообразі, але й у світогляді, 
світосприйнятті. Приклад того, як людина сприймає світ природи тотожним світу людей, як у своїй 
картині світу "олюднює" довкілля, персоніфікуючи його, бачимо в повісті М. Коцюбинського "Тіні 
забутих предків". 

З приводу цього великий фахівець у галузі античної міфології Лосєв писав: "Первісна людина не 
виділяє себе із природи, для неї все є таким же чуттєвим, як і вона сама, тому вся дійсність, 
відображена в міфології, є чуттєвою. …якщо людина почуває себе живою істотою, то в умовах 
ототожнення себе з природою, вона завжди оживлює цю останню, населяючи її вигаданими живими 
істотами" [2: 123]. 

Леся Українка, яка, за свідченням Д.І. Чижевського, до багатьох творів М. Коцюбинського 
ставилася не досить схвально, була в захваті від "Тіней забутих предків": "До багатьох речей 
М. Коцюбинського вона ставилася з певною неохотою ("розтягнуте", несмаковите, писане без 
внутрішньої потреби тощо), лише справжній крок за межі реалізму привів її в правдивий екстаз" [5: 
557]. Що ж захоплювало і вражало Лесю Українку в цій повісті? Скоріш за все отой неймовірний, але 
прекрасний світ, де реальне невіддільне від ірреального, створеного уявою багатьох попередніх 
поколінь. Існування цього віртуального світу не викликає жодних сумнівів не лише в тих, хто в ньому 
перебуває, але й (одразу ж!) у тих, хто починає читати цей твір. Такий художній ефект досягається 
вживанням автором уже з перших рядків повісті номінацій "істот" надприродного світу(бісиця, 
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бішеня, обмінінник) Ці "істоти" так природно "вписуються" в повсякденне життя реальних істот, 
взаємодіють з ними, включаються в "кровообіг" людського життя: 

"Не раз вона з ляком думала навіть, що то не од неї дитина. Не "сокотилася" баба при злогах, не 
обкурила десь хати, не засвітила свічки – і хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бішеня" 
[6:413]. 

"Тоді мати виймала люльку з зубів і, замахнувшись на нього люто гукала: 
– Ігі на тебе! Ти, обмініннику. Щез би ти в озеро та в тріски!.." [6: 413]. 
І це не дивно, бо герої твору М. Коцюбинського жили серед природи, не мислили себе окремо від 

неї і вірили в Бога, вірили в те, що все (навіть потойбічний світ) створено Ним. 
"Віртуальні явища людина сприймає і переживає як живу об’єктивну реальність. У ній віруючі не 

тільки не сумніваються, але й відносять себе і весь оточуючий світ до об’єктів, які такою реальністю 
породжені. Вони не усвідомлюють надприродне середовище частиною своєї психіки, а лише 
об’єктивною, незалежною від них даністю. На цьому ж рівні починають "спрацьовувати" зворотні 
зв’язки від нереальних, існуючих лише в психологічному просторі уявних об’єктів" [4: 89]. 

Дитяча психіка малого хлопця, дифузно сприймаючи світ, не диференціювала номінацій 
реального та ірреального світів: 

"Ледве помітний в лісовім зелі, збирав квітки і косичив ними свою кресаню (бриль), а 
утомившись, лягав десь під сіном, що сохло на островах, і співали йому до сну та й будили його своїм 
дзвоном гірські потоки.  

Коли Іванові минуло сім літ, він вже дивився на світ інакше. Він знав вже багато. Умів знаходити 
помічне зілля – одален, матриган і підойму. Розумів, про що канькає каня, з чого повстала зозуля – і 
коли оповідав про все те вдома, мати непевно позирала на нього: може, в о н о до нього говорить? 
Знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник (злий дух) править усім; що в лісах повно 
лісовиків, які пасуть там свою маржинку: оленів, зайців і серн; що там блукає веселий чугайстир, 
який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки; що живе в лісі голос сокири. Вище, по 
безводних далеких недеях, нявки розводять свої безконечні танки, а по скелях ховається щезник. Міг 
би розказати і про русалок, що гарної днини виходять з води на берег, щоб співати пісень, вигадувать 
байки і молитви, про потопельників, які на заході сонця сушать бліде тіло своє на каменях в річці. 
Всякі злі духи заповнюють скелі, ліси провалля, хати й загороди та чигають на християнина або на 
маржину, щоб зробити ї шкоду" [6: 414]. 

Отже, поряд з номінаціями реалій природи, серед якої виростав хлопець (сіно, гірські потоки, 
квіти, зозуля, ода лен, матриган, підойма), цілий реєстр (знову ж – на одній сторінці!) номінацій 
віртуальних образів українського пандемоніуму, який не просто відтворює світ вірувань, а в мовних 
знаках своєрідним способом (у діалектних номінаціях – арідник, чугайстир, бішеня. нявки) кодує 
міфічний світ саме карпатського краю. 

Номінації представників демонічного світу в повісті М. Коцюбинського можна розподілити на 
такі групи: а) однослівні номінації (бісиця, бішеня, обмінінник, арідник, лісовики, чугайстир, нявки, 
щезник, русалки, потопельники); б) ті, що складаються із словосполучень (нечиста сила, злий дух, 
голос сокири). У другій групі або узагальнена назва, або пояснення до діалектизму, або назва не 
персоніфікованого образу явища. 

У подальшій оповіді назви віртуальних образів не просто згадуються, а подається опис їх 
олюдненої зовнішності, а також дій, які вони виконують і якими вони, безумовно, так схожі на людей, 
бо "жоден персонаж, жодна подія потойбічного світу не виходить за межі того, що знає людина, усі і 
священні, і сатанинські образи є проекцією її особистісних рис, її переживань, захоплень, надій, 
таємних і часто стримуваних внутрішніх порухів. При цьому людина не здогадується, що весь цей 
світ розгортається лише в її психіці" [4: 93]. 

Іван захоплювався музикою, наслухав і потребував нових мелодій, тому й з’явився "той" 
(паралельно з назвою демонічної істоти – щезник – автор, за етичномовною національною традицією, 
вдається до евфемістичної номінації нечистої сили – "той"). Саме внутрішній стан невдоволення Івана 
звичайною музикою і прагнення чогось незвичайного породжує таку істоту з нелюдського світу, з 
нелюдськими здібностями і вкладає в її руки музичний інструмент – флояру (хіба може бути в 
гуцульському міфічному світі персонаж без музичного інструмента!?):  

"Він сідав десь на узбіччю гори, виймав денцівку (сопілку) і вигравав немудрі пісні, яких навчився 
од старших. Однак та музика не вдовольняла його. З досадою кидав денцівку і слухав інших мелодій, 
що жили в ньому, неясні і невловимі. <…> І ось раптом в цій дзвінкій тиші почув він тиху музику, яка 
так довго і невловимо вилась круг його вуха, що навіть справляла муку! Застиглий і нерухомий, 
витягнув шию і з радісним напруженням ловив дивну мелодію пісні. Так люди не грали, він 
принаймні ніколи не чув, але хто грав? Навкруги була пустка, самотній ліс і не видно було живої 
душі. Іван озирнувся назад, на скелі – і скаменів. На камені, верхи сидів "той", щезник, скривив 
гостру борідку, нагнув ріжки і, заплющивши очі, дув у флояру. Та ось ріжки піднялися вгору, щоки 
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надулись і розплющились очі. "Є мої кози… Є мої кози…" – заскакали радісно згуки, і Іван з жахом 
побачив, як, виткнувшись з-за галузок, затрясли головами бородаті цапи. 

Він хтів тікати й не міг. Сидів прикутий на місці і німо кричав од холодного жаху, а коли врешті 
видобув голос, щезник звинувся і пропав у скелі, а цапи обернулись в коріння дерев, повалених 
вітром" [6: 414-416]. 

Витворені уявою образи інколи можуть бути більш живими і значимими, ніж живі зовнішні 
предмети. Вони здатні породжувати такі почуття й емоційні переживання, які за своєю яскравістю, 
інтенсивністю та достовірністю навіть переважають ті, котрі викликає справжня дійсність. Іван не 
зміг забути Марічки, і в часи особливої туги за нею вона «приходила» до нього чи то в образі лісної, 
чи то в образі нявки.  

Спілкування з Марічкою-лісною-нявкою було для нього більш суттєвим і реальним, ніж усе інше 
реальне життя: 

"Але зробилося іще сумніше. Схотілося сонця, веселого шуму ріки, теплого хатнього духу, 
розмови. Жаль вхопив серце, солодка туга. Згадки почали його заливати та хвилюватись перед очима. 
І раптом почув він тихе: "Іва-а!" Хтось його кликав. О! Знову: "Іва-а!.. " 

Марічка? Де вона взялась? Прийшла на полонину? Вночі? Заблудилась і кличе? Чи, може, йому 
причулось? Ні, вона тут. Серце калата в Іванових грудях, але він вагається ще. Куди іти? І знову 
утретє долітає до нього звідкись: "Іва-а!.. " Марічка… вона…напевно… Він біжить навпростець, без 
стежки, туди, звідки чув голос, але стрічає лиш прірву, кудою не можна ні збігти, ані дістатись на 
полонину. Стоїть і заглядає у чорну безодню. Тоді йому робиться ясно: се його кличе лісна. І, 
хрестячи груди та озираючись лячно, він повертає до стаї" [6: 437]. 

"Іван прокинувсь. 
– Вставай, – будила його Марічка. – Вставай і ходім. Він глянув на не і анітрошки не здивувався. 

Добре, що Марічка нарешті прийшла. 
Підвівся і вийшов за нею. 
 Вони мовчки здіймалися вгору і, хоч була вже ніч, Іван виразно бачив при світлі зірок її обличчя. 

<…>  
Він бачив перед собою Марічку, але йому дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а 

нявка. Йшов поруч із нею й боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву діру ззаду у 
неї, де видно серце, утробу і все, як се у нявки буває. На вузьких стежках він тулився до Марічки, аби 
йти рядом, аби не лишитися ззаду, і чув тепло її тіла" [6: 451]. 

У повсякденному житті гуцулів найчастіше зустрічаються відьми. Саме з ними пов’язували вони 
всі свої нещастя, збитки в господарстві: 

"Скрізь, од усього була небезпека, і треба було добре глядіти маржину од гадини, звіра і од 
відьом, які всякими способами потягали манну з коров та потинали худібку" [6: 439]. 

Ці істоти жіночого роду жили серед людей, зовні нічим не відрізняючись від них, навіть були 
сусідками, але мали неймовірну здатність до різноманітних трансформацій власної тілесної субстанції 
і неймовірних дій: 

"Проте найгірше докучала їм Хима. Стара улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами 
перекидалась в білого пса та нипала по загородах сусідських. Не раз Іван метав сокирою в неї, 
жбурляв вилами та проганяв. 

Ряба корова на очах худла і все менше давала подою. Палагна знала, чия то справа. Вона 
підглядала, говорила примівки, по кілька разів на вечір бігала до коров, вставала навіть вночі. Раз 
наробила такого крику, що Іван біг в загороду як навіжений і мусив одганяти од порога велику жабу, 
що намагалась перелізти у хлів. Але жаба раптом десь щезла, а з-за вориння скрипів вже голос 
Химин: 

– Добрий вам вечір, сусідоньки красні… хе-хе… 
Безвстидна! 
Чого вона тільки не виробляла, ота родима відьма! Перекидалась у полотно, що біліло смерком 

попід лісом, повзла вужем або котилась горбами прозорим клубком. Спивала, нарешті, місяць, 
щоб було темно, як йде до чужої худоби" [6: 439-440]. Посередника між людьми і силами природи 
письменник називає мольфаром. Гуцульська діалектна номінація «мольфар» має два значення – 
позначає і чарівника, і злого духа, очевидно, убачаючи спорідненість цих постатей. Мольфар Юра в 
повісті Коцюбинського стає на прю з хмарою – і перемагає: 

"Стояв проти хмари, одна нога наперед, і склав руки на грудях. Закинув назад бліде обличчя і 
вперся похмурим оком у хмару. Стояв так довгу хвилину. А хмара ішла на нього. І раптом сильним 
рухом він кинув кресаню на землю. Вітер зараз звіяв її в долину і підхопив на голові в Юри довге 
волосся. Тоді Юра підняв до хмари ціпок, що тримав у руці, і крикнув у синій клекіт: 

– Стій! Я тебе не пускаю!.. 
Хмара подумала трохи і пустила в одповідь вогняну стрілу. <…> 
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– Стій!.. 
І хмара раптом спинилась. Підняла здивовано край, сперлась, як кінь, на задні ноги, заклекотіла 

внутрішнім гнівом, одчаєм знесилля і вже просила: 
– Пусти! Де ся подіну? <…> 
І дивна річ – хмара скорилась, спокійно повернула наліво і розв’язала мішки над рікою, засипаючи 

густим градом зарінок. <…> Юра упав на землю і важко дихав" [6: 447-448]. 
Номінації персонажів "Лісової пісні" Лесі Українки визначені вказівкою автора на жанр твору – 

драма-феєрія (театральна вистава з казковим сюжетом). Легенди Волинського Полісся, розповіді про 
мавку вразили поетесу на все життя. Волинсько-поліський фольклор, міфологія рідного краю 
збуджували її творчу уяву, і легенди з усіма неймовірними мешканцями пралісу оживали у феєрії. У 
символічних персонажах, які населяють драму, постає жива і прекрасна природа: тут навесні 
прокидається Мавка, до неї залицяється молодий Перелесник; "Той, що греблі рве" (молодий, 
вродливий і дужий) грайливо жартує з Русалкою Водяною, яку прагне тримати в неволі старий 
Водяник; лагідний і мудрий Лісовик як батько застерігає Мавку від небезпеки спілкування з 
людьми, нагадуючи про існування "Того, що в скалі сидить"; крім Русалки Водяної, є ще Русалка 
Польова, яка живе в житі і слізно благає сестрицю-Мавку не рушити її краси; а ще є Метелиця 
Гірська – мати "Того, що греблі рве"; Куць; Пропасниця; Злидні в подобі малих дітей; вовкулака, 
у якого перетворюється покараний за зраду Лукаш; персоніфікований образ Долі вступає в діалог з 
Лукашем. 

Отже, у номінаціях віртуальних образів українського пандемоніуму, витворених колективною 
уявою народу і творчо використаних письменниками, знайшла своє відображення закодована в 
мовних знаках художня реальність національного дискурсу. 
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Переломова Е. С. Номинации виртуальных образов украинского пандемониума 
в национальном художественном дискурсе. 

Статья рассматривает особенности использования в художественных произведениях украинских 
писателей номинаций виртуальных образов мифопоэтического мира украинцев, анализирует 

названия существ ирреального мира, которые используются в произведениях писателей как символы, 
отображающие психическую жизнь народа, особенности его мировосприятия, ментальность. 

Perelomova O. S. The Nominations of Virtual Images of Ukrainian Pandemonium 
in the National Artistic Discourse. 

This article deals with the peculiarities of nomination usage in virtual images of mythically-poetical world of 
Ukrainians in the Ukrainian writers' literary works, analyzes the names of surreal world creations, which 

are used in the writers` works as symbols, which reflect mental life of people, peculiarities of the world 
perception and mentality. 
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СОЦІАЛЬНО МАРКОВАНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ 
ПЕРСОНАЖІВ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ  В СИТУАЦІЇ СУПЕРНИЦТВА 

У статті розглянуто соціально значущі комунікативні тактики і ходи кооперативної та 
конфронтативної стратегій, реалізованих дійовими особами англомовних художніх  творів у 

ситуації суперництва. Конфронтативна стратегія представлена тактиками заниження статусу 
суперника і домінування, а кооперативна – тактиками підняття й підкреслення свого статусу та 

демонстрації вищого статусу опонента. 

У світлі сучасної теорії мовленнєвої комунікації (Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлова, В.Б. Кашкин, 
В.Ю. Паращук, J.A. Anderson) актуальним є вивчення  комунікативних стратегій – поетапної 
організації впливу на співбесідника, тактик – мовленнєвих прийомів реалізації стратегій і ходів – 
практичного засобу досягнення глобальної мети (О.С. Іссерс) в різних ситуаціях спілкування. Метою 
цього дослідження є виявлення в рамках кооперативної та конфронтативної комунікативних стратегій 
низки тактик і ходів, визначених соціальним статусом дійових осіб англомовної художньої прози в 
ситуації суперництва. У якості її ключових компонентів виступають мінімум два учасника, які 
бажають реалізувати однакову мету, досяжну лише для однієї з сторін.     

Залежно від установки на консенсус або дисенсус розрізняють кооперативні й конфронтативні 
комунікативні стратегії [1: 70; 2]. З ними корелюють гармонійний та дисгармонійний діалоги [3: 13]; 
стратегія солідарності (зменшення комунікативної і соціальної дистанції між людьми зі спільними 
соціальними характеристиками) і влади (збереження комунікативної відстані при віддаленості 
комунікантів за соціальними ознаками) [4: 142]; гармонійне (ефективне) й конфліктне (неефективне і 
неструктуроване) спілкування [5: 27, 31]; кооперативна і некооперативна стратегії [6: 142]; 
гармонійне та конфронтативне спілкування [7: 110]; кооперативна (солідарності й такту) і 
некооперативна (самозахисту й розвідки) поведінки [8: 102].  

Кооперативна комунікативна взаємодія є конвенційною, тобто раціональною [9: 33], гармонічною 
й неагресивною [5: 53, 70]. Кооперативні тактики дозволяють проявити ініціативу обом 
співрозмовникам, учасники сприяють один одному в досягненні цілей, обмінюються інформацією для 
спільного і партнерського вирішення проблеми [10: 96]. Перехід з раціональної до емоційної сфери 
означає зростання категоричності, впевненості [9: 256].  

Мета конфронтативної стратегії – виставити супротивника в негативному світлі, критикуючи його 
діяльність [11: 35]. Конфронтація комунікантів проявляється в ініціюванні й підтриманні ситуації 
конфлікту [12: 5]. Вона полягає в сутичці різноспрямованих сил у спільному полі взаємодії через 
намагання реалізувати одну, спільну мету, яку досягти може лише одна з сторін. Конфлікти 
супроводжуються негативним емоційним фоном – агресією, неприязню, ненавистю, ворожістю тощо 
[10: 9, 73; 13: 104]. Різновидами конфліктної мовленнєвої ситуації є суперечка, сперечання, лайка, 
сварка, бійка тощо [14: 399]. В умовах конфлікту мовці порушують принципи ввічливості й 
співробітництва, намагаються утвердити свою перевагу над суперником і надають негативну оцінку 
діям адресата. Учасники конфліктної комунікації використовують комплекс засобів для досягнення 
переваги над суперником, вдаючись до вербальної або фізичної агресії [15: 147, 150].  

Реальний процес комунікації ускладнений мінливістю ситуації та необхідністю вибору й 
комбінування різних (кооперативних та конфронтативних) засобів досягнення мети. Стратегічна 
гнучкість, варіативність комунікативної ситуації суперництва полягає у зміні або чергуванні стратегій 
в ході спілкування одним або обома комунікантами в результаті впливу один на одного.   

Факторами вибору необхідної стратегії, тактики й ходу є характер соціальної взаємодії, функції та 
відносини учасників спілкування [16: 115], комунікативна ситуація в цілому [1: 100]. Комунікація за 
своєю природою соціальна, тому на процес спілкування впливає симетричність / несиметричність 
комунікативних позицій, які визначаються соціальним статусом продуцента і реципієнта [4: 81, 
125]. Його визначають як відносне положення особи в соціальній системі, до якого входять права, 
обов’язки і взаємне очікування стандартної поведінки, що реалізується насамперед на мовному / 
мовленнєвому рівні. Однак великого значення в реалізації статусу набуває також прояв 
індивідуальних рис та особливостей вербальної й невербальної поведінки, відмінної від 
загальноприйнятого стереотипу. Вибір мовних засобів спілкування визначається мірою усвідомлення 
адресантом статусу адресата та свого положення відносно інших співрозмовників. Оскільки статус як 
маркер соціальної стратифікації відбиває субстантивний (незалежні й засвоєні характеристики – 
стать, вік, національність, походження тощо) та релятивний (відносне положення у соціальній 
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структурі) аспекти, то він розкривається в соціальній дистанції [17: 6; 18: 31-37]. Розрізняють такі 
види відносин між комунікантами: рівноправні, підпорядкування і домінанти [19: 173]. У включенні 
людини в ієрархію суспільних зв’язків вбачається протиставлення "свій – чужий". Наявність або 
відсутність родинних, професійних, дружніх та інших відносин зумовлюють соціальну приналежність 
та поведінку індивіда відносно "своїх" (членів однієї соціальної групи) і "чужих" (представників 
інших соціальних груп) [20: 268]. Без урахування соціального статусу мовців комунікація має 
штучний характер.  

Виокремлюємо низку тактик і ходів кооперативної стратегії, пов’язаних з соціальною 
позицією персонажів-конкурентів: 

1. Тактика підкреслення власного статусу, як в наступній асиметричній комунікативній ситуації 
суперництва між сином і батьком у грі в футбол: 

(1) "That's called a feint,  " he (Robert) shouted triumphantly, as he ran back past his prostrate father . 
"(2a) I know what it's called," he (Andrew) said, laughing.  
"(2b) You seem to have forgotten who taught you the feint in the first place. (2c) Let's see if you can do it 

twice running," he added, returning to defend the goal... "(2d) I'm going to get you for that," he said. 
"(2e)Your turn to defend the goal." 

(3) "No goal. No goal, Dad, no goal!" He tossed the ball confidently back along the ground to his father’ s 
feet. 

(4) "Right, the fooling around is over ," said Andrew, not quite convinced.  
(5) "Come on, Dad," Robert complained [21: 242-243]. 
У проілюстрованій ситуації Роберт залучає тактику підвищення власного статусу у ходах 

демонстрації своїх знань і умінь (1), (3), претендуючи на рівноправні відносини з батьком у грі в 
футбол. Про спрямованість сина до гармонічного спілкування з батьком свідчить доброзичливе 
загальне звертання на позначення родинних стосунків (Dad) у ходах (3), (5). Батько застосовує 
тактику підкреслення свого вищого статусу за допомогою низки комунікативних ходів: демонстрації 
власних знань (2а, 2b, 2d), сумніву у вміннях суперника (2с, 4), диктування правил гри (2е). 
Вербальними сигналами впевненості батька слугують епістемічне дієслово know та часткова цитація 
попередньої репліки сина (what it's called) у ході (2а), конструкція to be going to у ході (2d). Про 
кооперативність стратегії свідчать слова автора, у яких міститься інформація про манеру говоріння 
батька – laughingly, not quite convinced.  Категоричність мовлення зменшує дієслово seem у ході (2b) і 
предикатив right (4), за допомогою якого батько висловлює згоду з сином. 

2. Тактики акцентування домінуючої позиції суперника і підвищення свого низького статусу 
представлені в діалозі між дівчиною, щойно прийнятої в маєток доглядати за кіньми, та досвіченим 
головним інструктором з підготовки до перегонів:  

(1) "I've followed Seabright's racing history," she (Sharon) said. "It's impressive. I consider myself 
fortunate to be working with you." 

(2) Mac practically snarled, "Jason never stipulated that kind of an arrangement. I report to him; you do 
the same."  

" (3a) This is my first big opportunity, Mac. My other jobs were at small ranches, but I worked hard. I'm 
aware that I skipped a few steps because of family friendship, and I hope you won't hold it against me. I'm 
serious about what I do, (3b) and I had looked forward to learning more from you." 

(4) His eyes seemed to blaze with fury. "I'll  do my job, you do yours, and we'll get along fine" [22: 33]. 
Дівчина Шерон має намір увійти в довіру до інструктора та налагодити з ним натягнуті стосунки 

через конкуренцію за сфери впливу в роботі. Вона обирає кооперативну тактику підкреслення вищого 
статусу суперника і реалізує її в комунікативних ходах лестощів, схвалення (1) й акцентування його 
кращих професійних знань та вмінь (3b). У відповідь інструктор здійснює ходи розподілу обов’язків 
(2), (4), які належать конфронтативній тактиці домінування для демонстрації своєї влади, позиційної 
ролі. Шерон у результаті переходить до кооперативної тактики завищення свого низького статусу, 
наголошуючи на власних позитивних рисах характеру – працелюбності (I worked hard) і серйозності 
(I'm serious about what I do) (3а). Небажання інструктора зменшувати комунікативну й соціальну 
дистанцію яскраво проявляється на синтаксичному рівні у використанні коротких речень. Його 
протиставлення "я – ти" (I'll do my job, you do yours) свідчать про демонстративну фазу конфлікту [9: 
59]. Націлення на консенсус виражається у мовленні Шерон лексичними одиницями з позитивною 
оціночністю impressive, fortunate, serious, big opportunity. Однак кооперативна стратегія не допомагає 
Шерон привести у життя свою глобальну мету діалогу через конфронтацію інструктора. 

У рамках конфронтативної стратегії існує тактика заниження статусу суперника для 
демонстрації своєї реальної або уявної домінуючої позиції, наприклад:  

(1а) "Boy,” she said, "I can't believe how dumb you are sometimes. (1b) We can't afford this."  
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(2) "So why are we here? Why aren't we somewhere we can afford? I asked you upstairs and you said I 
shouldn't worry, that you were the adult and I was the child."  

(3) "Well, children order hamburgers when they go out to expensive restaurants. That's all they're 
allowed to order" [23: 13].  

Проілюстрована ситуація є конфліктною –  мати і син змагаються за право вирішального голосу 
під час вибору страв у ресторані. Для підкреслення власної домінуючої позиції мама використовує 
комунікативні ходи приниження (1а), диктування умов (1b) та заборони (3). 

Отже, виокремлюються такі соціально марковані кооперативні тактики кооперативної стратегії в 
комунікативній ситуації суперництва: 1) підняття власного низького статусу у ходах демонстрації 
своїх знань, умінь і позитивних рис характеру; 2) підкреслення свого статусу у ходах акцентування 
знань та умінь, сумніву в компетенції суперника, розподілу повноважень; 3) демонстрація вищого 
статусу суперника шляхом схвалення, лестощів, висловлення поваги до опонента.  

Конфронтативна стратегія реалізується у таких соціально визначених комунікативних тактиках: 1) 
заниження статусу суперника за допомогою висловлення про його мізерність і малі шанси на 
перемогу, заперечення, наголошення на неуспішності конкурента, сумнів у авторитеті і 
повноваженнях опонента; 2) домінування за допомогою ходів заборони, диктування умов, наказу, 
розподілу обовязків, вимоги, погрози, наполегливої рекомендації, нагадування про свою посаду і 
сферу впливу. 

Перспектива подальших досліджень вбачається у вивченні гендерних детермінант комунікативної 
поведінки дійових осіб художньої англомовної прози в ситуації суперництва. 
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Савчук И.И. Социально маркированные коммуникативные стратегии персонажей 
англоязычной художественной прозы в ситуации соперничества. 

В статье рассматриваются социально значимые коммуникативные тактики и ходы кооперативной 
и конфронтативной стратегий, реализованных действующими лицами англоязычных 

художественных произведений в ситуации соперничества. Конфронтативная стратегия 
представлена тактиками понижения статуса соперника и доминирования, а кооперативная – 

тактиками повышения и акцентирования статуса оппонента. 

Savchuk I.I. Socially Marked Communicative Strategies Used by the Characters 
of the English Fiction in the Situation of Rivalry. 

The article centers on the revealing of socially determined communicative tactics and moves of cooperative 
and confrontative strategies chosen by rivalling characters of the English fiction. The confrontative strategy 
is represented by the tactics of lowering a rival's status and domination; the cooperative strategy consists of 

the tactics of increasing and demonstration of an opponent's status.   
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СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ КОМУНІКАНТІВ У КОНФЛІКТНОМУ ТИПІ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

У статті розглянуто соціальні та лінгвістичні особливості комунікативного конфлікту; 
виокремлено основні комунікативні стратегії і тактики учасників вербальної взаємодії конфліктного 

характеру; визначено зовнішні і внутрішні фактори, що обумовлюють стиль мовної поведінки 
особистості в конфліктних ситуаціях. 

Опис чинників, що визначають мовну поведінку індивіда в конфлікті, дослідження лінгвістичної, 
соціальної і психологічної природи комунікативного конфлікту відноситься до пріоритетного й 
перспективного напряму сучасної мовознавчої науки. Саме в екзистенціальних сферах 
комунікативного континууму, тобто в мовних ситуаціях, що несуть у собі елементи психологічної 
напруги, проявляються найбільш індивідуальні особливості мовного портрета індивіда. 

Актуальність дослідження обумовлена збільшеним інтересом сучасної лінгвістичної науки до 
проблеми конфліктної та гармонійної соціально-комунікативної взаємодії. 

Метою дослідження є виявлення психо-соціальних та лінгвістичних особливостей 
комунікативного конфлікту, виокремлення основних комунікативних стратегій і тактик учасників 
вербальної взаємодії конфліктного характеру. 

Зважаючи на збільшення у загальному континуумі наукового знання частки антропоцентричного 
напрямку, сутність якого полягає в тому, що об’єкти дослідження вивчаються переважно за їх роллю, 
призначенням і функцією в розвитку людської особистості в умовах складних взаємин з навколишнім 
світом, у центр сучасної лінгвістики потрапляє проблема мовної особистості [1; 2; 3]. Мовна 
особистість виражається в мові й через мову; вона насичує додатковим смислом і поглиблює поняття 
особистості взагалі [2: 38], і є єдністю мовної здібності й комунікативної компетенції індивіда [4: 
223].  

У межах когнітивно-дискурсивної парадигми мовна особистість як предмет дослідження набуває 
комплексного характеру, тому що включає як когнітивні, так і комунікативно-прагматичні 
компоненти, адже мовна особистість є, з одного боку, носієм індивідуально-специфічних 
концептуальної та мовної картин світу [5: 6], а з іншого, продуцентом своєрідного стилю вербальної 
поведінки [6: 275]. Дослідження феномену мовної особистості суттєво ускладнюється значним 
розмаїттям останньої, що зумовлює актуальність розробки типології мовних особистостей як на 
основі власне мовленнєвих критеріїв, так і через кореляції з існуючими соціальними та 
психологічними типологіями. 

Homo loquens по-різному розкривається в різних видах і ситуаціях мовлення. Найбільш 
індивідуальні особливості мовного портрета індивіда проявляються в екзистенціальних сферах 
комунікативного континууму, тобто в мовних ситуаціях, що несуть в собі елементи психологічної 
напруги [7]. До ситуацій такого роду відноситься, зокрема, і комунікативний конфлікт, при якому 
спостерігається розбіжність ілокутивної мети з соціальною метою встановлення і підтримки 
врівноважених відносин між людьми [8: 72-73]. 

Поняттям конфлікт оперують численні сфери знання, зокрема соціологія, психологія, лінгвістика, 
оскільки протиріччя виникають практично у всіх сферах людського життя. Конфлікт (від лат. 
conflictus – зіткнення) розуміють як найважливішу сторону взаємодії людей у суспільстві, як форму 
відносин між потенційними або актуальними суб'єктами соціальної дії, мотивація яких обумовлена 
конфронтуючими цінностями й нормами, інтересами й потребами [9: 96]. 

Аналіз низки інтерпретацій даного поняття  свідчить, що конфлікт за своєю природою є 5-ти 
компонентним утворенням: конфлікт – це ситуація, в якій відбувається (1) зіткнення (2) двох сторін 
(учасників конфлікту) з приводу (3) розбіжності інтересів, цілей, поглядів, у результаті якого (4) одна 
із сторін свідомо і активно діє в збиток іншій (фізично або вербально), а (5) друга сторона, 
усвідомлюючи, що вказані дії направлені проти її інтересів, здійснює у відповідь певні дії стосовно 
першого учасника [10: 174-175; 11: 215-219]. 

Зважаючи на наявність як мінімум двох учасників конфлікту, він виявляється можливим тільки за 
умов соціальної взаємодії [12: 81]. Конфлікт відсутній тільки у двох випадках: при ідеально 
злагодженій інтеракції на підставі повної взаємної відповідності стратегічних і тактичних інтересів 
комунікантів і за умови відсутності будь-якого контакту між ними [13]. Таким чином, конфлікт – це 
феномен двостороннього характеру, що базується на контакті, в першу чергу комунікативному. 

У лінгвістиці поняття конфлікт співвідноситься з поняттями "комунікативний конфлікт", 
"конфліктний комунікативний акт", вивчення яких проводиться із врахуванням їх прагматичної 
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природи в рамках соціально-рольових і міжособистісних відносин, а також з урахуванням широкого 
соціо-культурного і психологічного контексту і розглядається з позиції учасників комунікації – 
адресанта і адресата мовленнєвого акту, а також "когнітивного чи аксіологічного дисонансу" [14: 3], 
що існує між ними. 

Тому комунікативний конфлікт (далі КК) трактуємо як зіткнення, протистояння двох сторін 
(партнерів) комунікації, що виникає в процесі комунікативного контакту і виявляє себе через 
конфліктні комунікативні ходи (ККХ), такі як "нанесення адресату комунікативного і/або 
психологічного збитку" (недовіра, погроза), "зниження його статусу" (дискредитація, негативна 
характеристика, образа, висміювання), "протидія завданим збиткам", а також через "неконфліктні" 
комунікативні ходи, які характеризуються наявністю конфліктного потенціалу (наприклад, 
директивний мовленнєвий акт як потенційний ККХ). 

КК зароджується і розвивається в діалозі, тому він має двосторонній, "парний" характер. Якщо в 
інтеракції одна сторона діалогу продукує ККХ, але при цьому відсутні ілокутивно залежні від них 
ККХ з іншого боку, то в наявності не КК, а передконфліктна ситуація. КК неможливий, так би 
мовити, в односторонньому напрямку. КК є обміном, який конституюється щонайменше двома 
інтеракційними одиницями – ілокутивно пов'язаними ККХ (ініціативним і реактивним) [15: 185-189]. 
Відповідно конфліктну комунікативну ситуацію слід розуміти як діалог (полілог), в якому 
комуніканти вступають в конфліктну інтеракцію. 

Перебіг конфліктного комунікативного акту залежить від вибору тієї або іншої комунікативної 
стратегії. У найбільш узагальненому вигляді мовленнєву стратегію розуміють як планування процесу 
мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов спілкування й особистісних характеристик 
комунікантів, а також реалізацію цього плану. Іншими словами, мовленнєва стратегія – це комплекс  
мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети [16: 170]. 

Вихідною точкою в аналізі мовленнєвих стратегій можна вважати комунікативні цілі (інтенції) 
мовця. У цьому відношенні важливо відзначити, що цілі далеко не завжди формують єдиний "вектор" 
спрямування: вони можуть конкурувати, навіть перебувати у відношеннях опозиції. Мовець на різних 
етапах визначає пріоритет тієї або іншої цілі і відповідно корегує мовленнєві дії. Таким чином, 
стратегія контролює оптимальне вирішення системи задач "гнучким і локально керованим способом" 
[17: 274]. Комунікативна стратегія завжди відрізняється гнучкістю і динамікою, адже в ході 
спілкування вона піддається постійному коригуванню, безпосередньо залежить від мовних дій 
опонента і від контексту дискурсу, що постійно поповнюється і змінюється. Динаміка співвідношення 
здійснюваного в даний момент ходу з попереднім, а також його вплив на наступні – одна з головних 
ознак стратегії. 

Оскільки інтенції націлені в майбутнє, вибір стратегії залежить від прогностичних уявлень 
індивіда про майбутнє, які засновані на його минулому досвіді і осмислені за допомогою 
інтерпретативних схем [15: 60]. Особливе місце в теорії мотивів діяльності займають гедоністичні 
концепції: будь-яка діяльність підпорядковується максимізації позитивних і мінімізації негативних 
для особистості результатів [18: 57]. 

З позиції конфліктогенності, на думку В.С. Третьякової, релевантними виявляються стратегії двох 
типів: стратегія конгруенції  і стратегія конфронтації [13]. В основу такої типології покладено 
характер діалогічної взаємодії – взаємодії спрямованої або на гармонізацію суперечності, або на 
збереження чи, навіть, посилення дисгармонії. До стратегій кооперації можна віднести тактики 
ввічливості, щирості, довіри, співпраці, компромісу та ін., а до стратегій конфронтації – інвективи, 
агресію, дискредитацію, домінування тощо. 

Творча реалізація обраної мовленнєвої стратегії припускає різноманітні засоби її досягнення. Вони 
можуть комбінуватися залежно від ситуації або одна із них використовується як головна (найбільш 
ефективна), а інші залучаються у разі потреби або взагалі не залучаються. Отже, якщо мовленнєву 
стратегію розуміти як сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на вирішення загальної 
комунікативної задачі мовця, то мовленнєвою тактикою слід вважати одну або декілька дій, що 
сприяють реалізації стратегії. Усередині двох зазначених стратегій виокремлюють п'ять основних 
тактик (або стилів) поведінки [10: 175; 11: 217]: 

− "уникнення" – прагнення не брати на себе відповідальність за ухвалення рішення, не бачити 
розбіжностей, заперечувати конфлікт, вважати його безпечним. Прагнення вийти із ситуації не 
поступаючись, але й не наполягаючи на своєму, утримуючись від суперечок, дискусій, заперечень 
опонентові, висловлення своєї позиції; 

− "поступка" – прагнення зберегти або налагодити сприятливі стосунки, забезпечити інтереси 
партнера шляхом згладжування розбіжностей. Готовність поступитися власними інтересами, 
уникнути обговорення спірних питань, погодитися з вимогами, претензіями; 

− "суперництво" – прагнення наполягти на своєму шляхом відкритої боротьби за свої інтереси, 
дотримання твердої позиції непримиренного антагонізму у випадку опору; 
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− "компроміс" – прагнення врегулювати розбіжності, поступаючись у чомусь в обмін на 
поступки іншого; 

− "співробітництво" – пошук рішень, що повністю задовольняють інтереси обох сторін, у ході 
відкритого обговорення.  
Схильність учасників комунікативної взаємодії до певної стратегії поведінки обумовлюється як 

зовнішніми, так і внутрішніми факторами. До зовнішніх факторів належать традиції та норми, що 
склалися в конкретній етнокультурній спільноті, професійній групі тощо, до якої належать учасники 
конфлікту; стереотипи, що є прийнятними для даного соціуму; схеми індивідуальної поведінки, що 
стали соціально значущими і засвоїлися особистістю учасника конфлікту; а також виконання 
комунікантами соціальних ролей, визначених соціальним статусом, національною приналежністю, 
віком тощо. До внутрішніх факторів відносяться фактори обумовлені якостями самих суб’єктів: 
типом особистості (психологічним і комунікативним), інтересами, мотивами, інтенціями, 
переконаннями та поглядами учасників конфлікту. 

Соціальні та індивідуальні якості особистості формують певний стійкий стиль поведінки мовної 
особистості в конфліктних ситуаціях. Розглядаючи тип домінуючої установки стосовно іншого 
учасника спілкування в якості базового класифікаційного критерію, вважаємо за доцільне виділити 
два типи мовних особистостей: 

1) конфліктна мовна особистість, комунікативні практики якої характеризуються активним 
впливом на комунікативного партнера, використанням негативних засобів стимуляції мовленнєвої 
взаємодії, домінуванням ролі мовця, зосередженістю на самому собі, порушенням комунікативних 
норм поведінки, пріоритетом модальності впевненості. 

2) кооперативна мовна особистість з домінуючою установкою в спілкуванні на партнера 
комунікації. Зважаючи на розбіжності тактичних засобів реалізації глобальної стратегії співпраці, 
вважаємо доречним, услід за К.Ф. Сєдовим, розрізняти 2 підтипи кооперативної мовної особистості, а 
саме: кооперативно-конформний і кооперативно-актуалізаторський [19]. Кооперативно-конформний 
комунікант демонструє згоду з точкою зору співбесідника, навіть якщо він не цілком поділяє цю 
точку зору. У цьому випадку установка на партнера ніби пригнічує його власну інтенцію, що, як 
правило, є наслідком страху перед конфліктом, конфронтацією. Кооперативно-актуалізаторський 
підтип мовної поведінки відображає вольову поведінку комуніканта згідно глобальної стратегії 
співпраці, намагання дотримуватися когерентності теми, що розвивається; характеризується 
перевагою модальності впевненості та позитивного відношення до мовленнєвої інтеракції і партнера 
по комунікації, дотриманням конвенціональних та комунікативних норм спілкування. Принциповою 
відмінністю поведінки актуалізатора від конформіста виступає подвійна перспектива в спілкуванні: 
орієнтація не тільки на комунікативного партнера але і на себе. 

Таким чином, дослідження комунікативного конфлікту, що належить до екзистенціальних сфер 
комунікативного континууму, уможливлює поглиблений аналіз найбільш індивідуальних 
особливостей мовного портрету індивіда, який реалізує себе як мовна особистість, демонструючи 
свою мовну, комунікативну і лінгвістичну компетенцію. 

У подальших дослідженнях перспективним видається дослідження корпусу мовленнєвих актів з 
метою охарактеризувати концептуальну та мовну картини світу конфліктних та кооперативних 
мовних особистостей на основі специфіки дискурсивних проявів індивідуальних концептуальних, 
ціннісних та емотивних домінант, індивідуальних комбінацій когнітивних стилів і особливостей 
індивідуальної образності. 
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Прокопенко В.В. Стратегии и тактики коммуникантов в конфликтном типе 
коммуникативного взаимодействия. 

В статье рассмотрены социальные и лингвистические особенности коммуникативного конфликта; 
выделено основные стратегии и тактики участников вербального взаимодействия конфликтного 
характера; определены внешние и внутренние факторы, которые определяют стиль языкового 

поведения личности в конфликтных ситуациях. 

Prokopenko V .V . Interlocutors' Strategies and Tactics in Conflict Communication. 

The article is devoted to the explication of social and linguistic peculiarities of conflict communication with 
focus upon interlocutors' communicative strategies and tactic, external and internal factors that determine 

lingual behavior of a person in conflict communication are defined. 
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ФРАНЦУЗЬКА АНТИДРАМА: СВОЄРІДНІСТЬ ПОЕТИКИ 

У статті йде мова про виникнення і подальший розвиток антидрами у французькій літературі ХІХ – 
ХХ століття, її основні риси, соціальну, філософську та естетичну обумовленість. Розглядається 

творчість Альфреда Жаррі, засновника течії абсурдизму, сюрреалистичний досвід Гійома 
Аполлінера та антидраматургія Ежена Йонеско. Аналізується революциійний характер і 

новаторство антидрами у засобах зображення реальності. 

Друга половина ХХ століття ознаменувала виникнення нових мистецьких явищ, які по-своєму 
визначили культурно-історичне обличчя доби. Серед найбільш оригінальних – французька антидрама, 
яку презентували Жан Жене, Жан Кокто, Ежен Йонеско, та ін. Створюючи нову літературу, 
французькі письменники відмовляються від позиції всезнаючого автора, від традиційної психології 
персонажа, від класичної сюжетної оповіді. Впевненість у відсутності сенсу людського існування, у 
домінуючій ролі неживих предметів, зображення байдужості та бездіяльності персонажів, 
виключення самобутної людської особистості тісно пов’язані з теорією дегуманізації мистецтва, 
висунутою модернізмом. Оскільки мистецтво є формою перетворення дійсності автором, в різні 
історичні епохи форма та зміст художнього твору підпорядковані відповідній парадигмі мислення та 
світосприйняття митця. Хосе Ортега-і-Гасет, розглядаючи процес еволюції мистецтва в есе 
"Дегуманізація мистецтва", говорив про те, що заперечення канонів мистецтва попередніх віків є 
природнім процесом.  

Сучасні мистецькі тенденції ХХ століття поривають зі стилем минулого, звертаючись до 
первісного мистецтва, його наївності і відсутності традиції як такої. Перш за все, нове мистецтво 
відмовляється зображати реальність, якою її бачить більшість людей. Ортега-і-Гасет ставить під 
сумнів існування об’єктивної реальності як такої. Для того, щоб стомлене традицією нове мистецтво 
не повторювало старі парадигми, Ортега-і-Гасет пропонує відійти від зображення предметів і 
розпочати зображення ідей, тоді мистецтво віднайде свою втрачену суть – не конкурувати з 
реальністю, а перетворитись в ірреальність. Художник, як і глядач, мають бути максимально 
дистанційованими від твору, а мистецтво сконцентрованим на собі. Тоді, як наслідок, відбувається 
втрата патетики в мистецтві, через втрату серйозного ставлення до життя. Звільнившись від пут 
реального, мистецтво перетворюється на гру, фарс, на глузування над самим собою. Виникає 
антилітература і її складова – антидрама. 

У представленій статті ми ставимо за мету проаналізувати своєрідність поетики французької 
антидрами, зокрема на прикладі творчості Альфреда Жаррі, Гійома Аполлінера та Ежена Йонеско. 

Антидраматурги навмисне руйнували всі норми, за якими будувався драматичний твір, 
створюючи на сцені атмосферу абсурду, абстрактний театр. Чисту драму. Анти-тематичний, 
анти-ідеологічний, анти-реалістично-соціалістичний, анти-філософський, анти-бульварно-
психологічний, новий вільний театр. Тобто звільнений, як знаряддя розкопок: єдиний, що здатен бути 
відвертим, точним і показувати речі, що є очевидними, але прихованими... [1: 255]. 

Антидрама має своїх попередників – Альфреда Жаррі та Гійома Аполлінера.  Містифікація, 
зображення світу як нагромадження беззмістовних фактів і подій, що не поєднані між собою логічно, 
безпричинна жорстокість та насильство, дисоціація, фрагментарність та хаотичність світу як такого, 
його ворожість і незрозумілість характеризують твори різних течій модернізму кінця ХІХ століття. 
Батьком театрального авангарду вважається Альфред Жаррі (1873-1907), який п’єсою "Король Убю" 
(1896) здійснив революцію театрального мистецтва і став у витоках французької антидрами. Він 
прагнув зламати канони класичної драми, яка панувала на сцені з часів Відродження. Створюючи на 
сцені алогічні гротескні ситуації, він передавав відчуття абсурдності світу та людського існування в 
ньому. Звичний спосіб життя обивателя в такому світі влучно формулює Убю: "Головоріж, убювай, 
фінанси вибювай, напивайся до смерті – чим не життя для вправного фіскальника, чим не розвага 
для головного Казначальника!" [2: 27]. Убю своєю лайкою вказав зі сцени на потворність обмеженого 
світу буржуа. Альфред Жаррі дав доброго "стусана" суспільству, вивівши на сцену Убю, який став 
збірним образом тупого, вдоволеного, неймовірно жорстокого та егоїстичного обивателя. Жаррі 
намагається привчити глядача до думки про те, що хаотичне нагромадження жорстокості, насильства, 
та позбавлених сенсу фактів і є реальність в якій існує людина. На думку Т.Б. Проскурнікової Жаррі 
вбачав провідну роль мистецтва в тому, щоб викликати здивування. Ці погляди письменника знайшли 
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відображення в естетиці кубістів, дадаїстів, сюрреалістів, в "Театрі Жорстокості" та "Театрі Абсурду" 
[3: 6-7]. 

Реформаторський процес в театрі продовжував Гійом Аполлінер (1880-1918), який своєю 
сюрреалістичною драмою "Груди Тересія" ставить перед глядачем цілком реальну проблему 
дітонародження, але розвиває її за допомогою абсолютно фантастичної ситуації – жінка 
перетворюється в чоловіка, а її чоловік натомість народжує дітей; діти, хоча ще немовлята, але вже 
забезпечені і мають важливі досягнення. Неживі речі в п’єсі оживають, а деякі персонажі замінено 
ляльками. Аполлінер працював над створенням нової театральної системи, над тотальним театром, 
який мав на меті руйнування кордонів між сценою та глядачем і максимальне наближення театру до 
його витоків – природи.  Він втілював у театрі реалізм у новій його якості – надреалістичній.  

Аполлінер ввів термін "сюрреалізм" для позначення нового типу художнього мислення, 
головними принципами якого було вивільнення творчої фантазії письменника, не стримуваної 
ніякими умовностями і правилами. Причиною і рушійною силою нового художнього мислення, як і 
його вчитель, Аполлінер називав здивування. Сюрреалізм у тлумаченні письменника означав, що 
мистецтво не може бути натуралістичним. Драматург, за його власними словами, випускає на волю 
фантазію, в якій завжди присутній здоровий глузд, іноді настільки новаторський, що це може 
шокувати та обурювати. 

Я хотів відпустити на волю свою фантазію — таким є мій спосіб тлумачення природи — 
фантазію, в якій часом то більше, то меньше меланхолії, лірики або сатири, але завжди, на скільки 
це в моїх силах, наявний здоровий глузд, іноді настільки новаторський, що може шокувати та 
обурювати, але сумлінним глядачам він буде зрозумілим [4: 93-99]. 

Таким чином революція в театрі, яку здійснили Жаррі та Аполлинер, підготувала появу 
антитеатру другої половини ХХ століття. Французский письменник Ежен Йонеско (1909-1994) 
найяскравіше втілив у своїй творчості ідею відмови від традиційного театру та пошук нових художніх 
форм, які б найточніше відображали суперечливе та диссонансне існування людини в сучасному світі. 
Новий театр Йонеско назвав театром боротьби: "Театр абсурду" завжди був театром боротьби – 
боротьби проти буржуазного театру, який він іноді пародіював, і проти реалистичного театру. Я 
стверджував і стверджую, що реальність не реалістична; і я критикував і боровся проти 
реалістичного, соцреалістичного, брехтівського театру. Я казав, що реализм – це не реальність, що 
реализм – це театральна школа, яка певним чином розглядає реальність, так як і романтизм або 
сюрреалізм" [5: 85]. Ежен Йонеско констатує відчай, який охоплює людину від усвідомлення й 
відчуття втрачених можливостей. Саме такий безглуздий світ з безглуздими персонажами, які 
здійснюють безглузді вчинки виникає у ранних п’єсах драматурга – "Голомозій співачці", "Уроці", 
"Стільцях", "Жертвах обов’язку", "Амедеї", "Этюді для чотирьох". Зображуючи дійсність, позбавлену 
сенсу, Йонеско прагне її подолати, він веде постійний пошук дива буття.  

Одна з головних причин, чому я пишу – це, мабуть, щоб повернути диво мого дитинства всупереч 
повсякденню, радість всупереч драмі, свіжість всупереч жорстокості… Всі мої книги, всі мої п’єси – 
клич, вираження ностальгії, я шукаю скарб, зронений в океані, загублений в трагедії історії. (…) Світ 
одночасно чудовий і жорстокий, він диво й пекло: ці два протирічливих почуття, ці дві очевидні 
істини складають фон моїх творів [5: 86]. 

Отже, естетично антидрама спирається на принциповий розрив з попередньою художньою 
традицією. Антидрами заперечують раціональне, спираючись на філософію інтуїтивізму Бергсона, 
психоаналіз Фрейда та екзистенціалізм. Це виявляється у незрозумілих алогічних вчинках персонажів, 
їх асоціативних репліках, зануренні в підсвідомість, проекції снів та кошмарів. Глядач не 
співпереживає героям на сцені, тому що він не може їх зрозуміти, і як наслідок – з ними 
ідентифікуватися; тому він залишається стороннім споглядачем. Антидрама водночас критикує та 
пародіює класичний театр. Тому такі драматурги як Кокто, Жене, Йонеско, Беккет створюють новий 
театр, який би зображав реалії ХХ століття з властивими йому проблемами, і був би вільним від 
умовностей театру класичного.  

Для того, щоб зламати театральну умовність, щоб "вигнати зі сцени розум", драматурги свідомо 
порушували театральні канони. Перш за все було зруйновано три єдності – дії, місця та часу. 
Персонажі антидрам живуть в обмеженому та ізольованому від усього світу просторі. Але водночас 
вони знаходяться поза простором, ніде або всюди, у снах, кошмарах, міфах. Поняття часу  також  
деформоване. За допомогою повторів створюється відчуття deja vu і циклічності подій. Нарешті, 
важко визначити в антидрамі  дію, оскільки персонажі бездіяльні, на сцені відбувається 
повторюваність беззмістовних жестів та рухів, яка переходить в автоматизм. Як заведена машина 
виносить Мадлен чашки з кавою у "Жертвах обов’язку" і Старий та Стара Заставляють помешкання 
стільцями в "Стільцях".  Бездіяльність персонажів доповнюється фрагментарністю та уривчастістю 
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зображення ситуацій.  Єдність також порушується циклічністю, замкненістю дії на самій собі.  Він та 
Вона в "Маренні на двох" продовж всієї п’єси сперечаються і, не вирішивши конфлікт, завершують її 
новими докорами та потураннями. "Голомоза співачка" завершується тими ж словами, що звучали в 
першій сцені, але тепер з вуст не Смітів, а Мартенів. Для Йонеско будь-який поділ на початок і кінець 
видається неприроднім, оскільки в житті єдиний початок – це народження, а єдиний можливий кінець 
– це смерть. Драматурги антитеатру шукали іншу композицію, яка б дозволяла обходитися без 
початку та кінцівки. Вони намагалися зобразити фрагмент життя як воно є.  

Антидраматурги нехтують поділом п’єс на акти. Такі антидрами, як "Голомоза співачка", "Урок", 
"Стільці" Йонеско, або "Служниці" Жене є одноактними. Якщо для класичної драми був важливим 
логічний і послідовний розвиток сюжету, взаємообумовленість вчинків та слів героя, то в антидрамі 
проголошується хаотичність, випадковість та беззмістовність подій. В антип’єсах  відсутня розв’язка. 
Проблема, яка постала перед глядачем на початку спектаклю, залишається без вирішення і після того, 
як опускається завіса. Від відшліфованої, літературної мови класичної драми відрізняється 
повсякденна, місцями занижена мова антидрами. Мова антидрами розпадається на її складові, які 
потім хаотично групуються за відсутності смислових та логічних зв’язків. Вона ілюструє дисоціацію 
смислових зв’язків в процесі комунікації та неможливість взаєморозуміння мовців, що 
використовують штамповані фрази для підміни думок і почуттів. Діалог дискредитується як форма 
спілкування. Короткі репліки невлад, мовні кліше, повтори, еліптичні форми часто зводяться до 
нісенітниці, абсурду. Цей ефект посилюється невідповідністю між словами та вчинками персонажів.  

В антидрамах відбувається процес руйнування мовної системи на всіх її рівнях – морфологічному, 
семантичному, граматичному. На відміну від дійових осіб класичної драми, які повинні мати свій 
характер, свою психологію, дійові особи антидрам позбавлені психології і видаються схематичними 
характерами, масками, або пародією на людей, клонами. У "Маренні вдвох" Йонеско достатньо 
назвати дійових осіб Він, Вона та Солдат. "Етюд для чотирьох" Йонеско представляє глядачеві трьох 
чоловіків та жінку. Дюпон, Дюран та Мартен – найпоширеніші французькі прізвища. Такі прізвища 
може носити будь яка особа чоловічої статі не залежно від її віку, соціального стану та походження. 
Безликість персонажів посилена їхнім однаковим вбранням та повторенням однакових реплік. 
Нереальність персонажів на сцені підкреслюється масками, як в "натуралістичній комедії" "Жак, або 
покірність". Персонажі антидрам самотні та ніким не зрозумілі, іноді вони самі не можуть пояснити 
причини своїх вчинків, думок. Вони знаходяться під постійним тиском ззовні – під тиском сім’ї, 
друзів, суспільства або незрозумілих умовностей – і тому страждають. Вони марно намагаються 
знайти спільну мову і порозумітися. Існуючи в умовах відчуження, спричинених безликою 
повсякденністю, ворожістю оточення, страхом перед майбутнім, невпевненістю, вони гублять свою 
індивідуальність і перетворюються на гвинтик соціальної машини, яка функціонує за законами 
раціоналізму. 

Таким чином, антидрама, як і реалістичне мистецтво, відображала дійсність але художніми 
засобами, відмінними від реалістичних. Театральний авангард намагався не констатувати факти 
об'єктивної реальності, а проникати в суть речі і розкривати глибинні шари психіки людини, 
звертаючись до архетипів. Естетика сну, підсвідомість, фантазії та кошмари займають місце на сцені 
XX століття. Ірраціональність і атмосфера абсурду, які відображені в антип'єсах, ототожнюються з 
дійсністю, з буттям людини в суспільстві. Абсурд виявляється не тільки стилем письменників 
антитеатру, але і реальною основою сучасного життя. алогізм є лише однією з форм передачі 
реальності.  Людство відчуло небездоганність світу, відчуло крах ілюзій про ідеальну та логічну, 
розумну світобудову, як її зображало мистецтво протягом віків, завдяки антитеатру. Життя людини 
хаотичне, позбавлене сенсу та ірраціональне, саме цю його сторону відображав антитеатр. Тому 
абсурд є не запереченням реалістичної традиції, а її своєрідним продовженням і доповненням. 
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В статье идет речь о зарождении и дальнейшем развитии антидрамы во французскй литературе 
ХІХ – ХХ века, ее основных чертах, социальной, философской и эстетической обусловленности. 

Рассматривается творчество Альфреда Жарри, основоположника течения абсурдизма, 
сюрреалистический опыт Гийома Аполлинера и антидраматургия Эжена Ионеско. Анализируется 

революционный характер и новаторство антидрамы в средствах изображения реальности. 

Tatura I.V . French Antidrama. Development. Evolution of Poetics. 

The article sheds light upon the origin and further development of antidrama in French literature in the 19 th 
– 20th centuries.It examines the basic traits, social, philosophic and aesthetic conditionality of antidrama. 
The article deals with the works by Alfred Jarry, the founder of absurdism trend, Guillaume Apollinaire’ s 

surrealistic experiment and Eugene Ionesco’ s antidramaturgy. Revolutionnary character and novel approach 
to the means of reality depiction of antidrama are analysed. 
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КОМПОЗИЦІЙНА РОЛЬ СХЕМ ПЕРЕШКОДА ТА ПРИМУШЕННЯ 
В СТАТТЯХ АНГЛОМОВНИХ ЖУРНАЛІВ 

У статті досліджено композиційну роль схем ПЕРЕШКОДА та ПРИМУШЕННЯ, яка полягає в 
репрезентації складників подій предикативними та залежними від них номінативними одиницями в 

заголовках, заголовних комплексах та основних блоках англомовних журнальних статей  

Зростаюча роль засобів масової інформації в суспільному житті людини привертає увагу лінгвістів 
до вивчення мовних особливостей будови медіа-текстів [1: 70; 2: 112]. У межах лінгвокогнітивного 
підходу особливої актуальності набуває виявлення впливу концептуальних структур на організацію 
різних типів дискурсу [3: 7], дослідження способів мовного відображення сформованих у свідомості 
людини концептуальних структур різного ступеня складності – образ-схем [4: хіv], фреймів [5: 145], 
ідеалізованих когнітивних моделей [6: 4], ментальних просторів [7: 41-43].  

Базовими  концептуальними конструктами, сформованими на основі чуттєвого досвіду 
комунікантів, вважаються образ-схеми [4: хіv]. Вони узагальнюються до рівня концептів й 
проектуються зі сфери фізичного досвіду людини на більш абстрактні царини осмислення світу [4: 
хіv]. Гештальти сили займають центральне місце в структуруванні взаємодії індивіда з навколишнім 
світом [4: 45]. Відношення, що спираються на супротив сил різного напрямку та інтенсивності, 
відображені образ-схемами ЗІТКНЕННЯ, ПЕРЕШКОДА та ПРИМУШЕННЯ [4: 45], які складаються з 
джерела, цілі та напряму сили. ЗІТКНЕННЯ відбиває опір двох протилежних сил однакової 
інтенсивності, а ПЕРЕШКОДА та ПРИМУШЕННЯ репрезентують домінування джерела, яке діє на об’єкт, 
ініціюючи його рух або діяльність, чи припиняючи їх. Відношення ЗІТКНЕННЯ, ПЕРЕШКОДИ або 
ПРИМУШЕННЯ покладені в основу конструювання подій в англомовних журнальних статтях, що 
визначає їх  композицію.  

Мета цієї статті полягає у виявленні впливу компонентів ПЕРЕШКОДИ та ПРИМУШЕННЯ на 
композицію заголовків, заголовних комплексів [8: 151; 9: 263] і основних блоків [2: 112] в 
англомовних журнальних статтях. Для виокремлення в заголовках одиниць на позначення складників 
подій, співвідносних із ПЕРЕШКОДОЮ або ПРИМУШЕННЯМ застосовуємо метод словникових дефініцій. 
Потім зіставляємо семантику цих одиниць зі значенням одиниць підзаголовків, на основі чого 
виокремлюємо повні та неповні заголовні комплекси. На третьому етапі співвідносимо семантику 
предикативних одиниць заголовних комплексів і текстів, виокремлюючи основні блоки журнальних 
статей. У цих блоках встановлюємо відношення номінативних одиниць на позначення учасників події 
для виявлення схем побудови журнальних текстів.  

Відношення ПЕРЕШКОДИ відображають події, за яких джерело створює бар’єри діям інших 
учасників. Домінування джерела ПЕРЕШКОДИ зумовлює репрезентацію в структурі журнальних 
заголовків лише напряму сили або цілі, що спирається на компонування або висунення цих 
складників. Тому відображення у журнальних заголовках подій, співвідносних із ПЕРЕШКОДОЮ, 
спирається на репрезентацію в них лише напряму сили, його поєднання з одиницями на позначення 
цілі ПЕРЕШКОДИ або її висуненні. 

Напрям сили ПЕРЕШКОДИ в заголовках поданий дієсловами або іменниками. Дієслова bar, shut або 
stop, у дефініціях яких наявна сема ‘end’ ("кінець") [10: 85; 1192; 1279], відбивають напрям сили, 
акцентуючи результат застосування перешкоди, а випущення одиниць на позначення джерела та цілі 
привертає увагу читача до тексту. Наприклад, у заголовку Malaysia: Stopped in Its Tracks (Newsweek 
30.10.2000, 43-44) присудок stopped відбиває напрям сили ПЕРЕШКОДИ, позначаючи поразку 
політичної організації внаслідок дискредитації її діяльності більш впливовою партією, про що 
дізнаємося зі статті.  

Напрям сили ПЕРЕШКОДИ, репрезентований іменними одиницями roadblock, challenge, obstacle, 
trap тощо, відображає подію в цілому, напр., Security: Olympian Challenge (Newsweek 17.11.2003, 
E18). У цьому заголовку іменник challenge позначає подію, співвідносну з ПЕРЕШКОДОЮ, а її 
компоненти конкретизуються одиницями підзаголовка.  

У журнальних заголовках предикативні й іменні одиниці, які репрезентують напрям сили 
ПЕРЕШКОДИ, сполучаються з іменниками на позначення учасників, співвідносних із ціллю як 
впливовим компонентом події. У цих заголовках вживання предикативних одиниць зумовлене 
відображенням у статтях послідовності подій, співвідносних з етапами створення бар’єрів, а іменні 
одиниці репрезентують одну подію. 

При акцентуванні етапів створення перешкоди в заголовках напрям сили позначений дієсловами 
challenge або muzzle, а номінативні одиниці подають ціль як впливовий компонент, співвідносний з 



О.Ф. Федорець. Композиційна роль схем ПЕРЕШКОДА та ПРИМУШЕННЯ в статтях англомовних журналів 

195 

релігійними лідерами, військовими угрупуваннями, негативними психічними станами людини тощо, 
напр., Science: Challenging ‘Extreme’ Shyness (Newsweek 14.07.2003, 47). У цьому заголовку додаток 
shyness позначає психічний розлад як ціль ПЕРЕШКОДИ, про тривалі спроби корекції якого йдеться у 
статті. 

За репрезентації в змісті статей однієї події, співвідносної з ПЕРЕШКОДОЮ, в заголовках напрям 
сили відображений номінативними одиницями, які  підкреслюють одну подію, а іменники на 
позначення цілі називають політичних лідерів, діяльність судових організацій, позитивні суспільні 
процеси тощо. Наприклад, у заголовку Peru: A Challenge for Fujimori (Newsweek 24.04.2000, 33) 
іменник challenge репрезентує подію, співвідносну з ПЕРЕШКОДОЮ, а антропонім у функції додатка 
Fujimori називає лідера країни, співвідносного з ціллю. 

Висунення учасників події, співвідносних із ціллю ПЕРЕШКОДИ, полягає в репрезентації їх 
одиницями в ініціальних позиціях журнальних заголовків, що зумовлено приверненням уваги читача 
до актуальних проблем або високого статусу осіб, напр., Next Frontiers: The CEO’s Challenge 
(Newsweek 28.04.2003, 50-58). У цьому заголовку одиниця CEO позначає керівників компаній, 
співвідносних із ціллю ПЕРЕШКОДИ, а її джерело ідентифікується одиницями підзаголовка. 

Події, співвідносні з ПЕРЕШКОДОЮ, конструюються в повних і неповних заголовних комплексах. У 
перших відображені всі складники події, а в других – лише один із компонентів або подія в цілому. У 
повних заголовних комплексах одиниці підзаголовків конкретизують обидва складники ПЕРЕШКОДИ 
або ідентифікують джерело, випущене в заголовку. У неповних заголовних комплексах одиниці 
підзаголовків характеризують учасника, співвідносного з ціллю ПЕРЕШКОДИ, або ідентифікують лише 
один компонент події. 

Конкретизація джерела та цілі ПЕРЕШКОДИ в повних заголовних комплексах виявляється в 
репрезентації цих компонентів події одиницями підзаголовків. Вона покладена в основу повного 
заголовного комплексу статті China: Slammed Shut (Newsweek 4.05.1998, 30-31), у підзаголовку якого 
уряд Китаю, співвідносний з джерелом, виражений підметом Beijing, а роздрібна торгівля, котра 
корелює з ціллю, відображена групою додатка door-to-door sales внаслідок репрезентації 
предикативною одиницею has banned напряму сили ПЕРЕШКОДИ: Spooked by home-grown direct 
marketers, Beijing has banned all door-to-door sales. Bad news for the Avon Lady. 

 Ідентифікація джерела ПЕРЕШКОДИ одиницями підзаголовка в повних заголовних комплексах 
здійснюється в статтях, у заголовках яких випущені одиниці на позначення цього компоненту події. 
Наприклад, у статті Pakistan: Muzzling the Militants (Newsweek 3.07.2000, 39) присудок заголовка 
muzzling позначає напрям сили, спрямованої проти військових угруповань, іменованих одиницею у 
функції додатка the militants, а підмет підзаголовка the government ідентифікує уряд, який корелює з 
джерелом ПЕРЕШКОДИ: The government is trying to clean up the country’ s hard-line image. And the mullahs 
are not pleased.  

На відміну від повних, у неповних заголовних комплексах спостерігаємо ідентифікацію одного з 
компонентів ПЕРЕШКОДИ – джерела або цілі. Прикладом неповного заголовного комплексу, в основу 
якого покладена ідентифікація цілі ПЕРЕШКОДИ, слугує стаття Malaysia: Stopped in Its Tracks 
(Newsweek 30.10.2000, 43-44). У її підзаголовку група підмета the Islamic party PAS називає політичну 
партію, співвідносну з ціллю ПЕРЕШКОДИ: In Terengganu, the Islamic party PAS is learning some tough 
political lessons. 

Характеризація учасника події, співвідносного з ціллю ПЕРЕШКОДИ, в неповних заголовних 
комплексах виявляється в іменуванні номінативними одиницями підзаголовків його індивідуальних 
ознак – статусу, національності, віку, рис характеру тощо. Характеризація цілі ПЕРЕШКОДИ покладена 
в основу заголовного комплексу статті India: Barriers to Progress (Newsweek 31.07.1995, 40-41), у 
підзаголовку якої уточнюється назва компанії Enron Corp., співвідносної з ціллю ПЕРЕШКОДИ, 
діяльності якої створюються бар’єри: Enron Corp.’ s problems are a test case for all foreign investment.  

Повні та неповні заголовні комплекси журнальних статей визначають композицію основних 
блоків, репрезентовану простими та ускладненими схемами. Прості схеми покладені в основу 
композиції журнальних статей про одну подію, співвідносну з ПЕРЕШКОДОЮ, а ускладнені схеми 
визначають організацію статей про послідовність подій. До простих текстових схем зараховуємо 
схеми акцентування, ідентифікації або конкретизації компонентів ПЕРЕШКОДИ, а до ускладнених – ті, 
що спираються на поєднання простих схем зі схемою відсічі. 

Розглянемо спочатку прості текстові схеми втілення ПЕРЕШКОДИ, які в журнальних статтях із 
повними заголовними комплексами репрезентовані схемами акцентування джерела ПЕРЕШКОДИ, а в 
неповних – схемами ідентифікації джерела або цілі. 

Схеми акцентування джерела ПЕРЕШКОДИ виявляються у висуненні одиниць на позначення цього 
компонента в ініціальні позиції речень, які утворюють основні блоки й відображають домінування 
джерела ПЕРЕШКОДИ. На схему акцентування джерела ПЕРЕШКОДИ спирається композиція основного 
блоку статті під заголовком China: Slammed Shut (Newsweek 4.05.1998, 30-31), згідно з якою в 
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ініціальну позицію основного блоку винесена група підмета the Chinese government на позначення 
уряду як джерела ПЕРЕШКОДИ: Then the Chinese government – spooked by the excesses of the country’ s 
many home-grown direct marketers – slapped a sweeping ban on all door-to-door selling. 

Схеми ідентифікації джерела або цілі ПЕРЕШКОДИ визначають  композицію журнальних статей з 
неповними заголовними комплексами. Організація основних блоків згідно схем ідентифікації 
спонукає читача звернутися до всієї статті для з’ясування усіх компонентів події. Схема ідентифікації 
джерела ПЕРЕШКОДИ полягає у репрезентації номінативними одиницями основних блоків учасника 
події, репрезентованого як джерело. Прикладом текстового втілення цієї схеми слугує стаття під 
заголовком India: Barriers to Progress (Newsweek 31.07.1995, 40-41). Згідно зі схемою ідентифікації 
джерела ПЕРЕШКОДИ одиниця alliance leader Gopinath Munde  ідентифікує лідера національного руху, 
який виступає проти діяльності західних компаній в Індії, співвідносячись з джерелом ПЕРЕШКОДИ: 
Riding a xenophobic reaction to Rao’s open-market policies, alliance leader Gopinath Munde  promised in a 
campaign speech to "throw Enron into the Arabian Sea."  

Схема ідентифікації цілі ПЕРЕШКОДИ спирається на репрезентацію цього учасника події 
номінативними одиницями основних блоків. Так, в основному блоці статті із заголовком Europe: 
Rising Barriers (Newsweek 20.03.2006, 21-24) одиниці French jobs і French industries ідентифікують 
ціль ПЕРЕШКОДИ внаслідок співвіднесення предикативних одиниць to protect і protecting із напрямом 
сили: Villepin today calls on France to protect French jobs; Villepin also talks – a lot – about protecting 
French industries.  

Ускладнені схеми основних блоків статей, зміст яких відображає послідовність подій, спираються 
на поєднання схем акцентування джерела ПЕРЕШКОДИ та відсічі. Остання виявляється у тому, що 
учасник події, співвідносний із ціллю ПЕРЕШКОДИ, не підкоряється джерелу, а виказує супротив його 
діям, що виявляється у співвіднесенні змісту із ЗІТКНЕННЯМ, відображеним в іменуванні цілі в 
ініціальних позиціях основних блоків [11: 318]. Цю композицію має стаття Pakistan: Muzzling the 
Militants (Newsweek 3.07.2000, 39) про релігійних активістів, які протистоять діям уряду. У ній згідно 
зі схемою акцентування джерела ПЕРЕШКОДИ в ініціальну позицію першого основного блоку винесена 
одиниця у функції підмета Pakistan Interior Minister Moinuddin Haider  на позначення міністра, що 
сполучається з групою присудка had announced a crackdown із семантикою ПЕРЕШКОДИ: Pakistan 
Interior Minister Moinuddin Haider had just announced a crackdown on religious militants and the schools 
where they are groomed; But the Lahore group were not appeased. Схема відсічі спирається на висунення 
одиниці 18 Islamic political parties  на позначення ісламських партій, тобто цілі ПЕРЕШКОДИ, яка 
сполучається з групою присудка declared war у значенні ЗІТКНЕННЯ в другому основному блоці: 18 
Islamic political parties demanded Haider’ s dismissal and declared war on the government. 

Крім ПЕРЕШКОДИ, домінування учасника, співвідносного з джерелом відображене в подіях, 
репрезентованих як ПРИМУШЕННЯ. При цьому застосування сили спрямоване на придушення волі цілі. 
На відміну від ПЕРЕШКОДИ, одиниці журнальних заголовків позначають усі компоненти 
ПРИМУШЕННЯ: напрям сили, джерело та ціль. Напрям сили ПРИМУШЕННЯ поданий іменниками 
abduction, assault, invasion тощо з метою відображення події в цілому. При цьому залежні одиниці 
заголовків називають території, де відбуваються події, напр., Colombia: Abduction in the Church 
(Newsweek 14.06.1999, 40-41). У цьому заголовку одиниця abduction репрезентує викрадення мирного 
населення з приміщення церкви, позначеної обставиною in the church. 

Джерело ПРИМУШЕННЯ репрезентоване в журнальних заголовках антропонімами, які іменують 
політичних лідерів, напр., Russia: The Putin Crackdown (Newsweek 26.06.2000, 17-19), або іменником 
dictator, напр., Nigeria: President Dictator (Newsweek 20.04.1998, 22-23) з метою акцентування впливу 
цього учасника події. Так, у першому з цих заголовків іменник crackdown позначає подію, 
співвідносну з ПРИМУШЕННЯМ, й сполучається з антропонімом Putin, який називає президента, тобто 
джерело.  

Ціль ПРИМУШЕННЯ по-різному відображена одиницями заголовків односкладної або неповної 
двоскладної синтаксичної структури. У перших вона позначена топонімами, напр.,  Special Report: 
The Siege of Seattle  (Newsweek 13.12.1999, 16-19), а в других – осіб, напр., Justice: Enforcing Teen 
Curfews (Newsweek 17.07.1995, 53). У цьому заголовку предикативна одиниця enforcing відповідає 
напряму сили ПРИМУШЕННЯ за рахунок семи ‘obey a rule or law’ в її дефініції [12: 453], а одиниця teen 
називає підлітків, співвідносних із ціллю. 

Джерело та ціль ПРИМУШЕННЯ одночасно відображені в заголовках для репрезентації менш 
масштабних подій. Наприклад, у заголовку Religion: Soul Voyeurs Invade the House of God (Newsweek 
10.06.1996, 50) група підмета soul voyeurs позначає туристів, співвідносних із джерелом 
ПРИМУШЕННЯ, присудок invade ідентифікує напрям сили, а група додатка the house of God називає 
церкву, яку відвідують подорожуючі. 

Подібно до розглянутих вище схем із ПЕРЕШКОДОЮ, статті про події, репрезентовані як 
ПРИМУШЕННЯ, мають повні або неповні заголовні комплекси. Повні заголовні комплекси формуються 
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за рахунок конкретизації джерела та цілі ПРИМУШЕННЯ або ідентифікації компонента події, 
випущеного в заголовках, а одиниці неповних заголовних комплексів характеризують учасника події, 
який корелює з джерелом ПРИМУШЕННЯ. 

При повних і неповних заголовних комплексах основні блоки статей, які повідомляють про одну 
подію, будуються згідно простих схем, а журнальні тексти, зміст яких відображає послідовність 
подій, спираються на ускладненні схеми. До простих зараховуємо схеми акцентування джерела та 
схему ідентифікації цілі ПРИМУШЕННЯ. Ускладнені текстові схеми формуються на її поєднання 
простих схем зі схемами заборони або осуду.  

Текстове втілення схем акцентування та ідентифікації було розглянуте нами на прикладі статей 
про події, співвідносні з ПЕРЕШКОДОЮ, тому зупинимося більш детально на аналізі ускладнених схем 
ПРИМУШЕННЯ в журнальних текстах з двома основними блоками. Поєднання схем акцентування 
джерела ПРИМУШЕННЯ та заборони, яка виявляється у сполученні іменників, які називають джерело 
ПРИМУШЕННЯ, з присудками у значенні ПЕРЕШКОДИ, здійснюється з метою підсилення дій джерела. 
Сполучення схем ідентифікації цілі ПРИМУШЕННЯ та осуду, яка полягає у винесенні в ініціальні 
позиції основних блоків іменних одиниць на позначення опозиції та сполученні їх із присудками з 
семантикою ЗІТКНЕННЯ, акцентує засудження дій джерела. На перший варіант ускладненої схеми 
спирається композиція основних блоків статті під заголовком Justice: Enforcing Teen Curfews 
(Newsweek 17.07.1995, 53). У ній схема акцентування джерела ПРИМУШЕННЯ реалізується у першому 
основному блоці за рахунок висунення в його ініціальну позицію підмета the city council  та вживання 
присудка imposed [10: 651] зі значенням ПРИМУШЕННЯ: The city council  did what it could: it imposed a 
curfew on kids 15 and under after 11 p.m. on weekdays. Репрезентація підсилення дій міської ради проти 
підлітків покладена в основу схеми заборони, втіленої у другому основному блоці цієї статті 
деталізацією джерела топонімами towns from Fargo, North Dakota, to West Bend, Wisconsin, Chicago та 
San Jose, California й вживанням присудків have outlawed, has banned і arrested із семантикою 
ПЕРЕШКОДИ: Towns from Fargo, North Dakota, to West Bend, Wisconsin, have outlawed cruising – the 
traffic-jamming tradition immortalized in "American Graffiti." Chicago has banned all sales of spray paint 
and large indelible markers – a move upheld by the U.S. Supreme Court. Last year San Jose, California , 
cops posed as cameramen shooting a film on graffiti and arrested more than 50 kids. 

Поєднання схем ідентифікації цілі ПРИМУШЕННЯ та осуду відбиває засудження дій джерела в 
другому основному блоці статті. Ця схема покладена в основу композиції статті під заголовком. 
Slovakia: Cranky Little Dictator  (Newsweek 17.07.1995, 10). У ній характеризація диктатора одиницями 
заголовного комплексу зумовлює втілення схеми ідентифікації цілі ПРИМУШЕННЯ у першому 
основному блоці групою додатка the Slovak president на позначення президента Словаччини та 
предикативною одиницею to topple, яка ідентифікує напрям сили: Slovak Prime Minister Vladimir 
Meciar is trying to topple the Slovak president. Засудження дій диктатора спирається на схему осуду, 
втілену в другому основному блоці цієї статті за рахунок винесення в ініціальні позиції речень 
одиниць Slovaks та Slovak clergymen, які сполучаються з присудками defaced і denouncing зі значенням 
ЗІТКНЕННЯ: Slovaks defaced the posters; Slovak clergymen signed an open letter denouncing  Meciar’ s 
campaign to oust President Michal Kovac.  

Композиційне втілення ментальних схем ПЕРЕШКОДА та ПРИМУШЕННЯ в англомовних журнальних 
статтях спирається на взаємодію предикативних одиниць заголовків, заголовних комплексів і 
основних блоків. Складники ПЕРЕШКОДИ репрезентовані предикативними та залежними від них 
номінативними одиницями в журнальних заголовках і при співвіднесенні з одиницями підзаголовків 
формують повні або неповні заголовні комплекси. При повних заголовних комплексах текстове 
втілення ПЕРЕШКОДИ спирається на схему акцентування джерела або її поєднання зі схемою відсічі, 
які формують простий та ускладнений варіанти. Композиція основних блоків статей з неповними 
заголовними комплексами спирається на схеми ідентифікації джерела або цілі ПРИМУШЕННЯ. 
Компоненти ПРИМУШЕННЯ подані в структурі журнальних заголовків кожен окремо або всі одночасно 
для акцентування на меншій масштабності події. Повні заголовні комплекси спираються на 
конкретизацію в підзаголовках джерела та цілі ПРИМУШЕННЯ або ідентифікацію одного з випущених 
компонентів, що зумовлює організацію основних блоків згідно схеми акцентування джерела чи 
поєднання її із схемою заборони. При неповних заголовних комплексах, побудованих на основі 
характеризації джерела, композиція основних блоків спирається на поєднання схем ідентифікації цілі 
ПРИМУШЕННЯ зі схемою осуду.  

Подальше вивчення впливу компонентів схем ПЕРЕШКОДА та ПРИМУШЕННЯ на організацію 
англомовних журнальних статей передбачає виявлення їхньої ролі в структурі комунікативних блоків. 
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This paper investigates the textual role of B LOCKAGE and COMPULSION schemes which lies in the 
representation of the components of events by verbal and nominative units in headlines, headline complexes 

and main textual blocks of English magazine articles. 
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"ПОВІСТЬ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ" ПРО ЗВИЧАЇ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН  

Автор звертається до етнокультурних традицій українського народу, відображених у художній 
літературі, зокрема в найдавнішому українському літописі "Повісті врем’яних літ". Здійснено аналіз 
автохтонних обрядових і ритуальних міфів, які використав літописець під час укладання твору. 

Доведено, що вже за часів Київської Русі східні слов’яни мали яскраво виражений етнічний колорит й 
певний набір власних звичаїв і традицій.  

Проблема збереження української національної ідентичності є одним із найактуальніших питань 
сьогодення. Матеріальна та духовна культура, традиції та звичаї, обряди та ритуали – ось неповний 
перелік напрямків дослідження, необхідних для розкриття та глибокого осмислення питань 
національної свідомості та ідентичності українського народу. Мета статті полягає у змалюванні 
перших проявів національної свідомості східних слов’ян, відображених у найдавнішому українському 
літописі "Повісті врем’яних літ". 

Окреслена проблема є предметом дослідження вчених із різних галузей науки: істориків, 
археологів, етнологів, соціологів, філологів. Останні пов’язують питання національної ідентичності й 
самобутності українського народу з історією розвитку його мови та літератури. Література, оперуючи 
цілою низкою виражальних засобів, якнайповніше фіксує у собі усі прояви національної свідомості, а 
діахронічне вивчення української літератури дозволяє нам простежити її еволюцію. Так, перший крок 
до цього зробив автор найдавнішого українського літопису – "Повісті врем’яних літ". Літописець 
широко використовує у своїй розповіді автохтонні обрядові і ритуальні міфи, серед яких виділяються 
ті, що пов’язані зі вшануванням давніми слов’янами язичницьких богів, волхвуванням, обрядами 
поховання і шлюбу.  

У недатованій частині "Повісті врем’яних літ" автор перераховує племена, що утворилися після 
розподілу земель між синами Ноя, після чого більш детально зупиняється на описі слов’янських 
племен. Змальовуючи звичаї та ритуали полян і древлян, літописець протиставляє етнічні характери, 
симпатизуючи полянам: "Имяху бо обычаи свои, и законъ отецъ своих и преданья, кождо свой нравъ. 
Поляне бо своих отець обычай имуть кротокъ и тихъ, и стыдѣнье къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ, 
къ деверемъ велико стыдѣнье имѣху, брачный обычай имяху: не хожаше зять по невесту, но 
приводяху вечеръ, а завътра приношаху по ней что вдадуче. А древляне живяху звѣриньскимъ 
образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но 
умыкиваху у воды дѣвиця" [1: 30].  

Про інші племена, зокрема радимичів, в’ятичів і сіверян, літописець розповідає узагальнено, 
виходячи зі спільності їх умов проживання та звичаїв. Так, у "Повісті врем’яних літ" читаємо: "И 
радимичи, и вятичи, и сѣверъ одинъ обычай имяху: живяху в лѣсѣ, якоже и всякий звѣрь, ядуще все 
нечисто, и срамословье в них предъ отьци и предъ снохами, и браци не бываху въ них, но игрища 
межю селы, схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бѣсовьская пѣсни, и ту умыкаху жены собѣ, с 
нею же кто съвѣщашеся; имяху же по двѣ и по три жены" [1: 30]. Радимичів, в’ятичів, сіверян, 
кривичів та інші язичницькі племена поєднував, як зазначає літописець, ще й обряд поховання 
померлих – тризна: "И аще кто умряше, творяху трызну надъ нимъ, и по семь творяху кладу велику, и 
възложахуть и на кладу, мертвеца сожьжаху, и посемь собравше кости вложаху в судину малу, и 
поставляху на столпѣ на путех, еже творять вятичи и нынѣ. Си же творяху обычая кривичи и прочии 
погании, не вѣдуще закона божия, но творяще сами собѣ законъ" [1: 30].  

Тризна – це язичницьке поминання небіжчика, що зазвичай закінчувалося військовими іграми, 
поєдинками, які були символом боротьби життя і смерті. Вірили, що душа покійника ще була поруч, а 
тому тішилася цими іграми. Визначних осіб ховали з почестями та часто верхи на коні, щоб конем 
скоріше дістатися до раю. Тому на тризнах відбувалися і кінні змагання. Кінь – хтонічна істота, 
пов’язана з культом родючості й смертю, символізував перехід людини від смерті до воскресіння. 
"Повість врем’яних літ" під 945 роком повідомляє, що після смерті князя Ігоря Ольга звертається до 
древлян, аби вони наготували багато меду: "Се уже иду к вамъ, да пристройте меды многи в градѣ, 
идеже убисте мужа моего, да поплачюся надъ гробомъ его, и створю трызну мужю своему" [1: 70]. 
Коли могила була над князем насипана, древляни сіли пити: "И повелѣ людемъ своимъ съсути могилу 
велику, и яко соспоша, и повелѣ Ольга отрокомъ своимъ служити пред ними" [1: 70].  

Отже, як бачимо, тризна вчинялася після насипання кургану і полягала в тому, щоб пити мед на 
честь померлого. Та й за свідченнями інших писемних джерел, після похорону живі п’ють за 
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померлого прощальну чашу і виливають її на могилу. У київських курганах археологи неодноразово 
натрапляли на численні кістки жертовних тварин і птахів. Залишками тризни є також знайдені у 
курганах уламки битого посуду. В. Войтович припускає, що сенс розбивання горщиків по закінченні 
тризни мав символізувати те, що домашня власність і далі належить своєму господарю [2: 542]. 
Язичницька тризна за часів християнізації Русі була витіснена панахидою. Панахиду, або молебний 
спів за небіжчиками, церква творить як до їх поховання, так і після – на третій, дев’ятий, сороковий 
дні, а також у дні їх народження і смерті.  

У наведеному вище уривку з недатованої частини "Повісті врем’яних літ" знаходимо й опис 
одного зі способів похорону у давніх слов’ян за часів язичництва – спалення померлого й 
розвіювання його праху. Ще одним основним способом похорону було закопування у землю. 
Розкопки давніх могил дозволяють нам припустити, що в різних частинах нинішньої України 
перевага надавалася одному зі способів поховання: на Лівобережжі померлих переважно спалювали, а 
на Правобережжі ховали в землю. Обряд спалювання померлого безпосередньо пов’язаний із 
семантикою самого вогню, його магічною здатністю очищувати. Крім того, язичники вірили, що при 
спалювання душа скоріше переходить до іншого світу і заспокоюється. У київських язичницьких 
некрополях небіжчиків розташовували головою на захід. Це безпосередньо пов’язано з давніми 
віруваннями. У щоденному русі Сонця людина вбачала ціле життя живої істоти, подібне до власного. 
Сонце народжувалося (схід), поступово старіло і вмирало (захід). Отже, смерть людини 
уподібнювалася смерті Сонця. Завершивши свій шлях на заході, Сонце згорало. Місце, де воно 
щезало, уявлялося людині оселею, яка чекає її саму після смерті. Отже, обов’язком живих було 
допомогти тим, хто вмер, переселитися в цю блаженну країну, тому і вибирали для цього напрямок у 
бік заходу Сонця. Обряд похорону мав допомогти покійникові спокійно прожити на тому світі. 

Літописець у наведеному уривку згадує ще один обов’язковий ритуальний предмет, який 
використовували під час похорон, – дерев’яну колоду, на яку клали небіжчика. Це була своєрідна 
домовина – один із важливих атрибутів поховального обряду. Квадратна дерев’яна домовина 
використовувалася в обох способах поховання: мерця або клали у домовину і спалювали, або ховали 
в ній у землю. Відповідно до давньої традиції, чотиристороння споруда символізувала упорядковану 
безконечність світу – чотири сторони світу (Північ, Південь, Захід, Схід), а також чотири стани буття 
(ранок, день, вечір, ніч), чотири вікові періоди (дитинство, юність, зрілість, старість), чотири фази 
Місяця тощо. 

Автор "Повісті врем’яних літ" пише, що після спалення тіла небіжчика його кістки збирали і клали 
у горщок, який після цього ставили біля стовпу на перехресті доріг. У цьому продовженні обряду 
поховання з’являються нові ритуальні предмети – кістки, горщок, стовп і саме перехрестя. Один із 
найархаїчніших міфологічних символів – кістка – з одного боку, тісно пов’язаний із поховальним 
обрядом, з культом мертвих, а з іншого боку – з відтворенням життя. Ритуал збирання кісток ще раз 
наочно ілюструє віру язичників у здатність людини відроджуватися на кшталт Сонцю. Недаремно 
кістки разом із мертвою і живою водою є незмінними "учасниками" казкових перетворень. Зазвичай 
ритуальні кістки збирали й клали до глиняного посуду (глечика, горщика тощо), що осмислювався 
нашими пращурами як вмістилище душі і духів та був атрибутом великої кількості магічних обрядів. 

Не випадковим було і місце, куди приносили посуд із кістками померлого. Перехрестя, або 
роздоріжжя, здавна вважалося особливим місцем. Пращури вірили, що саме на перехресті доріг 
збирається нечиста сила. Символічність роздоріжжя полягає також у вирішенні проблеми вибору 
життєвої дороги. Дорога в свою чергу тлумачиться як символ єднання й блукань. Вона 
співвідноситься із життєвим шляхом, шляхом душі у потойбічний світ. Саме ця символіка дороги 
найбільше проявляється у місцях перехрещення двох або більше доріг. Стовп символізує Дерево 
життя, центр світу й вічний вогонь. У народній символіці стовп має різноманітне значення, в тому 
числі смерті. Отже, приносячи останки померлого до стовпа на перехресті доріг, язичники вірили, що 
таким чином вони наближують душу померлого до центру Всесвіту, спонукають її до нового життя.  

Таким чином, автор "Повісті врем’яних літ" на початку твору окреслює один із різновидів 
язичницьких вірувань давніх племен – поклоніння силам і явищам природи. Про це йдеться й у 
промові Філософа, вміщеній літописцем під 986 роком. У ній сказано, що люди здавна шанували 
явища навколишньої природи: "По дьяволю научению ови рощениемъ, кладеземъ и рѣкамъ жряху, и 
не познаша бога" [1: 106]. І тільки пізніше вони почали поклонятися кумирам: "Посемь же дьяволъ в 
болшее прельщенье вверже человѣки, и начаша кумиры творити, ови древяны, ови мѣдяны, а друзии 
мрамаряны, а иные златы и серебрены; и кланяхуся имъ, и привожаху сыны своя и дъщери, и 
закалаху предъ ними, и бѣ вся земля осквернена" [1: 106]. Отож, літописець розрізняє два великі 
періоди еволюції язичництва: період культу природи і період творення ідолів (кумирів).  

З другим періодом язичництва – періодом творення кумирів – пов’язане явище політеїзму, 
притаманне багатьом індоєвропейським народам. Про характер і особливості образів 
давньоукраїнського політеїзму, окрім археологічних досліджень і численних етнографічних і 
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фольклорних матеріалів, свідчать і літописні повідомлення. Широко відома розповідь "Повісті 
врем’яних літ" про київський пантеон Володимирових богів: "(…) и постави кумиры на холму внѣ 
двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и 
Симарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери, и жряху 
бѣсомъ, и оскверняху землю требами своими" [1: 94].  

Згадка про пантеон Володимира цілком достовірна: київські археологи другої половини ХХ 
століття розкопали кам’яний фундамент капища, де колись були встановлені язичницькі боги. 
Цікавим є питання кількості одібраних до пантеону божеств, яких нараховується шість. Незрозуміло, 
чи є така кількість кумирів невипадковою, і за яким принципом відібрано "кандидатів" до пантеону: 
племінні боги чи покровителі різних професій. У першому випадку число "шість" співпадало б з 
кількістю племен, що входили до складу Русі того часу: їх літописець перераховує в розповіді про 
слов’янську грамоту (поляни, древляни, сіверяни, дреговичі, кривичі полоцькі та словени 
новгородські). Але в цей час, напевно, виключно племінний зв’язок із божествами вже було втрачено, 
і всі вони отримували і якесь функціональне значення.  

Одну із особливостей теїстичного типу надприродного становить єдиносуща двоїстість змісту 
образів богів. Це стосується й українського політеїзму, в якому уявлення про богів складаються із 
специфічно сприйнятого людиною її ставлення не лише до природного класу речей, а й до суспільних 
явищ, до самої себе як соціально визначеного індивіда. Таким уявляли київські язичники усіх богів, 
починаючи з найдавніших – Рода і Білобога. Таким був і один з найголовніших богів Вирію – Сварог 
(ймовірно від санскриту "свар" – небо; інша гіпотеза: сва-рог – той, що все породив). Сварог – бог 
неба і вогню, а також ремесел, ковальської справи і ковалів. Сварог – аналог давньогрецького 
Гефеста, який також був богом вогню і ковальства. На підтвердження цієї думки укладачі першого 
тому праці "Історія релігії в Україні" наводять роздуми І. Огієнка. Дослідник, характеризуючи цей 
образ, звернув увагу на те, що в Іпатському літописі під 1114 роком літописець, подаючи уривок з 
візантійського хронографа VІ-VІІІ століть Іоана Малали про Гефеста і його сина Геліоса, перекладає 
ім’я першого іменем Сварог, а другого Дажбог – адже Дажбог був сином Сварога [3: 114]. Серед 
інших версій автори згадуваної вище праці вбачають в образі Сварога опікуна шлюбу та родинного 
щастя, пов’язуючи з його іменем боротьбу за моногамну родину [3: 114]. Отже, й тут володар Неба й 
саме Небо, що посилає світло й дощ, дає життя, Сварог постає водночас й у соціальній ролі. 

Привертає Сварог увагу й іншими важливими рисами. Він, ймовірно, божество ще за часів Кия, 
коли влада князів та дружинників ще не стала такою "високою". Тому Сварог близький до 
простолюду, живе серед нього і піклується про нього. Побутує думка, що образ бога Сварога був 
своєрідним прототипом християнського бога, у якого слов’яни почали вірувати пізніше. До речі, 
Сварог – також вмираючий і воскресаючий бо: він гине в полум’ї, запаленому Змієм, як звичайна 
людина і воскресає як триєдиний бог Неба – Світу – Сонця, спільний усім індоєвропейцям. У свій час 
давні українці вважали Сварога головним богом, господарем їхнього Олімпу. Про це посередньо 
свідчить, зокрема, запис у договорі князя Ігоря з греками 945 року щодо тих, хто насмілиться 
порушити договір: "И иже помыслить от страны Руския разрушити таку любовь (…) да не имуть 
помощи от бога, ни от Перуна…" [1: 60]. Виходить, що русичі вірили як у Перуна, так і в Бога, 
окремого від нього. В подальшому, з прийняттям християнства, Сварогове опікунство над вогнем і 
залізом перейшло на православних святих Кузьму і Дем’яна.  

Із зміцненням князівської влади та дружинництва його головної функції все більше перебирає 
Перун, який мав загальноіндоєвропейське і загальнослов’янське значення, але культ якого виявився 
сильнішим на Подніпров’ї – ближче до центру могутньої Київської держави. Перуна уявляли богом 
дощу, вогню і блискавки, а водночас і богом війни та воїнів. Він багато в чому нагадував Зевса, який 
був божеством дощу й родючості, а також грізною караючою силою, бо кілька разів знищував 
недосконалий людський рід. У Х столітті в уяві київської людності, передусім князівсько-
дружинницьких верств, Перун виходить на перше місце серед решти богів. Показово, до речі, що в 
язичницькому пантеоні князя Володимира уже не знайшлося місця Сварогові, тоді як Перун стоїть на 
чолі княжих кумирів, і саме йому воїни покладали свою зброю.   

Не випадкове й піднесення автором "Повісті врем’яних літ" Перуна над іншими богами. Так, уже 
князь Олег зі своїми воїнами, складаючи в 907 році присягу на вірність миру з греками, клялися 
зброєю і Перуном: "Царь же Леонъ со Олександромъ миръ сотвориста со Олгом, имшеся по дань и 
ротѣ заходивше межы собою, целовавше сами крестъ, а Олга водивше на роту и мужи его по Рускому 
закону, кляшася оружьемъ своим, и Перуном, богомъ своим, и Волосомъ, скотьемъ богомъ, и 
утвердиша миръ" [1: 46]. Пізніше князі Ігор та Святослав, їхнє оточення та дружина присягають 
іменем Перуна, погрожують тим, хто відступиться від слова, знову ж, прокляттям Перуна та вічним 
рабством у загробному житті: "Заутра призва Игорь слы, и приде на холмъ, кде стояше Перунъ, и 
покладоша оружье свое, и щиты и золото, и ходи Игорь ротѣ и люди его, елико поганыхъ руси (…) 
Аще ли от тѣхъ самѣхъ прежереченыхъ не съхранимъ, азъ же и со мною и подо мною, да имѣемъ 
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клятву от бога, въ его же вѣруемъ – в Перуна и въ Волоса, скотья бога, и да будемъ золоти, яко 
золото, и своимъ оружьемь да исѣчени будемъ" [1: 68, 86].  

Звичайно Перун, князівсько-дружинний опікун, мав значення і загального, зокрема 
хліборобського, культу, бо весною він відмикав небо, пускав на землю тепло, давав дощ. І набуття 
ним домінуючого значення серед інших богів не слід пояснювати лише статусом князівського 
опікуна. На думку авторів праці "Історія релігії в Україні", у звеличенні Перуна можна вбачати 
зародки в київському язичництві монотеїстичної тенденції, перерваної християнством, а в свій час 
викликаної до життя бурхливим розвитком Києва, господарських та культурних зв’язків Київської 
Русі [3: 116]. 

Своєрідна функціональна двоїстість характерна й іншим київським богам, серед яких особливо 
примітний Дажбог. Він як син Сварога, син Неба, уявлявся язичникам богом сонця, який на зиму 
ховає свої промені, а весною знову посилає їх на землю, чим несе благо, саме життя. Тому він і 
зображувався у вигляді антропоморфного Сонця. І. Огієнко у праці "Дохристиянські вірування 
українського народу" саме ім’я бога пояснює так: воно походить від наказового давньоукраїнського 
"дажь", тобто "дай" та "бог" – благо, добро, тобто подавець добра, дарівник. Звідси Дажбог – це бог 
добра, світла й життєвої сили [4]. Але Дажбог – також князівсько-воїнське божество, яке, 
уособлюючи привілейований стан князівсько-дружинних верств, уявлялося також суддею людей. Він 
не тільки зігріває землю, а й стежить за тим, як на ній виконується встановлений його батьком 
Сварогом правопорядок [3: 117].  

Сварог, Дажбог і Перун – головні боги у Володимирівському пантеоні, яких характеризує 
розвинута функція владності, широта охоплення впливом явищ природи і суспільного буття, 
опікунство над воїнством. Звичайно, не всі язичницькі боги наділялися суддівськими та військовими 
функціями, але всі вони були розпорядниками природних явищ і покровителями виробничої 
діяльності й опікунами побуту людини. Такою видавалася Мокоша – одне з небагатьох жіноче 
божество, чи не найдавніше серед язичницьких персонажів. Автори першого тому праці "Історія 
релігії в Україні", систематизуючи роздуми дослідників з приводу походження цього божества, 
згадують дослідження Б. Рибакова і М. Слободянюка, які в імені й самому образі Мокоші вбачають 
відлуння тих далеких часів матріархату, коли мудра, досвідчена жінка була Матір’ю коша – 
розпорядницею в громаді [3: 118]. Образ Мокоші був поширений серед багатьох слов’янських 
народів і спершу пов’язувався з опікуванням водами, врожайністю льону та окотом овець. В українців 
Мокоша також вважалася покровителькою пологів і породіль; іншими словами, вона була богинею 
плідності. З часом в образі Мокоші все виразніше проявляється представництво соціально визначених 
явищ – богиня постає як покровителька дому, сім’ї, життєвих благ і достатку, як добродійниця 
вівчарства і прядіння.  

Що стосується згадуваного у пантеоні князя Володимира Хорса, образу не зовсім ясного за своїм 
походженням, то більшість дослідників вважає його за божество сонячного світла. Але в такому разі 
виходить, що у Володимировому пантеоні були два боги сонця – Дажбог і Хорс. Можливо Хорс 
вважався богом "нічного світла" – Місяця. Так чи інакше, Хорс був божеством небес і доповнював 
Дажбога, що дарував людям живильну силу, різні блага, перемогу добра над злом. Не суперечить ідеї 
двоїстості й відсутній у Володимировому пантеоні один із головних язичницьких богів – Велес (або 
Волос), який був захисником худоби, покровителем скотарства й торгівлі, а можливо – й плідності чи 
творення взагалі. З якоїсь причини Велес зникає із пантеону кумирів. Функції Велеса достатньо 
визначені: він бог багатства, покровитель торгівлі та навіть поезії (наприклад, Боян – "внук Велеса" у 
"Слові о полку Ігоревім"). Відсутність Велеса у пантеоні може бути пов’язана з якимось конфліктом 
всередині Києва. Цей бог не згадується і в договорі Ігоря, хоча у Святослава він знову з’являється. 
Автор книги "Падіння Перуна" А.Г. Кузьмін припускає, що торгово-ремісничий Поділ (назва 
низинної частини міста, що прилягала до Дніпра) залишався на боці Ярополка. Протиріччя ж між 
"горою", де розташовувалися князівські будівлі, і зазвичай розташованим ближче до води посадом 
простежуються у всіх давньоруських містах [5: 12].  

Не випадають з ідеї двоїстості змісту богів також образи Стрибога та Симаргла, також присутні у 
пантеоні Володимира. Версія про східне, ірансько-середньоазійське або сармато-аланське 
походження Симаргла видається досить переконливою. Його можна пов’язати із міфічним птахом 
давньоіранської міфології Сенмурвом і зі священним крилатим собакою Сенмурвом, якому 
зороастрійський Ахурамазда доручив охороняти небесне дерево, на якому є насіння всіх корисних 
рослин. Саме тому Симаргла вважають охоронцем земних плодів, посівів, урожаю. За народними 
віруваннями, Симаргл – охоронець коріння Дерева життя, посередник між верховними богами неба і 
духами землі. Окрім того, В. Войтович зазначає, що деякі дослідники вважають Симаргла Сонцем, 
яке проходить сім зодіакальних сузір’їв та весняно-осіннє півріччя [2: 472]. Для книжників ХІІ-ХІІІ 
століть ім’я цього божества вже було незрозумілим, писалося по-різному, а іноді ділилося на дві 
частини.  
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Язичницький бог Стрибог завжди розглядається у порівнянні зі Сварогом у співвідношенні "зло – 
добро". Це підтверджує і пояснення першої частини його імені: "стри" походить від "стрити" – 
нищити. Отже, Стрибог, на противагу Сварогу, руйнівник. За народними віруваннями, Стрибог – 
батько вітрів, владика грози, бурі, урагану. Вітри допомагають богу-громовику в його війні з 
демонами і користуються його вогненними стрілами. За його розпорядженням із чотирьох сторін 
світу дмуть чотири велетні Сівер, Літник, Стрига та Вітрило. Котрий з них дме сильніше – з того боку 
і вітер. На думку Б. Рибакова, для розуміння значення Стрибога можна згадати слова "стрий", що 
означає брата батька; і "стий" – батьківський. У такому випадку Стрибог є не стільки власним ім’ям, 
скільки епітетом, визначенням цього божества як отця Всесвіту [6: 432, 454, 603].  

Українському, як і всякому іншому політеїзму, притаманні також уявлення про ієрархію 
надприродних сил. Саме під дією цього фактора численні боги-"господарі", кожен з яких опікував 
певне родоплемінне об’єднання, відтісняються на другий план володарями природи й суспільності – 
богами неба, землі, ремесел, війни, плідності тощо. Такими й були глава князівського пантеону Перун 
і найперші Дажбог та Стрибог, і середульша добра Мокоша, і бог-посередник, посланець Симаргл, і 
доповнюючий інших богів Хорс, і помічники "матері врожаю" Лель і Лада.  

Показовим є й те, що місця богів на східцях до неба цілковито залежали від земного буття людей 
та їхніх уподобань. Так, князем і дружиною представлені були в офіційному пантеоні аж три боги, 
наділені військовими функціями, тоді як широко шанованому селянами й ремісниками Велесу місця 
на Горі не знайшлося – його кумир стояв на Подолі. А ось у стосунках з Візантією ставлення 
князівсько-дружинних верств до Велеса, як бога достатку, торгівлі та опікуна купців, різко 
змінюється – його підносять до рівня Перуна. В опису обряду присяги на вірність угоді 907 року 
читаємо в "Повісті врем’яних літ": "Царь же Леонъ со Олександромъ миръ сотвориста со Олгом, 
имшеся по дань и ротѣ заходивше межы собою, целовавше сами крестъ, а Олга водивше на роту и 
мужи его по Рускому закону, кляшася оружьемъ своим, и Перуном, богомъ своим, и Волосомъ, 
скотьемъ богомъ, и утвердиша миръ" [1: 46]. Поява тут Велеса зовсім не випадкова, адже він був 
захисником худоби, "скотим" богом (від старослов’янського "скот" – багатство) і покровителем 
торгівлі, яка так цікавила Візантію в її стосунках з багатою Київською державою.  

У передхристиянські часи у літописних слов’ян та давніх українців культові відправи 
здійснювалися духовною верствою – волхвами, кудесниками, жерцями, а також чарівниками, 
відунами, віщунами, потворниками, знахарями. У слов’ян існувала своєрідна ієрархія жерців: кожне 
поселення мало свого волхва. Очолював усіх головний волхв чи жрець, який був близький до князя. 
Вірогідно, що всі важливі справи в князівстві вирішувалися на князівських радах, в яких брали участь 
найшановніші волхви. Були й жінки-волхвині: у фольклорі часом зустрічається назва "волхва" 
(жіночий рід). Жінок, які вміли лікувати, чарувати, передбачати майбутнє, називали потворами, 
потворницями. Негативного відтінку це слово набуло лише після християнізації, а згодом воно стало 
означати бридку істоту взагалі.  

У літописах зустрічаємо фрагменти висміювання традиційної віри, звичаїв, які називаються 
"срамними" або "бісовськими". Досі слово "біс" пояснювалося тільки через призму християнського 
мислення: "чорт", "нечиста сила" тощо. Більш давнє значення (індоєвропейське) – "блищати", 
"світити". Мабуть, у давні часи бісами називали волхвів, які світили (запалювали) ритуальне вогнище 
на жертовнику. Споріднені слова "біситися", "біснуватися" первісно могли означати ритуальний шал 
жерця під дією наркотичного ритуального напою, що супроводжувалося пророкуванням чи якимись 
магічними заклинаннями. З часом бісами стали називати всіх іновірців (мусульман, іудеїв): бусурман, 
бусурманин.  

У "Повісті врем’яних літ" автор неодноразово звертається до теми волхвів, щоразу 
супроводжуючи її моралізаторським коментарем. Так, під 912 роком літописець розповідає про 
смерть князя Олега (Віщого), яку йому в свій час напророкував кудесник. Літописець проводить 
думку про покарання князя за те, що він не прислухався до слів віщуна й висміяв його: "Олег же 
посмѣася и укори кудесника, река: "То ти неправо глаголють волъсви, но все то лъжа есть: конь 
умерлъ, а я живъ" (…) И въступи ногою на лобъ; и выникнувши змиа изо лба, и уклюну в ногу. И с 
того разболѣся и умре (…) се же не дивно, яко от волхвованиа собывается чародѣйство" [1: 52, 54]. 
Далі літописець продовжує тему волхвів розповіддю про відомого в давні часи волхва Аполонія 
Тіанського, який мандрував світом й творив чудеса. Закінчює літописець свою розповідь риторичним 
запитанням: "Кто убо что речеть о творящихся волшвеным прелщением дѣлех?" [1: 54]. Автор 
"Повісті врем’яних літ" з погляду християнина розмірковує сам і спонукає всіх задуматися над тим, 
як слід ставитися до волхвів, їхніх пророцтв і чудес.  

Отже, вже за часів Київської Русі східні слов’яни мали певні звичаї і традиції, що відображалися 
на їх побуті й свідомості. Слов’янські племена, які пізніше стали співвідноситися з певним народом 
(українцями, росіянами, білорусами тощо), мали свій яскраво виражений етнічний колорит, 
розгалужену парадигму звичаїв й культурних надбань. 
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Матеріал надійшов до редакції  

Вышина М.Ю. "Повесть временных лет" о традициях давних славян.  

Автор обращается к этнокультурным традициям украинского народа, зафиксированным в 
художественной литературе, в частности в самой давней украинской  летописи "Повести 

временных лет". Проанализированы аутентичные обрядные и ритуальные мифы, использованные 
летописцем при написании произведения. Доказано, что уже во времена Киевской Руси восточные 

славяне имели свой ярко выраженный этнический колорит и определённый набор обычаев и 
традиций.   

Vyshyna M.Y. "The Story of Past Years" about the Customs of Ancient Slavs. 

The author appeals to ethnocultural Ukrainian traditions that are displayed in the Ukrainian literature, 
specifically in the oldest Ukrainian annals "The Story of Past Years".  The autochthonous ceremonial and 
ritual myths which the chronicler used during creation of the annals are analyzed. It is proved that East 

Slavs had a brightly expressed ethnic colour and a certain number of own customs and traditions already in 
the Age of the Kiev Russia.  
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ФОРМАНТ -SELF: НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОГО ПРИКМЕТНИКА 
В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИЙ ІМЕННИК 

У статті розглядається проблема форми зворотних займенників з синхронної та діахронної точок 
зору; аналізуються причини неоднотипності побудови зворотними займенниками своїх форм у 

першій та другій особі з одного боку, та у третій – з іншого. Стверджується, що ця 
неоднотипність спричинена переходом давньоанглійського прикметника –self в середньоанглійському 

періоді в іменник. 

Проблеми пов’язані зі зворотними займенниками отримали висвітлення у численних роботах 
вітчизняних (І.П. Іванова, М.Я. Блох, Є.М. Гордон, І.П. Крилова) та зарубіжних (О. Есперсен, 
Дж. Едмонсон, Е. Кінан, Е. ван Гельдерен) дослідників. 

Історія вивчення зворотних займенників в англістиці має звої традиції та здобутки. Однак, певні 
питання пов’язані з виділенням у окремий підклас, походженням, структурою, та їх 
функціонуванням, залишаються або недостатньо дослідженими, або дискусійними. 

Парадигма зворотнього займенника включає, як відомо, наступні форми: myself, yourself, ourselves, 
yourselves; himself, itself, herself, themselves (рідше вживаними є форми oneself, thyself, ourself).  
Особливістю цього підкласу займенників є те, що їх можна структурно розкласти на відміну від 
інших типів займенників: вони включають основу, що збігається із присвійним займенником або з 
формою об'єктного відмінка особового займенника, і формант self. При аналізі парадигми зворотного 
займенника виникає рад запитань: по-перше, чому зворотні займенники за своєю структурою 
відрізняються (присвійний займенник, як перший елемент, спостерігається в займенниках першої та 
другої особи, натомість об'єктний відмінок – у третій особі), хоча вони можуть вживатися практично 
в однакових моделях речення. 

(1) I looked at myself in the mirror . – He looked at himself in the mirror. 
Відповідаючи на дане запитання, не можна обійти наступне – якою частиною мови є елемент self. 

Загальноприйнятої точки зору для пояснення цього факту серед лінгвістів не існує. Проте з'ясування, 
якою частиною мови було і є слово self, дає можливість знайти причини неоднотипності форми 
зворотних займенників. 

Мета даної статті – проаналізувати основні підходи лінгвістів до визначення, до якої частини мови 
належало та належить слово –self, та прослідкувати на базі ілюстративного матеріалу процес та 
наслідки переходу –self з однієї частини мови до іншої. 

Відповідати на вищезазначені запитання потрібно як з синхронічної, так і діахронічної точок зору. 
Отже, існує точка зору Е. ван Гельдерен, яка стверджує, що у формах першої та другої особи 

однини в структурі [займ. + self] останній елемент є іменником, а займенник є присвійним [1]. На 
користь твердження про елемент self як про іменник може слугувати зокрема сучасне 
словосполучення one's second self. 

Критик цієї теорії Е. Кінан, підійшовши до цього питання з точки зору генеративної граматики, 
зазначає, що якби елемент self був іменником, то існували б моделі Q+self, де Q = each, no, some, 
тощо. Але таких словосполучень, на його думку, ні в сучасній англійській мові, ні в її історії не 
засвідчено. Крім того, можливо було б генерувати словосполучення на зразок Arður's self, the king's 
self, тощо. Е. ван Гельдерен наводить лише один такий приклад: godds self з Cursor Mundi (поч. 
XIV ст.) Тому Е. Кінан через низьку частотність вживання цієї моделі, особливо на початку 
середньоанглійського періоду та через повну відсутність моделі Q+self відкидає точку зору про те, що 
self є іменником [2: 347]. Але, разом з тим, в словнику зазначається, що self в сучасній англійській 
мові – іменник. І на підтвердження цього наводяться приклади: 

(2) He put his whole self into the job. 
(3) … they began to reveal their true selves  [3: 1220], 
де в першому реченні наявна модель Q+self, а в обох реченнях присвійні займенники виступають у 

функції означення; і друге речення, наприклад, можна було б трансформувати у наступне:  
(3') Everybody could see John and Mary 's true selves. 
У цьому випадку найбільш прийнятною можна вважати точку зору І.П. Іванової, яка говорить про 

субстантивацію давньоанглійського прикметника self (sylf/seolf); і вже в середньоанглійському періоді 
self – іменник [4]. Про це свідчать приклади вживання self після присвійних займенників. Тому 
нечастотність вживання моделі [іменник у присвійному (родовому) відмінку + self] у 
середньоанглійський період може свідчити про те, що в цей період саме відбувалася субстантивація 
давньоанглійського прикметника self. Як зазначає Е. Кінан, на початку середньоанглійського періоду 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 41. Філологічні  науки  
 

206 

присвійний займенник перед елементом self у першій та другій особі множини, та в третій особі як 
однини, так і множини не зустрічається. Форми історично давального відмінка вживаються в третій 
особі, хоча засвідчено декілька випадків вживання his self, щоправда до ХІІІ століття, коли 
утворилися структури [займ. + self]. Форми присвійного займенника в зворотному 1ї та 2ї особи 
множини зустрічаються починаючи з другої половини XIV ст. (Пр. (4), (5)), але і форми з давальним 
відмінком особового займенника у вищезгаданих особах зустрічаються після цього ще упродовж 
століття [2: 347]. (Пр. (6), (7)). 

(4) Now chese yourselven, wheither that yow liketh [11: 88; 1227]. 
(5) Pacience and I were put to be mettes,/And seten bi oureselve  at a side borde [12. 13.035-6]. 
(6) For I have saved yowself, and youre sonnes after [12: 11.049]. 
(7) We fille acorded by us selven two [11: 84; 811-812]. 
У Дж. Чосера зустрічаються випадки, коли self безсумнівно є прикметником. 
(8) in that selve grove…/He wolde make a fyr [11: 45; 2860-2863] 
Ці свідчення можуть уточнити гіпотезу, запропоновану І.П. Івановою, тобто визначити часові 

рамки, в яких відбулася субстантивація self. 
Що до присвійного займенника як елемента зворотного, І.П. Іванова зазначає, що оскільки 

найбільш вживаною була структура [займ. (3ї ос.одн. в дав.відм.) + self] - himself (hymself), то вона вже 
встигла закріпитися в мові, на відміну від паралельної форми hisself. Так, вона наводить приклад з 
різних рукописів "Cursor Mundi", де в одному випадку вживається присвійний займенник як перший 
елемент, а в іншому рукописі – об’єктний відмінок особового займенника: 

(9) And wroʒt hisself in Þat labore. 
(9') And wroʒt him self in Þat labour . 
Разом з тим, зворотні займенники першої та другої осіб утворилися як поєднання присвійного 

займенника та вже іменника self [4: 122]. Цієї ж точки зору притримується і Е. ван Гельдерен [1]. 
Натомість, Е.Кінан стверджує, що перший елемент в займенниках mi+self та þi+self є не 

присвійними займенниками, а давальним відмінком особових займенників, але вони – фонологічно 
редуковані: 

(10) д.а. Дав.в. 1ї ос. - mē, 2ї ос. – þē> с.а. mi(my), þi(þy) 
Е. Кінан пояснює це відповідністю давньоанглійського /ē/ середньоанглійському /і/ в деяких 

випадках, а саме відкритістю та ненаголошеністю складу, в той час як решта або закриті (him, us, 
hem), двоскладові (hire) або дифтонгальні (eow) [2: 348]. 

Можливість фонологічної редукції припускають і У. Бергетон і Р. Панчева [5] 
Проте, за великим пересувом голосних, що стався в ранньо-новоанглійський період, саме /ī/ 

відповідало б дифтонгові [ai], який сьогодні наявний в цих займенниках (myself, thyself). А якісна 
зміна давньоанглійського /ē/ середньоанглійським /ī/ не засвідчена. Крім того, ця гіпотеза не пояснює 
наявність елемента, що відповідає присвійному займеннику в першій та другій особі множини. 

Отже, спростувати або підтвердити гіпотезу Е. Кінана можна проаналізувавши словосполучення 
[займ. + self], починаючи з давньоанглійського періоду і прослідкувавши, які тенденції при побудові 
цих словосполучень переважали. 

Морфологічно self у давньоанглійський період має парадигму притаманну прикметникам, а саме: 
має категорії відмінка, числа та роду; крім того, наявні як сильні, так і слабкі форми. При цьому, 
додавання до іменника або займенника прикметника self несло в собі інтенсифікуючу функцію. Саме 
на цьому терміні (а не на "емфатична функція") наполягають Е. Кьоніг та П. Зімунд [6: 98]. 

Так, у давньоанглійський період найчастотнішими є поєднання [займ.(дав.) + self] (11, 12). 
(11) Her swealt Herodus from him selfum ofsticod [10: 3AD]. 
 *Here died Herodus from piercing (with a knife) himself.1 
(12) þu þe self hafast/dædum gefremed... [8: 953-954]. 
 *You yourself have the deed done 
Також досить вживаними є конструкції [займ. (Ак.) + self]. 
(13) Uþe ic swiþor/þæt ðu hine selfne geseon moste…[8: 960-961]. 

*Wish I much that you him yourself see must 
(14) Gif he nyte,.. geladige hine  selfne… [9: Preface]. 

if he doesn't know,… (let him) excuse himself 
Ці дві моделі відповідають об'єктному відмінку в сучасній англійській мові. 
Досить часто в давньоанглійських текстах зустрічається конструкція [займ. (Ген.) + self], але в цих 

випадках її значення не відповідає значенню відповідного зворотного займенника або 
інтенсифікатора в сучасній англійській мові. 

(15) Het ða Hildeburh… ade/hire selfre sunu sweoloðe befæstan… [8: 1114-1115]. 

                                                        
1 * тут позначає дослівний переклад 
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*Ordered Hildeburh … her own son to fire to give. 
(16) wið his sylfes sunu setl getæhte [8: 2013]. 

*with his own son throne took. 
Аналогічне вживання все ще прикметника self залишається і в середньоанглійський період: 
(17) Thy selve neighebor wol thee despise [11: 63; 114]. 
У прикладах (15) і (16) self має значення"own" (власний). При цьому займенник був не 

обов'язковим елементом конструкції і міг випускатися: 
(18) þonan Biowulf com/sylfes cræfte… [8: 2359-2360]. 

since that time Beowulf got his own power… 
Також є випадки, коли конструкція [займ. (Ген.) + self] зустрічається у значенні інтенсифікатора, 

тобто в значенні, де в сучасній англійській мові зустрічається зворотній займенник з давальним 
відмінком особового займенника та з присвійним займенником як першим елементом відповідно. 

(19) he his selfa ne mæg/for his unsnyttrum … geþencean [8:1733-1734]. 
He himself couldn 't for his ignorance thank. 

(20) þin sylf þecest/lic mid leafum [7: 877-8]. 
(thou) thyself cover body with leaves.  

Що до форм множини, які б могли доповнити гіпотезу Е. Кінана, то їх в давньоанглійських 
текстах знайдено не було, крім одного випадку вживання форми присвійного займенника як першого 
елемента зворотного займенника у формі двоїни: 

(21) Hwæt þu … hæfst yfele gemearcod/uncer sylfra sið [7: 791-792]. 
*What evil you have done to ourselves lately! 

Хоча існує значна кількість прикладів, що підтверджують гіпотезу Е. Кінана про первинність 
форм давального відмінка особового займенника в першій та другій особі однини як елемента 
зворотного займенника, які згодом могли редукуватися і співпасти з формою присвійного 
займенника, останні три приклади, очевидно, спростовують її. 

Також можна внести уточнення до гіпотези І.П. Іванової: вже в давньоанглійському періоді міг 
існувати іменник self, і прикметник з іменником могли існувати в мові одночасно, проте остаточна 
субстантивація прикметника self з його подальшим зникненням відбулася лише наприкінці 
середньоанглійського періоду. 

Поліфункціональність слова self у давньоанглійському періоді не виключає тієї можливості, що 
поряд з прикметником існували омонімічні іменник та займенник. Останнє твердження потребує 
більш детального дослідження. 

Отже, становлення форми зворотних займенників не було однозначним процесом і включало в 
себе процеси занепаду (відмирання рідковживаних форм), конституентної інтерпретації та аналогії. 

Також слід зазначити, що увага більшості діахронічних досліджень приділяється розвитку форми 
зворотних займенників, та її лексикалізації, проте, недостатньо висвітленим є питання, чому дві вільні 
морфеми об’єдналися в одну, чому інтенсифікатор почав додатково інтерпретуватися рефлексивно. 
Це також може бути полем для подальших досліджень. 
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Гирин О.В. Формант -self: последствия развития древнеанглийского имени прилагательного 
в среднеанглийское существительное. 

В статье рассматривается вопрос формы возвратных местоимений с синхронической и 
диахронической точек зрения; анализируются причины различия построения возвратными 

местоимениями своих форм в первом и втором лице с одной стороны, и в третьем – с другой. В 
статье утверждается, что это различие вызвано переходом древнеанглийского имени 

прилагательного –self в среднеанглийский период в существительное. 

Hirin O.V . Constituent -self: the Consequences of Development of the Old English Adjective into the 
Middle English Noun. 

The paper deals with the question of the form of reflexive pronouns from the synchronic and diachronic 
points of view; the reasons of the difference in the ways the pronouns build their forms in the first and second 

person on the one hand, and in the third person on the other are analyzed. The paper argues that the 
difference was caused by the development of the Old English adjective –self into the Middle English noun. 
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СИНТАКСИЧНІ СИОНОІМИ І УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

У статті проаналізовано проблему синтаксичної синонімії у термінології. З’ясовано причини появи 
синтаксичних синонімів, виявлено особливості функціонування синонімних термінів в українській 
науково-технічній термінології. Зазначається, що явище синонімії в термінології не варто різко 

протиставляти синонімії в літературній мові загалом, оскільки термінологічна лексика являє собою 
пласт лексики літературної мови, якій пританманні ті самі ознаки.  

Явище синонімії в термінній лексиці традиційно вважають негативним і надлишковим, на відміну 
від загальновживаної лексики та мови художньої літератури, для яких наявність синонімів, навпаки, є 
ознакою мовного багатства. Така оцінка синонімії в терміносистемі мови пов’язана з однією із 
найважливіших ознак терміна, яка передбачає відсутність у терміна синонімів [1: 147]. Це цілком 
закономірно, адже термінологічна лексика найбільше прагне до точності, тобто до того, щоб для 
назви кожного спеціального поняття існував лише один термін [2: 172].  

Хоч у термінології синонімію вважають негативним явищем, одночасно більшість мовознавців 
вказує на наявність у різних терміносистемах синонімів. Популярна думка про синонімію як 
властивість будь-якої терміносистеми на етапі її становлення, коли відбувається добір 
найдоцільніших назв нових понять. Але деякі монографії і значна кількість термінних словників 
переконують, що синонімія властива різним галузям наукової термінології на всіх етапах її розвитку. 
У зв’язку з цим мовознавці починають вести мову про наявність синонімних та варіантних термінів і 
боротьбу між ними як ознаку постійного розвитку термінології та її тяжіння до досконалості [3: 20]. 

Деякі мовознавці при аналізі синонімії в термінній лексиці радять виходити з того, що синонімія є 
загальномовним явищем, а тому термінологічну синонімію не варто цілком відривати від синонімії 
загальнонаціональної мови [4: 66]. Синонімію літературної мови здебільшого трактують як її 
характерну рису, як закон розвитку та існування мови, то ж не варто вести мову про синонімію у 
термінології як про явище негативне і надлишкове або взагалі її заперечувати, бо на термінну 
лексику, як на підсистему літературної мови, поширюються закони літературної.  

З погляду стандартизації синоніми в термінолексиці трактують як ваду, негативну ознаку, бо вони, 
мовляв, перевантажують пам’ять і вимагають додаткових зусиль для їх засвоєння. Цю думку, 
зокрема, підтримують Коваль А.П., Толикіна Є.Н., Д’яков А.С. Вони рекомендують якнайшвидше 
вилучити всі синоніми з терміносистем та уніфікувати їх [4: 66]. 

З іншого боку, ряд мовознавців (Ахманова А.С., Даниленко В.П.) вважають, що термінологічні 
синоніми дуже корисні в термінології, бо кожен з них має значну наукову цінність з огляду на те, що 
по-різному розкриває зміст поняття [4: 67].  

Тому поряд із загальновизнаною тезою про шкідливість синонімів для термінології уже 
традиційною стала теза про синонімію як невід’ємну ознаку термінної лексики. Але, визнаючи 
наявність синонімів у термінології, мовознавці все ж таки по-різному трактують це явище і дають 
йому різні назви. 

Представлена стаття має на меті розглянути типи синтаксичних синонімів в українській науково-
технічній термінології та з’ясувати причини їх виникнення та проблеми унормування. 

Синонімія в науково-технічній термінології виникла внаслідок пошуку найбільш вдалої назви для 
певного наукового поняття. Найчастіше цьому сприяє залучення ресурсів інших мов, а тому доволі 
часто поряд із питомо українським терміном функціонує позичений термін з ідентичним значенням. 
Окрім того, поширеним в українській науково-технічній термінології був і залишається процес 
пошуку українських відповідників до термінів іншомовного походження. Рідше появу термінних 
синонімів спричиняє запозичення слова одночасно з різних іноземних мов. 

Термінні синоніми також з’являються внаслідок:  
1) творення слів від одного і того самого кореня за допомогою різних словотворчих афіксів;  
2) творення слів від синонімних коренів за допомогою однакових або різних словотворчих 

засобів;  
3) функціонування складних термінів-синонімів, що мають у своєму складі різні, але синонімні 

компоненти;  
4) вживання поряд термінів різної структури (повний – короткий, слово – словосполучення). 
Важливим джерелом для появи термінів-синонімів є наявність різних наукових шкіл та напрямків, 

що користуються різними концептами при визначенні одного і того ж поняття. Оскільки одне наукове 
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поняття може мати багато різних характерних ознак, його можна по-різному сприймати, тому 
поняттю можна дати кілька назв і всі вони будуть відображати різні властивості об’єкта чи явища [5: 
78]. 

У термінній лексиці виділяють такі різновиди синтаксичних синонімів: 
1) "слово – словосполучення": батискаф – глибоководний океанографічний апарат, каолін – 

біла глина, таймер – лічильник часу; 
2) "словосполучення – словосполучення": нікелеві сплави – сплави нікелю; 
3) "повна форма терміна – коротка форма терміна": карданний вал – кардан, ТЕЦ – 

теплоелектроцентраль [6: 56]. 
Останній різновид термінних синтаксичних синонімів поділяють на три види, беручи за основний 

критерій – спосіб утворення короткої форми терміна:  
а) лексичне скорочення: випадіння слова у словосполученні (варіаційний принцип Гамільтона – 

принцип Гамільтона, зростання епітаксії – епітаксія) або заміна словосполучення одним словом 
(повзучість металів – крип, тримірна установка - тример);  

б) скорочення засобами словотворення: 
• афіксальний спосіб: засипний отвір – засипник, теплопровідна здатність – 
теплопровідність; 

• словоскладання (основоскладання): запис звуку – звукозапис, телевізійна камера – 
телекамера;  

• абревіація: ініціальна (електронно-обчислювальна машина - ЕОМ), змішана (зарядова 
парність – С-парність); синоніміні терміни цього типу пропонують називати морфолого-
синтаксичними синонімами [7: 11; 8: 13]. 

в) скорочення засобами символіки: вода – H2O [9: 77-78]. 
Останній різновид синонімів у термінології вважають виправданим, бо вживання скорочених назв 

понять сприяє економії мовних засобів. Коротку форму рекомендують використовувати поряд із 
розгорнутою, але тільки тоді, коли контекст не допускає неправильного трактування терміна [10: 33]. 

Наявність синтаксичних синонімів в українській науково-технічній термінології є її характерною 
рисою, хоча активність цього різновиду синонімів по-різному проявляється на різних етапах розвитку 
української термінології. Найбільше синонімних термінів цього типу зафіксовано в термінних 
словниках 20-30-х рр., у період становлення національної термінології в Україні. 

Найчастіше синтаксичні синоніми у термінології виникають унаслідок уживання поряд із 
терміном-словосполученням короткої форми, утвореної афіксальним способом від основи одного з 
компонентів описової форми цього терміна.  

В українській народній технічній термінології традиційно не вживали слів завод, фабрика, цех, 
станція, майстерня на позначення різних промислових установ, натомість функціонували слова зі 
суфіксом -н(я). Деривати цього типу пропонують використовувати для найменування різних видів 
промислових установ у технічних словниках 20-их рр. XX ст.: 

1) фабрики: взуттярня – фабрика взуття, годинникарня – фабрика годинників, дробарня – 
фабрика дробарна, олі(и)вцярня – фабрика олівцева, текстильня – фабрика текстильна, цукеркарня 
– фабрика цукеркова [15]; 

2) станції: замірня – станція замірча, компресорня – станція компресорна, наливальня – 
станція наливальна, нафтоприймальня – нафтоприймальна станція, рятівня – рятівна станція [15]; 

3) цехи: деревообробня – цех деревообробний, казанарня – цех казановий, ливарня – цех 
ливарний, малярня – цех малярний, складальня – цех складальний, трубарня – цех трубний [15]; 

4) майстерні: шевня – майстерня шевська, щоглярня – майстерня щоглова [15]. 
Поряд із цими синонімними термінами існують ще й терміни на позначення промислових закладів 

інших типів: складальня – зал складальний, складальне приміщення,  шерстомийня/вовномийня – 
заклад шерстомийний/вовномийний [15]. 

Суттєвим недоліком названих вище скорочених термінів є дуже загальне словотвірне значення, 
якого набувають деривати зі суфіксом -н(я). Часто потрібне чітке розрізнення семантики термінів, а 
найменування з цим суфіксом можуть водночас називати і родове, і видове поняття.  

Термінами на позначення родовищ різних корисних копалин виступали терміни-словосполучення 
і терміни-слова зі суфіксом -ищ(е): родовище залізорудне – залізорудище, родовище золота – 
золотокопнище, родовище крейдяне – крейдище, родовище мідних руд – мідерудище, родовище міді – 
мідище [15]. За допомогою цього самого суфікса також утворювались терміни з просторовим 
значенням:  простір паровий – паровище [15].  

Відприкметникові терміни-іменники на позначення опредметнених ознак функціонували поряд із 
описовими назвами цих ознак: перепускна здатність – перепусканість [15].  



О.А. Мартиняк. Синтаксичні сионоіми і українській науково-технічній термінології 

211 

Віддієслівні термінні іменники на -ння також вживали поряд із описовими назвами цих дій: 
ставлення кроков – кроквування,  окислювання хлором – хлорування [15].  

Субстантивовані прикметники на позначення професії також функціонують поряд із 
словосполученнями: майстер драговий – драгівничий, майстер свердловий – свердлівничий [15].  

Промислові прилади та пристрої у 20-х рр. також отримали по дві назви, адже поряд із терміном-
словосполученням вживали деривати з нульовим суфіксом та зі суфіксами -ач, -ник і -ец(ь): прилад 
водовказний – водовказ, прилад водомірчий – водомір, прилад вимичний – вимикач, прилад гасловий – 
гаслівець, пристрій живильний – живильник, пристрій натяжний – натягач [15].      

На позначення різних типів промислових машин і верстатів поряд із терміном-словосполученням 
вживали деривати зі суфіксом -к(а) (рідше -иц(я)): машина брошурувальна – брошурувалка, машина 
ворсувальна – ворсувалка, машина гарувальна – гарівниця, машина держакоробна – держакоробка, 
машина флотаційна – фльотувалка, верстат кантувальний – кантувалка, верстат 
прогоничонарізний – прогоничонарізалка, верстат стругальний – стругалка, верстат 
штампувальний – штампувалка [15].  

Синтаксичні синоніми, утворені шляхом скорочення засобами словотвору, можуть називають різні 
види промисловості, адже поряд із термінними словосполученнями зі словами справа і ремество 
пропонують вживати деривати зі суфіксом -ств(о): справа гірнича – гірництво, справа дослідницька – 
дослідництво, ремество ковальське – ковальство, ремество лимарне – лимарство, ремество 
столярне – столярство, ремество токарне – токарство [15].  

У термінній лексиці функціонував ще й інший тип синтаксичних синонімів: терміни, утворені 
способом основоскладання як варіанти словосполучення: ними були назви насосів (смок газовий – 
газосмок, смок повітряний – повітросмок, смок нафтовий – нафтосмок, смок паровий – паросмок, 
смок шлямовий – шлямосмок), рідше – найменування інших промислових пристроїв: дашкодержавка 
– дашкова державка,   лямпонастінний – настінник лямповий, сіногніт – сінний гніт [15].  

У 30-х рр. після видання «Виробничого термінологічного бюлетеня» з’явилось ще кілька груп 
синтаксичних синонімів цього типу. Увійшло в активний вжиток слово російського походження 
"завод", яке входить до складу термінних словосполучень, а поряд із ними пропонують вживати 
терміни на -н(я): кораблебудівний завод – корабельня/верф, прядильна фабрика – прядильня, 
салотопний завод – салотопня, топильний завод – топильня, цукроварний завод –  цукроварня [11].  

Синтаксичні синоніми науково-технічних термінів продовжують активно вживати у 30-х рр., а 
терміни завод, фабрика, цех, машина, прилад, пристрій утворюють все більше термінних 
словосполучень. 

Упродовж подальшого розвитку української науково-технічної термінології під впливом 
російської мови активному вживають терміни-словосполучення і вилучають їх однослівні 
відповідники. Тому технічні словники уже не фіксують однослівні терміни і терміни-
словосполучення як синтаксичні синоніми.  

Натомість активніше використовують синтаксичні синоніми на позначення опредметнених ознак. 
Зокрема: вбиральна, поглинальна здатність – вбиральність/поглинальність, вибірна здатність – 
вибірність, заломна здатність – заломність, навантажна здатність – навантажність, пропускна 
здатність – пропускність, розсіювальна здатність – розсіювальність [14].  

Активна праця на ниві відродження української національної термінології в 90-х рр. спричинила 
появу забутих термінів. Тому в сучасних словниках пропонують відновити синонімні терміни, що їх 
уживали у 20-х рр. Серед них назви: 

1) ремесел та галузей виробництва: бондарне ремесло – бондарство, гончарне ремесло – 
гончарство, ковальське ремесло – ковальство, палітурне ремесло – палітурництво, столярне ремесло 
– столярство (МТФ.); кодільне виробництво – кодоларство, маслоробне виробництво – 
маслоробство, машинобудівне виробництво – машинобудівництво, тектурне виробництво – 
тектурництво, цегельне виробництво – цеглярство [12]; 

2) заводів: лісопильний завод – лісопильня, тартак, маслоробний завод – маслоробня, 
миловарний завод – миловарня, олійний завод – олійня, олійниця, пивоварний завод – пивоварня, 
цукроварний завод – цукроварня [13]; 

3) фабрик: фабрика вуглезбагачувальна – вуглезбагачувальня, фабрика мебльова – меблярня, 
фабрика ткацька – ткальня [12]; 

4) копалень: копальня вугільна – вуглярня, копальня крейдяна – крейдярня, копальня сольова – 
солярня [12];    

5) майстерень: бондарна майстерня – бондарня, креслярська майстерня – креслярня, палітурна 
майстерня – палітурня, слюсарна майстерня – слюсарня, склярська майстерня – склярня, столярна 
майстерня – столярня [13]; 
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6) промислових приміщень: приміщення помпове – помпівня, примішеня складське – складня, 
приміщення трансформаторне – трансформаторня, приміщення холодильне – холодильня [12];  

7) машин, верстатів: мережівкова машина – мережівка, оббивальна машина – оббивалка, 
шеретувальна, шеретівна машина – шеретівка [13], верстат вальцівний – вальцівниця, верстат 
довбальний – довбалка, верстат протягальний – протягальня [12]; 

8) опредметнених промислових дій: знегажування – видаляння/видалення газу, 
знезалізнювання/знезалізнення – видаляння/видалення металу, знешерстювання – видаляння/зганяння 
шерсті [12]. 

Цей різновид синонімії у термінології мовознавці називають цілком виправданим, бо обидва 
терміни позначають те саме поняття і не мають відмінностей у значенні. У деяких випадках вони є 
дуже зручними, бо можна використати або повну, або коротку форму терміна. Обидві часто 
розрізняють за сферами вживання: повна форма характерна для наукового стилю, коротка – для 
розмовного.   

Отже, синтаксична синонімія термінів насамперед виникає внаслідок паралельного 
функціонування в українській науково-технічній термінології аналітичних (описових) термінів, і їх 
скорочених варіантів, які з’являються у зв’язку із прагненням якнайточніше виразити зміст поняття у 
найстислішій формі. 

Незважаючи на вимогу не вживати різних назв того самого поняття в одній терміносистемі, 
синонімія термінів все-таки властива науково-технічній термінології. Вона яскраво проявляється на 
різних рівнях, зокрема лексичному, словотвірному, синтаксичному і навіть стилістичному. Тому ряд 
мовознавців визнають доречність синонімії в термінології, бо варіантна назва необхідна, по-перше, 
для наукового означення поняття і тлумачення назви терміна (особливо чужомовного походження), 
по-друге, для найточнішого висловлювання думки, особливо коли межа між поняттями нечітко 
окреслена, по-третє, для уникання повторів одного й того ж слова чи словосполучення [16: 116]. 

Аналізуючи явище синонімії в термінології, не варто різко протиставляти її синонімії в 
літературній мові загалом, адже термінна лексика – це пласт лексики літературної мови, якій 
притаманні ті самі ознаки. А тому потрібно вести мову про синонімію у термінології не лише як про 
негативне явище, як про "баласт у термінології" [17: 159], але і як про невід’ємну ознаки термінології 
та мови взагалі. 
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Мартиняк О.А. Синтаксические синонимы в украинской научно-технической терминологии. 

Статья посвящена проблеме синтаксических синонимов в украинской научно-технической 
терминологии. Анализируются причины возникновения синтаксических синонимов в терминологии  и  
их функционирование на разных отрезках развития украинской научно-технической терминологии. 

Указывается, что явление синонимии в терминологии не следует резко противопоставлять 
синонимии в литературном языке в целом, так как терминологическая лексика представляет собой 

слой лексики литературного языка, которому свойственны те же качества. 

Martynyak О.А. Syntactic Synonyms in Ukrainian Scientific and Technical Terminology. 

The article is devoted to the problem of syntactic synonyms of Ukrainian scientific and technical terms. Here 
are explicated the reasons of emergence of the syntactic synonyms of terms. On the large actual material 

function of syntactic synonyms of scientific and technical terms on the different stages of Ukrainian 
terminology’ s development is shown at the article. It is stressed that the phenomenon of synonymy in 

terminologicak sphere must not be opposed to general syninymy as terminilogical units present in a layer of 
literary language and thus share the same qualities. 
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МОДЕЛЬ ОПИСУ ПОНЯТІЙНОГО ШАРУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ "РЕЛІГІЯ" 
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Стаття присвячена моделюванню схеми понятійного шару лінгвокультурного духовного концепту 
"Релігія" в сучасній англійській мові, встановленню його характерних ознак. Для цього проведено 

класифікацію лексичних одиниць, що вербалізують концепт "Релігія", визначено основні 
взаємопов’язані та взаємозалежні сфери концепту. У межах кожної сфери виокремлено сектори, що 
відображають її інформаційний зміст. Результати етимологічного аналізу концепту дозволяють 

стверджувати, що концепт "Релігія" є міжнаціональним концептом духовної культури. 

Зростаючий інтерес до процесів формування та еволюціонування концептів, ролі мови в цьому 
процесі з боку вчених зумовлює актуальність аналізу вербалізації лексикалізованого концепту 
"Релігія". Актуальним на часі є також розгляд лексичних одиниць, що репрезентують концепт 
"Релігія" в діахронії. Такий підхід надає можливість прослідкувати зміни в мовній картині світу та 
сприяє розумінню історичних та культурних традицій певної нації на різних етапах розвитку 
суспільства. Метою цієї роботи є дослідження особливостей структури і змісту лінгвокультурного 
концепту "Релігія" в сучасній англійській мові та моделювання схеми понятійного шару даного 
концепту.  

Дослідження здійснене в руслі лінгвокогнітивної концептології, що ставить своєю задачею 
змоделювати зміст та визначити місце концепту, що вивчається, в національній концептосфері, 
розглядаючи його як глобальну ментальну одиницю в її національній своєрідності. Для цього 
необхідно "максимально повно виявити склад мовних засобів, що репрезентують концепт, та описати 
семантику цих одиниць, застосовуючи методику когнітивної інтерпретації результатів лінгвістичного 
дослідження" [1: 9]. 

В якості методології вивчення концепту "Релігія" в даній роботі застосовується системний аналіз 
структури концепту, запропонований С.Г. Воркачевим [1: 9], а також синтезовані елементи різних 
теорій зображення концепту [2; 3; 4; 5]. 

З позиції існування концептів у свідомості індивідів [1: 13], можна стверджувати, що концепт 
Релігія належить до загальнолюдських концептів. Досвід лінгвістичного аналізу концептів з точки 
зору семантики дозволяє стверджувати, що концепт "Релігія" одночасно належить до декількох груп 
концептів: культурних, морально-етичних, духовних [1; 3; 4; 5]. У цьому дослідженні концепт 
"Релігія" розглядається як лінгвокультурний, а саме, концепт духовної культури, "телеономний", під 
яким, за С.Г. Воркочевим, розуміються поняття, що безпосередньо пов’язані з формуванням у 
людини сенсу життя. Робочим тлумаченням лінгвокультурного концепту виступає наступне – 
вербалізований культурний зміст, відмічений культурною специфікою, який має певну ознаку, що 
лежить в основі номінації, в реалізації цього змісту "спостерігається серійність, масовидність" [6]. 

Матеріал дослідження складають 266 лексичних одиниць англійської мови, що відібрано методом 
суцільної вибірки з тлумачного словника The Shorter Oxford English Dictionary [7]. Одиницями базової 
вибірки слугували 26 лексем Словника синонімів основних індоєвропейських мов К. Бака [8], що 
представлені в групі "Релігія та марновірство". Це такі лексичні одиниці як religion ‘релігія’, god 
‘бог’, devil ‘диявол’, temple ‘храм’, altar, ‘вівтар, престол’, sacrifice, offering ‘жертва, жертвування, 
підношення’, worship (vb.) ‘поклонятися’, pray ‘молитися’, priest, clergyman, minister, parson 
‘священик’, monk ‘чернець’, nun ‘чернець’, holy, sacred ‘священний, святий’, church ‘церква’, preach 
‘проповідувати’, bless ‘благословляти’, fast (vb.) ‘поститися’, heaven ‘небо, небеса’, hell ‘пекло’, angel 
‘ангел’, demon (evil spirit) ‘демон (злий дух)’ [8: 1462]. 

Основними критеріями визначення корпуса дослідження слугували такі:  
1) словникові позначки Eccl. ‘церковне’, наприклад, aggravation ‘агравація’ – 3. Eccl. An 

ecclesiastical censure ‘церк. церковне осудження’, agnoites ‘агноїти’ – Eccl. A sect who held that Christ 
was ignorant of some things ‘секта, члени якої вважали, що Христос не мав уяви про деякі речі’; Eccl. 
Hist. ‘в історії церкви’, наприклад, audient ‘катехумен’ – Eccl. Hist. A hearer of the gospel, not yet a 
member of the church ‘слухаючий Євангеліє, але ще не член церкви’; ascetic ‘аскет’ – 1. Eccl. Hist. One 
of those who in the early church retired into solitude, to exercise themselves in meditation and prayer , and 
the practice of rigorous self-discipline by celibacy, fasting and toil ‘один з тих, хто в ранній церкві 
усамітнювався для того, щоб практикуватися в медитації та молитві, у жорсткій самодисципліні 
целібату, посту та тяжкої праці’; Liturg. ‘у літургії’; Ch. Hist., наприклад, anabaptist ‘анабаптист’ – 2 . 
Ch. Hist. Name of a sect which arouse in Germany in 1521  ‘назва секти, що сформувалася у Германії у 
1521 р.’; anachoret ‘відмовник, пустельник’ – 2. Ch. Hist. The recluses of the East ‘пустельники сходу’; 
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R.C.Ch. ‘греко-католицька церква’, наприклад, affinity ‘духовне споріднення’ 1. R.C.Ch. The spiritual 
relationship between the sponsors and their godchild ‘духовний зв'язок між хрещеними батьками та 
хресником’; apostasy ‘апостазія, віровідступництво, єресь’ – 1.b. R.C.Ch. The action of quitting the 
religious order or renouncing vows without legal dispensation ‘залишати релігійний орден або зрікатися 
обітниці без офіційного дозволу’; Theol. ‘у теології’, наприклад, atonement ‘покутування’ – 1. spec. in 
Theol. Reconciliation or restoration of friendly relations between God and sinners  примирення або 
відновлення дружніх відносин між Богом та грішниками; application ‘прикладання, потяг’ – 3. in 
Theol. of ‘the redemption purchased by Christ’ ‘спокута отримана Христом’. 

2) за відсутності позначок підставою для вибірки лексем, що вербалізують концепт "Релігія", 
слугувала наявність слів-ідентифікаторів: іменників "релігія", "християнство", "православ’я", 
"католицизм", "протестантство", "церква" та відповідних похідних прикметників. Наприклад, 
тлумачення лексеми augur ‘авгур, віщун, пророкувач’ містить слово "релігійний" – a religious official 
who interpreted omens derived from the flight, singings and feeding of birds ‘релігійний службовець, який 
тлумачив знамення, набуті від польотів, співів та годування птахів’ (підкреслення наше);  

3) у випадках, коли неможливо було застосувати жоден з зазначених критеріїв, віднесеність 
лексем до концепту "Релігія" уточнювалась у словниках-тезаурусах, зокрема, в тезаурусі П. Роже [9]. 
Наприклад, у словниковій статті до дієслова to adore ‘поклонятися шанувати’  – to elect (a Pope) by 
adoration ‘обирати Папу через шанування’, зазначені позначки або слова-ідентифікатори відсутні. 
Однак, подальше розгортання дефініції за допомогою зазначеного словника-тезауруса дозволяє 
віднести лексему до концепту "Релігія". Це можна зробити на підставі того, що лексична одиниця 
Pope ‘Папа’ у тлумаченні дієслова to adore наявна у розділі ‘Релігія’ тезауруса П. Роже.  

Слід зазначити, що, якщо орієнтуватися лише на формальні критерії під час відбору матеріалу за 
темою, можна зіткнутися з певними труднощами, оскільки в деяких словниках лексеми, що очевидно 
належать до церковно-релігійної сфери, подані без будь-яких позначок, у той час як в інших – вони 
мають позначки "церк.", "реліг.". Тому в окремих випадках лексичні одиниці відбиралися, виходячи з 
тлумачень, в яких наявне відсилання до релігійних уявлень або до церкви. На відсутність єдиної 
системи подавання церковно-релігійної лексики у тлумачних та фразеологічних словниках звертає 
увагу, зокрема, С.В. Булавіна, яка пояснює таке явище різними підходами до розмежування між 
церковною та релігійною лексикою, поглядами авторів на необхідність таких позначок, а також 
недостатнім рівнем опрацювання поняття "церковно-релігійна лексика" [10: 19-21]. 

На відміну від традиційного аналізу лінгвокультурних концептів, під час яких, з точки зору 
етимології розглядається тільки ключове слово – ім’я  концепту, дослідження особливостей 
вербалізації концепту "Релігія" передбачає укладання етимологічного портрету його базових 
елементів, вивчення етимології усіх одиниць мовного матеріалу. Модель вивчення досліджуваних 
одиниць на матеріалі англійської мови можна зобразити у вигляді таких етапів: 

1) здійснення базової вибірки лексичних одиниць із Словника синонімів основних 
індоєвропейських мов К. Бака. Зазначені вище 26 лексем слугували основою даного дослідження, 
оскільки саме поняття, що позначаються ними, знайшли своє лексикалізоване відображення в 
більшості індоєвропейських мов і склали семантичне джерело концепту "Релігія"; 

2) розширення та уточнення базової вибірки в англійській мові, використовуючи дані тезауруса П. 
Роже, де лексеми, об’єднані темою "Релігія", представлені в таких групах як: Gods in general ‘Боги 
взагалі’, Angel ‘ангел’, Devil ‘диявол’, Heaven ‘небеса’, Religion ‘релігія’ та інші. Доповнення, 
уточнення, аналіз семантики лексем відбувався на основі статей тлумачного словнику The Shorter 
Oxford English Dictionary [7]; 

3) аналіз семантики відібраних лексем, а саме класифікація на відповідні сфери, виходячи з 
лексико-семантичного варіанта, що дозволяє сформувати певний сектор та віднести його до 
відповідної сфери; 

4) укладання етимологічного портрету одиниць базової вибірки; вивчення особливостей 
походження лексичних одиниць, що репрезентують концепт "Релігія", фіксація випадків звуження та 
розширення семантики, поява похідних слів; 

5) встановлення синонімічних та антонімічних зв’язків між лексемами, що вивчаються. 
У складі лінгвоконцепта виокремлюються три наступні шари: понятійний, фактуальний або 

інформаційний; образний; значущий або ціннісний [1; 6]. У межах даного дослідження увага 
концентрується на понятійному та ціннісному шарах. Понятійний шар відображає ознакову та 
дефініційну структуру концепту, ціннісний, у свою чергу, визначається місцем, яке ім’я концепту 
займає у мовній системі. 

Концепт "Релігія" – ієрархічний, відрізняється складною архітектонікою своєю структури. Він 
представлений трьома взаємопов’язаними та взаємозалежними сферами різного рівня абстракції: 
"Духовне", "Людина", "Матеріальне". У межах кожної сфери можна виділити певну кількість 
секторів, що відображають інформаційний зміст сфери, а отже і концепту. Сектори характеризуються 
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більшою чи меншою лексичною щільністю та можуть репрезентуватися окремими лексемами або 
значеннями тих чи інших лексем. 

Сфера "Людина" є найбільш чисельною, вона представлена 107 лексичними одиницями та 
об’єднує в собі такі сектори як: 1) Служителі інституту церкви (abbot ‘абат’, archdeacon 
‘архідиякон’); 2) Ставлення до релігії, віросповідання, напрямки християнства (heretic ‘єретик’, 
baptist ‘баптист’); 3) Релігійні організації та об’єднання (abbey ‘абатство’, diocese ‘єпархія’); 4) 
Релігійна поведінка (sinner ‘грішник’, hermit ‘пустельник, відмовник’); 5) Учасник релігійних обрядів 
(godchild ‘хресник’, godparents ‘хрещені батьки’). 

Наступною за лексичною щільністю є сфера "Матеріальне", яка об’єктивована 87 одиницями, що 
розподілені по секторах: 1) Релігійна література (gospel ‘Євангеліє’, apocrypha ‘неканонічні тексти’; 
2) Обряди (annual ‘меса, яку служать кожного року’, to anabaptize ‘хрестити вдруге’); 3) Свята 
(Christmas ‘Різдво’, Easter ‘Пасха’); 4) Релігійні споруди (kirk ‘церква, християнський храм’, ambo 
‘кафедра’,); 5) Предмети культу, релігійної практики (frankincese ‘ладан’, chrism ‘єлей, 
миропомазання); 7) Ритуальні страви (prosphorae ‘просфора’); 8) Одежа священнослужителів (clobuk 
‘клобук’, rhason ‘ряса’).  

Сфера "Духовне", що репрезентована 75 лексемами, містить наступні сектори: 1) Бог (God ‘Бог’, 
the Supreme Being ‘Верховна істота’); 2) Помічники Бога (angel ‘ангел’, apostle ‘апостол’); 3) 
Противники Бога (Аntichrist ‘антихрист’, Apollyon ‘руйнівник’); 4) Місце мешкання (heaven ‘небо, 
небеса’, hell ‘пекло’); 5) Християнські догмати (apocalypse ‘апокаліпсис’ resurrection ‘воскресіння’); 
6) Релігійні переконання та вчення (denomination ‘віросповідання’). 

Структура понятійного шару концепту "Релігія" репрезентована за допомогою рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Відображення реалізації понятійного шару концепту "Релігія" 

На рис. 1 за допомогою подвійних стрілок відображені прямі та зворотні зв’язки між сферами. 
Прямі зовнішні стрілки демонструють загальний безперервний цикл зв’язку між сферами, який 
полягає у прагненні людини звернутися, осягнути, наблизитися до сфери духовного, отримати 
одкровення, яке реалізується шляхом духовної практики за допомогою матеріальних об’єктів. 

Аналіз понятійного шару лінгвокультурного, духовного концепту "Релігія" дозволяє зробити 
висновок, що головними ознаками цього концепту виступає віра в надприроднє, Бога та інших 
надзвичайних істот, незбагненних, часто недосяжних для людини. Віра в Бога породжує релігійне 
відчуття, а емоційне спілкування з ним – певний "духовний досвід". Невід’ємною характеристикою 
релігії взагалі, та концепту, що вивчається зокрема, є священні тексти, в яких викладено суть 
релігійного вірування. Важливими ознаками концепту "Релігія" також є системність, релігійний 
культ, який об’єднує обряди, ритуали, певну релігійну символіку, та церква як типова форма 
організації віруючих.  

Структура концепту розгортається на основі супідрядності його складових: концепт об’єднує в 
собі три сфери, які, у свою чергу, підрозділяються на сектори. Сфера "Людина" є найбільш лексично 
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щільною, що пояснюється безпосередньою участю людини в осмисленні, установлені релігії, 
утворенні та використанні матеріальних об’єктів для організації духовної практики.  

Результати етимологічного аналізу дозволяють визначити концепт "Релігія" як міжнаціональний 
концепт духовної культури, "концепт-універсалію" [11: 260], оскільки здебільше лексичні одиниці, 
що вербалізують концепт "Релігія", походять з грецької чи латинської мов, або являють собою 
семантичну та словотвірну кальку, наприклад, archangel ‘архангел’, angelus ‘"Ангелюс" молитва до 
Богородиці’. 
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Найденова Е.С. модель описания понятийного слоя лингвокультурного концепта "Религия" 
в современном английском языке. 

Статья посвящена построению модели понятийного слоя лингвокультурного концепта "Религия" в 
современном английском языке, установлению его характерных признаков путем классификации на 
взаимосвязанные и взаимозависимые сферы лексических единиц, вербализующих данный концепт. В 
пределах каждой сферы выделяются секторы, отображающие ее информационное содержание. 

Результаты этимологического анализа позволяют определить концепт "Религия" как 
межнациональный концепт духовной культуры. 

Naidyonova O.S. The Model of Representation of the Meaningful Layer of the Linguistic Cultural 
Concept "Religion" in Modern English. 

The article is concerned with the model of representation of the meaningful layer of the linguistic cultural 
concept "Religion" in modern English, determination of its core signs. The classification of the lexical units 
of the concept under study is carried out. The main interrelated and interdependent spheres of the concept 
are defined. Sectors reflecting the content of the sphere they belong to are singled out. The results of the 
etymological analysis prove that the concept "Religion" is an international concept of spiritual culture.  
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АПЕЛЯТИВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ  ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, СТРАВ ТА НАПОЇВ 
У РОЛІ ВЛАСНИХ ІМЕН У КОЗАЦЬКОМУ РЕЄСТРІ 1642 РОКУ 

У статті проаналізовано прізвищеві назви, утворені від апелятивів на позначення їжі, продуктів 
харчування та напоїв, розглянуто їх походження та семантику. Зроблено узагальнення щодо 

важливості зафіксованих особових назв у відтворенні матеріальної культури староукраїнського 
мовного періоду та поповненні лексичного складу української мови. 

Одним із важливих завдань сучасної лінгвістичної науки є введення до наукового обігу нового 
фактичного матеріалу, всебічне вивчення лексики, фонетики й граматичної структури недосліджених 
пам’яток староукраїнської писемності. Це великою мірою сприятиме подальшому поглибленому 
вивченню української живої розмовної мови донаціонального періоду та розвитку української 
історичної діалектології. Дослідження окремих тематичних і лексико-семантичних об’єднань як 
лексичних підсистем дає можливість виявити загальні специфічні особливості функціонування 
лексичної системи в цілому. 

Мета статті – дослідити зафіксовані в аналізований період прізвищеві назви, які стали дериватами 
від апелятивів у значенні продуктів харчування, страв і напоїв, показати їх етимологію та простежити 
семантику.  

Стиль написання староукраїнських пам’яток не завжди дозволяє в повному обсязі відтворити 
лексичний склад мови досліджуваного періоду, тому одним із джерел поповнення словникового 
складу тематичної групи слів на позначення продуктів харчування, страв та напоїв є антропоніми. 
"Реєстр Війська Запорозького 1649 року" (далі Реєстр) [1] – унікальна історична та культурна 
пам’ятка українського народу другої половини XVII століття. Він охоплює 373 прізвищеві назви, які 
або безпосередньо утворені від апелятивів на позначення продуктів харчування та напоїв, або зайняли 
певне місце у словотвірному ланцюжку, утвореному від нижче зазначених слів. Проаналізуємо окремі 
з них.  

Зафіксована в Реєстрі прізвищева назва Крупа [1: 72, 110] утворена від апелятива крупа. Це 
найдавніша лексема, яка виступала у значенні "подрібнені зерна як продукт харчування". Пов’язують 
з псл. krusiti, укр. крушити [2: III: 110]. У давньоукраїнський період слово крупа виступало в більш 
загальному значенні: "маленька частинка чого-небудь; крупинка", а також подрібнені зерна" [3: 108]. 
На думку Г.Ф. Вештарт, старожитним слов’янам були відомі тільки два різновиди круп: krupa 
"ячмінні крупи" і пшоно "просяні крупи" [4: 97]. У староукраїнській мові спостерігається семантична 
конкретизація слова крупа, воно позначає продукт із зерен різних злаків: крупъ гричаных мєрка 
(Кременець, 1571 ЛНБ 103, 1921, 6 зв.); пшеничные и иржаные крупы (Луцьк, 1597 Арх. ЮЗР 4 / 160) 
[5]. Часто назва фіксується без конкретизатора-прикметника. У такому випадку вона виступає в 
загальному значенні: взято ... мацу пшона, крупъ, мацу маку... (Клевань, 1571 Арх ЮЗР 1/ I, 34) [5]. У 
більш ранній період староукраїнської мови слово крупа зафіксовано тільки у ролі топонімів (назви сіл 
у Волинській землі та Троцькому воєводстві) [6: I: 517]. У сучасних східнослов’янських мовах 
аналізована назва зберігає значення зі староукраїнської мови [7: IV: 372; 8: II: 733; 9: V: 1731-1732].  

Наступною зафіксованою власною назвою, очевидно похідною від апелятива в значенні "страва з 
крупи", виступає Крупник [1: 107]. Можливо, твірний апелятив позначав особу, яка займалася 
виготовленням круп, однак у сучасній українській літературній мові ця назва виступає з єдиним 
значенням: "густа юшка з крупів" [10: 469], пор. у говірках середнього та східного Полісся крупник 
"куліш; круп’яний суп", у гуцульських говірках круп’їнка "каша з кукурудзяної муки" [11: 101], пор. 
п. krupnik "рідка каша", біл. крупник, крупеня "рідка страва із ячмінної, гречневої або просяної крупи. 
На Заході назва вживається також у значенні "хмільний напій" [12: 12]. 

Прізвищева назва КисTлъ [1: 29, 42] зафіксована у фонетичних варіантах Кисль [1: 174, 446], 
Кисл [1: 247], Кислъ [1: 325]. Апелятив кисіль походить від псл kyselь (дериват із суфіксом –ь від 
прикметника kyselъ "кислий" [13: 35]. Такої думки дотримуються й інші вчені, пов’язуючи назву з 
найдавнішим способом приготування страви, оскільки використовували закваску з мучних відварів, 
яка проходила процес бродіння (киснула) [14: 180]. У староукраїнський мовний період назва 
фіксується з другої половини XV ст. як особова назва [6: I: 475]. Надалі маємо фіксацію назви як 
апелятиву [15: 457], хоча в більшості випадків вона продовжує вживатися в ролі пропріального 
іменникика, зокрема в українській поезії середини XVII ст.: Того знаку заживал гетман россійского 
роду: Святолдич, котрый для дела славного названий єст Киселем [16: 55]. Це свідчить про те, що 
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аналізована назва була досить відомою в досліджуваний період, оскільки нею часто називали людей 
знатного роду.  

Лексема куліш вважається досить давньою, однак у пам’ятках давньоукраїнської мови вона не 
зафіксована, а  у староукраїнській тільки як власна назва, і то лише в Реєстрі [1: 224, 336]. Назва, як 
різновид круп’яної каші, праслов’янське утворення з суфіксом -ĕšь від кореня kul-, який наявний у 
кулага "густа страва з борошна". Окремі мовознавці зіставляють з кулитися "зіщулюватися", пор. 
польське kulic "зіщулювати" (17: III: 347). Останнім часом знаходить підтримку припущення про 
походження з угорської мови (пор. уг. кöles "просо", споріднене з манс. кwoläs "борошно" [2: III: 134], 
відносять його і до карпатської термінології пастухів [12: 9]. У сучасній українській літературній мові 
слово позначає "густий суп (здебільшого з пшона) [7: IV: 391], а в окремих говірках густу страву з 
кукурудзяної муки [18: 106].  

Слово лTмішка в опрацьованих джерелах також зустрічається тільки в ролі особової назви: Иванъ 
ЛTмшка [1: 193]. Очевидно прізвищева назва утворена від апелятиву в значенні страви. Пор. укр. 
лемішка "рідка страва, зварена із пшеничного або житнього тіста", "страва з гречаного борошна", 
лімішка "мамалига з некукурудзяної муки", рос. діалектне лемешка "зварене тісто, саламата", п. 
lemieszka "зварене тісто", біл. лемешка "страва із муки" [12: 15].   

Своєрідною специфікою творення в досліджуваній пам’ятці характеризуються прізвища з 
"борщовою основою". Досить поширеною виступає безафіксна модель: Борщ [1: 81, 249]. 
Продуктивно для морфологічного способу утворювалися прізвища за допомогою суфіксів: -енк-о: 
Борщенко / Боршченко [1: 29, 38, 66, 98, 104, 136, 155, 164, 172, 192, 211, 243, 408, 439, 408, 439, 298; -
ик: Борщик [1: 282]; -ич-енк-о: Борщиченко [1: 281]; -ег-ов-ськ-ий: Борщеговський [1: 92]; -ог-ов-ськ-
ий: Борщоговський [1: 35]; -ан-ин-енко-о: Борщаниненко [1: 153]. Для цього типу антропонімів 
характерні й такі, що утворилися синтаксичним способом, зокрема за допомогою дієслів у формі 
наказового способу, поєднаних з іменниками, що виражають об’єкт дії: Звариборщ, Замриборщ [1: 
149]; Недайборшченко [1: 45]; [19: 62]. Уперше назва як страва фіксується в 1598 році у пестливій 
формі борщикъ (боръсчикъ): тые хлопи з одное мисочки поливку албо борщик хлепчут (1598 Виш. Кн. 
105) [5]. У фонетичній формі борщъ (боръщъ) слово вживалося ще раніше, тільки на позначення 
рослини [20: III: 38]. Вірогідно, що саме апелятив у цьому ж значенні став твірним для топоніму 
Борщовка (назви села у Волинській землі), який зафіксовано ще в першій половині XV ст. [6: I: 114]. 
Етимологи виводять аналізоване слово з псл. "борщівник" (ботанічна назва), яке згодом розширило 
свою семантику і стало позначати ще й страву, саме тому, що у борщівника гостре на смак листя. Для 
слов’янських форм значення "борщівник" первісне, потім "юшка з борщівника" і нарешті, спочатку 
лише в українській мові, "юшка, суп з буряка і капусти", а потім поширилося і на інші мови: р. борщ, 
ч. слц. boršč, каш. bjršč, болг. борш і т.д. [2: I: 236].  

Припускаємо, що в досліджуваний період відомою була борошняна страва, яка мала назву 
вареник, хоча слово також зафіксовано тільки як прізвищева назва: Иван ВарTник [1: 333]. Назва 
пов’язана з дієсловом варити < псл variti [2: I: 332].  

У Реєстрі зафіксована особова назва Галушка [1: 393, 421, 455]. Уперше слово фіксується в кінці 
XVI ст.: твоя мл(ст)... насла(л)... яска гри(ц)ка галушку вє(р)гуна... на пасєку бугаєвскую (Брацлав, 
1595 ЛНБ 5, II 4048, 128) [20: VI: 186]. Лексема утворена від qal "невелика куля" [21: 158]. 
Допускають можливість й власне прасловянського походження, пов’язуючи зі словом голий (пор. рос. 
голыш "круглий камінець") і з гал "галявинка", галька "круглі камінці" [2: I: 455]. Назва продовжує 
вживатися в українській та білоруській сучасних мовах із значенням "різаний або рваний шматочок 
прісного тіста, зварений на воді або молоці" [7: II: 22; 8: II: 22 ]. 

У досліджуваній пам’ятці зафіксовано значну кількість прізвищевих назв, похідних від апелятивів 
на позначення хлібних виробів: Коржъ [1: 82, 102, 172, 242, 261, 306, 363, 376, 398, 448 ] та зменшено-
пестлива форма Коржикъ [1: 181, 186, 448], Прогъ [1: 214] та аналогічно Прожок [1: 471], Калач 
[1: 74], Книшъ [1: 216, 305, 335, 360, 394 ], Пампуха [1: 354], Проскура [1: 328] та багато похідних. 
Зокрема апелятив пиріг більшість етимологів пов’язують з псл pirogъ < pirъ "бенкет" і надають 
висхідного значення "святковий хліб" [2: IV: 373]. Назва калач бере свій початок від псл kolač 
"печений хліб круглої форми", похідне утворення від kolo "коло". Назву утворено відповідно до 
округлої форми печива, яка мала первісно обрядове значення (коло як символ щастя) [2: II: 348]. 
Слово кнышъ не має певної етимології, припускається запозичення його з грецької мови в значенні 
"запах і пара жирного печеного м’яса; сало, в яке загорталося жертовне м’ясо, призначене для 
спалення [2: II: 474]. Не остаточно також з’ясовано походження лексеми коржъ. Є припущення про її 
власне східнослов’янське утворення від kъŗg- неясного походження. Необгрунтоване твердження про 
спорідненісь з рос. корга "криве дерево". Сумнівне з огляду на географію поширення виведення 
східнослов’янських форм із фіно-угорських мов: від комі kőrys "круглий хліб, булочки, печиво", фін 
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kjyrsä "прісний хліб" [2: III: 7]. Як апелятив паляниця в усіх досліджуваних пам’ятках фіксується 
тільки у книжній поезії, і то лише в образному значенні: Кажуть люде якиєс, з маслом палениц. 
Горячиє прикладат щодень к потилиц. [16: 331]. Зустрічаємо назву і в Реєстрі: Палєниця [1: 411] та 
Палєничка [1: 430]. Аналізоване слово – похідне утворення від палити, зумовлене тим, що при 
випіканні такого хліба чи печива на ньому утворюється суха, іноді пригоріла скоринка [2: IV: 270]. 
Активно вживається і в сучасній українській мові на позначення хлібини, переважно з пшеничного 
борошна певним чином замішаної. Дериват паляничка є зменшено-пестливою формою до основної 
назви, або ж позначає будь-який маленький виріб з якого-небудь тіста [10: 700]. Назва в різних 
фонетичних видозмінах вживається в більшості українських говірок, так, на Поліссі паляніца 
паралельно функціонує зі словом скавароднік і називає велику хлібину, або ж хлібину, обкачену в 
муці [4: 111].  

Від апелятивів на позначення продуктів харчування і їжі тваринного походження зафіксовано такі 
прізвищеві назви: Сметана [1: 148, 153, 163, 197, 276, 328, 427 ], Масло [1: 122, 220, 255, 298 ], Сало [1: 
224, 305, 308], Ковъбаса [1: 335], Балик [1: 278], Лои [1: 4, 301]. Лексема сало походить з 
праслов’янського sadlo, пов’язане з saditi "садити, сідати", тобто те, що сідає на м’ясо. Деякі 
дослідники мови виводять слово з ірландського saill "солонина", saillim "солю" [2: V: 169]. Є 
розбіжності поглядів щодо походження назви сметана. За формами більшості мов слово 
реконструється в праслов’янське sъmetana, похідного від metati "кидати", як те, що скидується з 
молока. [2: V: 320]. Кулінарний термін ковбаса є давнім, але його джерела не зовсім ясні. Найбільш 
вірогідним вважається запозичення з тюркських мов, зокрема від тур. кūlbasti "м’ясо, смажене на 
рашпорі" [2: II: 480]. Слово балик "пров’ялена спинка риби" потрапило до нас з кримсько-татарської 
або турецької мови [2: I: 127]. Багато досліджуваних слів утворилося від назв овочів та фруктів: 
Бурякъ [1: 34, 137, 163, 280, 357, 421 ], Цыбуля [1: 43, 152, 186, 357, 376 ], ПTрTц [1: 47, 229], Капуста 
[1: 150, 207, 294, 399, 433 ], Динька [191], Гарбуза [1: 352, 415], Слыва [1: 176], Чєрєшня [1: 411] та 
інші. Назва буряк запозичена через польську мови з середньолатинської або італійської [2: II: 305]. На 
думку В.В. Німчука, кінцевий наголос в українському слові вказує на прямий його зв’язок із лат. 
bo(r)rāgo або на усвідомлення в народі назви як утворення від прикметника бурий за допомогою 
суфікса -ак. Сучасна нормативна форма буряк із вторинним пом’якшенням р засвідчується приблизно 
з XVIII ст. [22: 273]. Латинізм цибуля потрапив до нас із польської мови (п. cybula), в яку він увійшов 
із середньоверхньонімецької і витіснив давньоруське слово лук [23: IV: 305]. На думку дослідників 
мови, поширенню нової назви сприяло прагнення уникнути омонімії зі словом на позначення 
різновиду зброї – лукъ [22: 272]. Латинським запозиченням вважається також назва перець, зокрема 
лат. piper "перець" походить від гр. πTπTpί, що зводиться до дінд. pippalī [2: IV: 346-347]. Назва диня 
засвідчується в давньоруських пам’ятках (динz), де йдеться про рослину Melo. Із цією семантикою 
лексема виступає у староукраїнській мові – melons дин (Слав. 266) – і в сучасній літературній – диня. 
У частині говірок це назва гарбуза [22: 270-271]. Згадувана назва гарбуз походить з тюркських мов, 
пор. перс. χarbūza "диня" (букв. "ослячий огірок") [2: I: 472]. Більшість етимологів пояснюють назву 
капуста як результат видозміни запозиченого слат. compos(i)ta "квашена, консервована капуста 
(букв. "складена, змішана (зелень, капуста)") [2: II: 378].  

Праслов’янський характер овочевої термінології, що відноситься до садівництва як галузі 
господарства, свідчить, що в Київській Русі з сивої давнини вирощували садові дерева. Із матеріалів 
лінгвістичних досліджень випливає, що назви фруктових дерев і їх плодів співпадають. [22: 254]. 
Отже, слова на позначення овочів, які стали твірними для перерахованих вище прізвищевих назв, є 
давніми, праслов’янського походження і продовжують активно вживатися у сучасній літературній 
мові та її діалектах.  

Відбиті в пам’ятці назви Пиво [1: 80, 187], Бражка [1: 85, 159], Квас [1: 442] утворені від 
апелятивів із значенням напоїв. Однак ця підгрупа буде предметом подальших наукових студій.  

Це далеко не весь перелік зафіксованих у Реєстрі прізвищевих назв, похідних від апелятивів на 
позначення продуктів харчування, їжі та напоїв. Однак опрацьований матеріал дає підстави 
стверджувати, що переважна більшість апелятивів досліджуваної тематичної групи староукраїнського 
мовного періоду знайшли відображення в ролі особових назв Козацького Реєстру 1649 року. Частина 
загальних назв відтворено саме завдяки власним назвам, що має цінність для більш реального 
відтворення матеріальної культури та збагачення лексичного складу української мови. 
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 Яценко С. А. Апелятивы на обозначение продуктов питания, пищи и напитков в значении 
собственных имен у Козацком Регистре 1649 года. 

   В статье проанализированы собственные имена, образованы от апелятивов в значении продуктов 
питания, пищи и напитков в Козацком Регистре 1649 года, рассмотрена их этимологию и 

семантику. Сделаны обобщения о важности зафиксированных собственных имен в возобновлении 
материальной культуры староукраинского языкового периода и пополнении лексического состава 

украинского языка 

Yatsenko S.A. Appellations for Denoting Food Products, Food and Drinks in the Kosak’s Register of 
1649. 

 The article analyses proper names which were formed by appellations for denoting food products, food and 
drinks, discovers their origins and semantics. The generalizations are done about the importance of the fixed 
proper homes  in the material  culture renewal of the Old-Ukrainian language period and the replenishment 

of the Ukrainian language vocabulary. 
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ЗВ’ЯЗОК СМЕРТНОСТІ ЛЮДЕЙ З ГЕЛІОГЕОФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ 

Виявлено низку специфічних ефектів геліогеофізичних факторів в динаміці смертності чоловіків і 
жінок від різних типів захворювань та у загальній смертності. На основі встановлених 

закономірностей та прогнозів геліогеофізичної обстановки є можливим завчасне попередження 
погіршення стану людей із захворюваннями певних органів та систем організму. 

В останні десятиліття в багатьох дослідженнях було показано, що варіації природних 
електромагнітних і акустичних полів, які вельми тісно залежать від активних процесів на Сонці, є 
важливим екологічним чинником. З геліогеофізичними факторами (ГГФ) пов’язані фізіологічні 
процеси в організмах людини і тварин [1]. 

Ще засновник сучасної геліобіології А.Л. Чижевський показав, що ефекти сонячної активності 
(СА) роблять істотний внесок до динаміки загальної смертності. У 1980-ті рр. Н.І. Музалевська [2] 
провела комплексну перевірку цього положення. Незалежно від світового регіону були отримані 
загальні результати: смертність зростає в роки максимальних змін сонячної активності (як на підйомі, 
так і на спаді), та є мінімальною у фазах мінімуму сонячної активності. Отже, зростання смертності в 
глобальних масштабах трапляються, перш за все, при істотних змінах геліогеофізичної ситуації. За 
оцінкою автора роботи, загальний внесок СА у варіації смертності сягає приблизно 10%, що свідчить 
про реальний внесок ГГФ до загальної смертності. Особлива роль у запуску загострень багатьох 
захворювань серцево-судинної системи, як відомо, належить геліогеофізичним факторам. У 1960-
1980 рр. вітчизняними дослідниками був отриманий значний об’єм даних щодо зв’язків загострень 
серцево-судинних захворювань (інфаркт міокарду, гострі порушення мозкового кровообігу, приступи 
стенокардії, вегето-судинний пароксизм, гіпертонічна хвороба) з ГГФ. Бібліографія цих досліджень 
достатньо повно представлена в роботах І.І. Нікберга і співавторів [3], В.Г. Сидякіна і співавторів [4]. 
Як правило, відмічається погіршення стану чи приступи в діапазоні ±2 діб відносно дат геомагнітних 
збурень, на 1-3 доби після сплесків спалахової активності Сонця, а також при змінах полярності 
міжпланетного магнітного поля. У різних регіонах і медичних закладах у доби з підвищеною 
геомагнітною активністю (ГМА) істотно зростає кількість захворілих гострим інфарктом міокарду і 
гострим порушенням мозкового кровообігу. Крім того, встановлено, що існує підвищений ризик 
виникнення аритмій, синдрому раптової серцевої смерті, а також летальності від гострих інфарктів у 
доби з пониженою ГМА [5]. Ритміка захворюваності серцево-судинної системи в цілому співпадає з 
ритмікою ГГФ [6]. Виражені патологічні зміни реєструються в процесах утворення тромбів, осідання 
еритроцитів; порушуються процеси мікроциркуляції крові [7]. Протягом ±2 діб відносно геомагнітних 
збурювань (ГМЗ) у хворих на цереброваскулярну патологію підвищуються рівні гемореологічних 
показників (в’язкості цільної крові, фібриногену, гематокриту та ін.), а також зростають концентрації 
норадреналіну, адреналіну й дофаміну [8]. Проте, зв’язки смертності від захворювань різних систем 
організму з ГГФ вивчені недостатньо чи практично не досліджені, як, наприклад, смертність від 
злоякісних новоутворень, захворювань сечостатевої, дихальної, травної систем організму. 
Проведення такого дослідження на значній виборці з української популяції є актуальним і корисним 
для використання в медичній практиці. Мета дослідження – дослідити зв’язки зростання смертності 
людей від захворювань різних органів та систем організму з геліогеофізичними факторами. 

У рамках даного дослідження здійснено аналіз вибірки із померлих у Києві протягом 1990-
2000 рр. Архівні записи, що вміщують дані по датам народження й смерті, а також статі й причинам 
смерті людей, були отримані в загсах 5 районів Києва (Шевченківському, Радянському, 
Подільському, Мінському та Печерському) а також у загсі м. Вишгорода Київської області. 
Досліджена вибірка спочатку включала до себе дані по 104324 особах, що народилися в 1884-2000 рр. 
Оскільки урахування випадків дитячої смертності (до 1 року) могло б спотворити закономірності, що 
вивчаються, особи, померлі у віці до 1 року були виключені із бази даних. Після процедури 
виключення вибірка склала 102265 осіб (51863 чоловіків та 50402 жінок). Усі особи, що були 
включені до вибірки, були об’єднані у групи за основними причинами смерті. Вихідні дані надав 
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головний науковий співробітник ДУ "Інститут геронтології АМН України" О.М. Вайсерман. 
Аналізувалися дані, об’єднані в групи за основними причинами смерті (за виключенням 
насильницьких смертей, суїцидів та нещасних випадків): інфекційні захворювання (ІЗ), злоякісні 
новоутворення (ЗН), захворювання органів травлення (ЗОТ), захворювання органів кровообігу (ЗОК), 
сечостатевої системи (ЗСС), дихальної системи (ЗОД), нервової системи (ЗНС). У якості 
геліогеофізичних індексів були використані нормалізовані значення Ар-індексу ГМА )1ln( +Ap ; 
нормалізовані значення W-індексу СА Числа Вольфа 1+W ; знак ММП, співвідношення ГМА/СА 

1
)1ln(

+
+

W
Ap . У якості виділених геліогеофізичних подій розглядали геомагнітні збурювання (ГМЗ), 

геомагнітні штилі (ГМШ), зміни знаку міжпланетного магнітного поля (ММП). Геліогеофізичні дані 
люб’язно надані В.Н. Ішковим, зав. сектором сонячної електродинаміки і прогностичної підтримки 
космічних експериментів ІЗМІРАН.  

Для зіставлення летальності з ГГФ був використаний метод накладених епох [9] у двох 
модифікаціях. У першому варіанті в якості реперних точок були використані дати смертей; 
аналізувалися розподіли геліогеофізичних індексів в діапазоні ±10 діб відносно дат смертей, у 
другому варіанті в якості реперних точок були використані дати виділених геліогеофізичних подій, 
аналізували розподіли кількості смертей в діапазоні ±10 діб відносно кожної події. Для встановлення 
рівню достовірності тенденцій, що виявляються, використовували статистичні критерії знаків та χ2 
Пірсону. Нижче розглядаються статистично значущі ефекти в геліогеофізичних факторах, з якими 
може бути пов’язано зростання смертності від певних причин. 

На рис. 1-6 представлено низку ефектів зростання смертності поблизу дат виділених 
геліогеофізичних подій, специфічних для осіб різної статі. Зокрема, загальна смертність чоловіків 
зростає на 2-3 добу після геомагнітного штилю (рис. 1), смертність від інфекційних захворювань – в 
добу початку геомагнітного штилю (рис. 2), від захворювань органів травлення – за добу до початку 
геомагнітного штилю (рис. 3), від злоякісних новоутворень – за добу до геомагнітного збурення 
(рис. 4), – чого не спостерігається у смертності жінок. Навпаки, смертність жінок від захворювань 
серцево-судинної системи зростає за 2 доби до геомагнітного збурення і, меншою мірою, через 2-3 
доби після нього (рис. 5), а у чоловіків – за 2 доби до і через 1 добу після змін знаку ММП від "+" до 
"–". У відомих нам попередніх дослідженнях зв’язків смертності з ГГФ не розглядалися окремо 
когорти чоловіків та жінок, отже статева специфічність ефектів ГГФ заслуговує більш детального 
розгляду. Встановлені особливості ГГФ поблизу дат смерті від різних чинників підсумовані в таблиці 
1. Отже, ефекти ГГФ є вельми специфічними для різних типів захворювань і найчастіше для осіб 
різної статі, крім окремих випадків, наприклад, захворювань органів дихання, де ефекти ГГФ для осіб 
різної статі практично ідентичні.  

З метою визначення найбільш вагомих чинників ризиків зростання смертності в чоловіків і жінок 
від різних причин, в таблиці 2 підсумовані частоти зустрічальності певних ефектів ГГФ у зростанні 
смертності. Для осіб різної статі, локальні максимуми геомагнітної активності (при цьому не 
обов’язково геомагнітні збурювання), а також зміни знаку ММП від "+" до "–" можуть бути найбільш 
вірогідними чинниками зростання смертності. З іншого боку, загальна кількість встановлених ефектів 
ГГФ дещо більше в жінок, ніж у чоловіків. Так, з мінімумом співвідношення ГМА/СА, а також з 
максимумами СА у значно більшому ступені зв’язано зростання смертності жінок, ніж чоловіків. 
Проте, чинник геомагнітного штилю може давати вагомий внесок у зростання смертності в чоловіків, 
але не жінок.  

В ефектах ГГФ значної частки випадків спостерігається триваліший (на 1-4 діб) латентний період 
між дією чинника ризику і настанням смерті у жінок, ніж у чоловіків. Ймовірно, це пояснюється, в 
тому числі, більшим біологічним запасом міцності жіночого організму. 

Причинами того, що чутливість організмів до ГГФ зберігається в процесі філогенезу, може бути 
їхня роль випереджальних сигналів щодо важливих змін у середовищі (зокрема, з певними 
ситуаціями ГГФ можуть бути пов’язані розповсюдження циклонів і антициклонів, зростання 
сейсмічної активності тощо) [10; 11], та відносно стала ритмічна структура ГГФ, що дає можливість 
організмам використовувати їх у якості датчиків часу. Організм протягом усього життя безперервно 
адаптується до довкілля, і всі його системи мають знаходитися у стані гомеокінезу, коли інтегральні 
показники систем коливаються біля середніх положень, залишаючись в певних рамках [12]. Це 
забезпечує можливість динамічного підстроювання й синхронізації систем організму з факторами 
довкілля. Наряду з цим складні (в тому числі біологічні) системи зберігають свою цілісність і 
стійкість завдяки наявності і взаємозамінності негативних зворотних зв’язків [13]. Отже, численні 
динамічні процеси гомеокінезу різних систем у дорослому здоровому організмі існують як би в 
неявному вигляді, залишаючись у фізіологічних межах. Проте, в організмах у вихідному стані 
дезадаптації (наприклад, при захворюваннях) ці процеси, очевидно порушуються, і коливання 
факторів середовища, в тому числі і ГГФ, можуть спровокувати летальний результат.  
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Рис. 1. Динаміка загальної смертності 
чоловіків поблизу дат геомагнітних штилів. 

Рис. 2. Динаміка смертності чоловіків від 
інфекцій поблизу дат геомагнітних штилів. 
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Рис. 3. Динаміка смертності чоловіків від 
захворювань органів травлення поблизу дат 

геомагнітних штилів. 

Рис. 4. Динаміка смертності чоловіків від 
злоякісних новоутворень поблизу дат 

геомагнітних збурювань. 
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Рис. 5. Динаміка смертності жінок від 
захворювань органів кровообігу поблизу дат 

геомагнітних збурювань. 

Рис. 6. Динаміка смертності чоловіків від 
захворювань органів кровообігу поблизу дат 

змін знаку ММП від "+" до "–". 
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Таблиця 1. 

Основні ефекти ГГФ у смертності чоловіків і жінок від різних причин 

Причина 
смерті 

Чоловіки Жінки 

Максимум ГМА за 8 діб до смерті, 
після цього спад до -5 доби. 

Максимум ГМА за –8 діб до смерті, після 
цього спад до –5 доби перед смертю. 

Спад СА починаючи з +1 доби після 
смерті. 

Спад СА з –5 доби по 0 добу відносно дат 
смерті.. 

Максимум ГМА/СА в +1 добу після 
смерті. 

Мінімум ГМА/СА в добу смерті. 

 Перехід знака ММП від "+" до "–" в добу 
смерті. 

Загальна 
смертність 

Зростання смертності через 2-3 доби 
після ГМШ.  

 

Локальний мінімум ГМА в добу 
смерті. 

Зростання ГМА з –1 доби по +2 добу 
відносно дат смерті. Максимум ГМА в +2 
добу після смерті. 

Мінімум СА в діапазоні ±1 діб 
відносно смерті. 

Спад СА з –6 доби по 0 добу відносно дат 
смерті. 

 Максимум ГМА/СА в +1 добу. 
 Перехід знака ММП від "–" до "+". 

ІЗ 

Зростання смертності в добу ГМШ.  
Максимум ГМА в з –2 доби по +3 
добу відносно дат смерті 

Максимум ГМА у –2 добу відносно дат 
смерті. 

 Локальний максимум СА в 0, +1 доби 
відносно дат смерті. 

 Мінімум ГМА/СА в добу смерті. 
Перехід знака ММП від "+" до "–" в 
добу смерті. 

 

ЗН 

Зростання смертності за 1 добу до 
ГМЗ. 

 

 Спад ГМА з –2 доби по 0 добу відносно дат 
смерті. 

Мінімум ГМА/СА на +1 добу після 
смерті. 

Мінімум ГМА/СА за 3 діб до смерті. 

Перехід знака ММП від "–" до "+" в 
добу смерті. 

Негативний знак ММП в добу смерті 

Зростання смертності за добу до 
ГМШ. 

 

ЗОТ 

 Зростання смертності на +2, +3, +4 доби 
після дат зміни знака ММП від "+" до "–". 

Максимум ГМА у –5 добу, після 
цього спад до –1 доби перед смертю. 

Максимум ГМА у –6 добу, після цього спад 
до –1 доби перед смертю. 

Локальний максимум СА в добу 
смерті 

Зростання СА з локальним максимумом в 
добу смерті. 

Локальний максимум ГМА/СА за –1 
добу до смерті 

Локальний максимум ГМА/СА в інтервалі 
від –1 доби по 0 добу відносно дат смерті. 

ЗОД 

 Перехід знака ММП від "+" до "–" у –2 добу 
перед смертю; негативна полярність ММП 
в діапазоні ±1 діб відносно дат смерті 

Спад СА з –5 доби по +4 добу 
відносно дат смерті. 

Локальний максимум СА в добу смерті 
 

Зростання ГМА/СА з –5 доби по +4 
добу відносно дат смерті. 

Мінімум ГМА/СА в добу смерті и на +1 
добу після смерті. 

 Зростання смертності у –2 добу перед ГМЗ 
і на +2, +3 доби після дат ГМЗ 

ЗОК 

Зростання смертності у 2 добу до, та 
у 1 добу після змін знаку ММП від 
"+" до "–" 
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Причина 
смерті 

Чоловіки Жінки 

Максимум ГМА через 2 діб після 
смерті 

Максимум ГМА через 3-4 діб після смерті 

Спад СА з –1 доби до +2 доби 
відносно дат смерті 

Мінімум СА з –1 по +2 доби відносно дат 
смерті 

 Максимум ГМА/СА в добу смерті. 

ЗСС 

Перехід знака ММП від "+" до "–" в 
добу смерті 

Перехід знака ММП від "+" до "–" в добу 
смерті. 

 Виражені коливання ГМА в діапазоні от -3 
по +1 діб відносно дат смерті 

ЗНС 

Перехід к знаку ММП від "+" до "–" 
за 2 доби до смерті 

Сплеск смертності на +1 добу після змін 
знаку ММП від "–" до "+". 

 
Таблиця 2. 

Зіставлення ефектів ГГФ, з якими пов’язано зростання смертності чоловіків і жінок 

Геліогеофізичні ефекти Чоловіки Жінки Сума  
Максимум 4 5 9 
Мінімум 1 0 1 
Зростання 0 1 1 

ГМА 

Спад 2 2 4 
Максимум 1 3 4 
Мінімум 1 1 2 
Зростання 0 1 1 

СА 

Спад 2 2 4 
Максимум 2 3 5 
Мінімум 1 4 5 
Зростання 1 0 1 

ГМА/СА 

Спад 0 0 0 
Геомагнітні збурювання 1 1 2 

Геомагнітні штилі 3 0 3 
Зміни ММП від "+" до "-" 4 5 9 
Зміни ММП від "-" до "+" 1 2 3 
Сумарна кількість ефектів 24 30 54 

 
Результати цього дослідження є попередніми і потребують подальших пояснень та зіставлень. 

Зокрема, потрібно з’ясувати конкретні параметри природного електромагнітно-акустичного фону, які 
відповідають конкретним ситуаціям ГГФ, що провокують смертність, і на основі цього пояснити 
механізми дії ГГФ на певні системи і органи організму людини. Проте, вже зараз на основі виявлених 
закономірностей можна здійснювати профілактичні заходи, спрямовані на попередження загострень 
стану хворих людей заздалегідь, опираючись на прогнози ГГФ. Наприклад, високоточний прогноз 
комплексної геліогеофізичної обстановки на наступний тиждень публікується на сайті ІЗМІРАН 
http://www.izmiran.ru/ 
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Григорьев П.Е. Связь смертности людей с гелиогеофизическими факторами. 

Определен ряд специфических эффектов гелиогеофизических факторов в динамике 
смертности мужчин и женщин от различных заболеваний и в общей смертности. На основе 
установленных закономерностей и прогнозов гелиогеофизической обстановки возможно 
своевременное предупреждение ухудшения состояния людей с заболеваниями определенных 

органов и систем организма.  

Hrigoryev P .Ye. The Connection of People's Mortality with Helio-Physical Factors. 

The number of helio-physical factors specific effects in men and women's mortality dynamics because of 
different diseases and the general mortality is defined. Using the found patterns of relationship and the helio-

physical situation forecasts, it is possible to prevent the worsening of people's condition with diseases of 
particular organs and systems of organism. 
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ФОСФОНІЄВІ  СОЛІ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ 

Стаття представляє результати Одержано низку нових фосфонієвих солей бензильного, 
нафтильного та хінонного типу. Розроблено методики їх синтезу, підтверджено склад та будову. 
Вивчено дію отриманих сполук на 6 видів мікроорганізмів. Серед досліджених речовин виявлено 

сполуки з високою антимікробною активністю. 

Хіміотерапія з застосуванням антибактеріальних та антивірусних засобів – найважливіший метод 
боротьби з інфекційними захворюваннями та їх профілактики. Незважаючи на наявність значної 
кількості антимікробних препаратів у всьому світі і, зокрема, в Україні, проводяться інтенсивні 
пошуки і всебічне дослідження нових антибактеріальних та антисептичних речовин. Це зумовлено 
потребами практичної медицини в ефективних антимікробних, протигрибкових, противірусних тощо 
препаратах для лікування захворювань, збудники яких природно стійкі або набули резистентності до 
наявних антибіотичних речовин.  

Виходячи з літературних даних і деяких результатів розпочатих нами досліджень, можна зробити 
висновок, що фосфонієві солі і алкіліденфосфорани, які протягом багатьох років синтезуються на 
кафедрі хімії Житомирського університету, є перспективними об’єктами для пошуку нових 
ефективних антимікробних та антисептичних засобів. Наша стаття має на меті представити деякі 
результати проведених досліджень. 

 
Одержання фосфонієвих солей 
Фосфонієві солі можна отримати взаємодією фосфінів з органічними галогенопохідними. 

Найчастіше використовують третинні фосфіни, а з них – трифенілфосфін як зручну в роботі 
кристалічну сполуку, що в чистому вигляді позбавлена характерного для багатьох інших фосфінів 
неприємного запаху і високої токсичності. 

          R3P  +  R´-CH2X  —→ [R3P+-CH2-R´]X- 

Саме трифенілфосфонієві солі дістали найбільше практичне застосування, в тому числі для 
одержання фосфорілідів (алкіліденфосфоранів). Взаємодія цього фосфіну з алкілгалогенідами дає 
алкільні трифенілфосфонієві солі [Ph3P+CH2Alk]X-, які, як показали наші дослідження, не проявляють 
помітної антимікробної дії. 

Незрівнянно перспективнішими в цьому розумінні є фосфонієві солі на основі бензилгалогенідів 
[Ph3P+CH2Ar]X- (X – Cl, Br, I). Нами синтезовано велику групу таких солей, серед яких є сполуки з 
різноманітними функціональними групами, зв’язаними з ароматичним залишком, і досліджено їх дію 
на мікроорганізми.  

На основі естерів хлороцтової чи бромоцтової кислот отримані фосфонієві солі з естеровими 
групами. Деякі вихідні естери – хлорацетати чи бромацетати – випускаються як реактиви (є 
комерційно доступними), але більшість з них ми синтезували реакцією хлоретанової чи брометанової 
кислот зі спиртами або хлорангідридів цих кислот зі спиртами чи фенолами. 

  BrCH2COOH + R-OH —→ BrCH2-COOR + H2O 
  ClCH2COCl + Ar-OH —→ ClCH2-COOAr + HCl   

Так, взаємодією бромацетилброміду з ментолом ми отримали бромацетат ментолу, а далі реакцією 
з трифенілфосфіном – фосфонієву сіль, що містить залишок ментолу. 
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Естер тимолу ми отримали взаємодією його як фенолу з хлоретановою кислотою у присутності 
POCl3 і далі провели синтез тимоловмісної фосфонієвої солі. 

 

Деякі фосфонієві солі з амідними групами синтезовані на основі амідів хлоретанової чи 
брометанової кислот. Так, доступний хлорацетамід взаємодіє з трифенілфосфіном при нагріванні в 
толуені. Фосфонієва сіль, як звичайно, випадає в осад з малополярних розчинників. 

Ph3P  +  Cl-CH2CONH2  —→ [Ph3P+-CH2-CONH2] Cl- 

Використовуючи бромацетилбромід і деякі первинні або вторинні аміни, можна отримати 
бромацетаміди, заміщені при атомі Нітрогену. Реакцію проводили у хлороформі або 
диметилформаміді. З останнього продукти реакції виділяли, осаджуючи їх водою. Таким чином були 
отримані фосфонієві солі на основі діетиламіну, орто- і пара-анізидину, мета-броманіліну та інших 
амінів. Оскільки цікавими з точки зору фізіологічної активності можуть бути продукти, що містять 
гетероцикли, ми використали деякі з нітрогеновмісних насичених гетероциклів (піролідин, морфолін) 
для отримання вказаним шляхом гетероцикловмісних фосфонієвих солей. Схема отримання такої солі 
на основі морфоліну: 

 

Як естерові, так і амідні фосфонієві солі, як виявилось, переважно не відзначаються активною 
антибактеріальною дією. Можливо, деякою мірою це зумовлено тим, що в умовах біологічного 
скринінгу можливий частковий гідроліз (розклад) такого типу солей, особливо естерових. 

 
Фосфонієві солі бензильного типу і їх антибактеріальна дія 
З метою пошуку нових антимікробних препаратів ми звернули увагу на трифенілфосфонієві солі 

бензильного типу (арилметильні трифенілфосфонієві солі). У даній роботі досліджена дія 
арилметильних фосфонієвих солей 1-14, що містять різні замісники в бензиліденовій частині 
молекули, на 6 тест-культур мікроорганізмів: S.aureus АТСС 25923, E.coli АТСС 25922, E.faecalis 
АТСС 29213, P .aureginosa АТСС 27853, B.subtilis 8236 F-800 і C.albicans АТСС 885-653. Зроблено 
спробу проаналізувати вплив замісників у фосфонієвих солях на антимікробні властивості сполук. 

Арилметильні фосфонієві солі 1-14 (див. таблицю 1) легко утворюються при взаємодії 
трифенілфосфіну з бензилгалогенідами. 

Більшість досліджених фосфонієвих солей описані нами раніше або отримані за відомими з 
літератури методиками. Синтез деяких солей ми здійснили в даній роботі. Бромування метиларенів 
бромсукцинімідом у тетрахлорметані (традиційний метод) є зручним способом одержання 
бромометиларенів. При необхідності монобромування ди- і поліметилпохідних реагенти беруть у 
співвідношенні 1:1 з деяким надлишком поліметиларену. Так, монобромуванням 4,4´-
дитолілсульфону (взятого у надлишку) отримано 4-бромометил-4´-метилдифенілсульфон, реакція 
якого з трифенілфосфіном призводить до утворення солі 14. Аналогічно отримані солі 8 і 10.  
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Для порівняння досліджено сполуку 15, у якій бензенове кільце відділене від атома фосфору 
двома метиленовими групами, і сіль алільного типу  16 [1,2]. 

Результати вивчення антимікробної активності (мінімальної інгібуючої концентрації) досліджених 
сполук наведені у таблиці 1. Вони вказують на те, що арилметильні трифенілфосфонієві солі в 
більшості випадків виявляють високу антимікробну активність стосовно S.aureus АТСС 25923, 
B.subtilis 8236 F-800, середню антимікробну активність відносно C.albicans АТСС 885-653 і незначну 
чи низьку антимікробну активність щодо інших вивчених тест-культур мікроорганізмів. У деяких 
сполук активність висока проти більшості випробуваних бактерій.  

Таблиця 1. 
Мінімальна інгібуюча концентрація (мкг/мол) солей [Ph3P+-CH2Ar] X- (1-14) 

і [Ph3P+-CH2R] X- (15,16) 
Тест-культури мікроорганізмів Спо-

лука Ar (R) X Молекуляр-
на формула S.au-

reus  
E.coli E.fae-

calis 
P.aure-
ginosa 

B.sub-tilis C.al-
bicans 

1 Ph Cl C25H22ClP 15,6 >500 250 >500 31,2 125 
2 Ph I C25H22IP 7,8 250 500 >500 62,5 500 
3 2,4-Cl2C6H3 Br C25H20BrCl2P 31,2 500 500 >500 62,5 62,5 
4 4-ClC6H4 Br C25H21BrClP 15,6 250 250 >500 62,5 62,5 
5 3-FC6H4 Br C25H21BrFP 31,2 500 500 >500 125 62.5 
6 3-O2NC6H4 Br C25H21BrNO2P 62,5 >500 500 >500 125 250 
7 4-O2NC6H4 Br C25H21BrNO2P 125 >500 500 >500 250 500 
8 2,3,5,6-Cl4-4-CH3C6 Br C26H20BrCl4P 1,95 125 31,2 500 3,9 31,2 
9 4-CH3SO2C6H4 Br C26H24BrO2PS 500 >500 >500 >500 500 >500 
10 4-CH3C6H4 Br C26H24BrP 3,9 250 125 >500 15,6 250 
11 4-CH3COC6H4 Br C27H24BrOP 62,5 >500 500 >500 125 250 
12 4-CH3OOCC6H4 Br C27H24BrO2P 62,5 >500 500 >500 125 500 
13 2,4,6-(CH3)3C6H2 Cl C28H28ClP 7,8 125 62.5 250 7,8 31,2 

14 4-(4-CH3 –
C6H4SO2)C6H4 

Br C32H28BrO2PS 31,2 500 125 500 31,2 250 

15 PhCH2 Br C26H24BrP 15,6 250 250 >500 62,5 500 
16 CH2=CH- I C21H20IP 250 >500 >500 >500 250 62,5 
 

Нафтилметильні трифенілфосфонієві солі 
У даній роботі нами продовжено дослідження дії трифенілфосфонієвих солей арилметильного 

(бензильного)  типу, в яких арили – це 1- або 2-нафтильні  залишки, що містять ще інші замісники 
(головним чином метильні групи), на різні тест-культури мікроорганізмів. 

Вивчалась дія на 6 видів мікроорганізмів нафтилметильних фософнієвих солей 17-26, що містять в 
нафталеновому циклі метильні залишки, або ж метокси- чи нітрогрупу та трифенілфосфонійметильну 
групу в положенні α або β. Індекси замісників R1 – R5 у формулах солей 17-26 відповідають 
положенням замісника в нафталеновому циклі.   

Слід відзначити, що наявність хоча б однієї метильної групи в нафталеновому фрагменті (сполуки 
17 і 18) призводить  до посилення антимікробної дії порівняно з незаміщеними нафтилметилфосфоній 
галогенідами. Ще більший вплив спостерігається при наявності двох чи трьох таких груп (солі 19 - 21, 
25, 26). Найвищу антимікробну дію виявив (4,5-диметил-1-нафтил)трифенілфосфоній хлорид 21, 
особливо стосовно S.aureus. Можливо, це пов’язано з тим, що в цій сполуці метильні групи є в обох 
бензенових кільцях нафталенового фрагмента. Високу активність мають також (1,3,4-триметил-2-
нафтил)трифенілфосфоній хлорид 26, (1,4-диметил-2-нафтил)трифенілфософній хлорид 25 та інші 
його ізомери з двома замісниками (19, 20). 

Якщо аналізувати дію всієї групи речовин на різні види мікроорганізмів, то найефективнішими 
вони є стосовно S.aureus і B.subtilis, дещо слабше діють на  E.faecalis і C.albicans. Найменш 
чутливими до цієї групи фосфонієвих солей виявились мікроби E.coli і особливо P.aeruginosa. 
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Таблиця 2. 

Фосфонієві солі 17 - 26 
 

Спо-
лука R1 R2 R3 R4 R5 X Нафтильний 

залишок 
Молекулярна 
формула 

17 - CH3 H H H Cl 2-метил-1-нафтил C30H26ClP 
18 - H H CH3 H Cl 4-метил-1-нафтил C30H26ClP 
19 - CH3 H CH3 H Cl 2,4-диметил-1-нафтил C31H28ClP 
20 - H CH3 CH3 H Cl 3,4-диметил-1-нафтил C31H28ClP 
21 - H H CH3 CH3 Cl 4,5-диметил-1-нафтил C31H28ClP 
22 - OCH3 H H H Cl 2-метокси-1-нафтил C30H26ClOP 
23 - H H NO2 H Br 4-нітро-1-нафтил C29H23BrNO2P 
24 H - H H - Br 2-нафтил C29H24 BrP 
25 CH3 - H CH3 - Cl 1,4-диметил-2-нафтил C31H28ClP 

26 CH3 - CH3 CH3 - Cl 1,3,4,-триметил-2-
нафтил C32H30ClP 

 
Хінонні фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби 
Важливою групою досліджених сполук є трифенілфосфонієві солі арилметильного (бензильного) 

типу, що містять хінонні цикли (1,4-нафтохінону або антрахінону). 
Взаємодія галогенометилнафтохінонів з трифенілфосфіном дає солі 27-29 – кристалічні, майже 

безбарвні сполуки. Вони хімічно споріднені з вітамінами групи К.  

Фосфонієві солі 30-33 антрахінонового ряду при дії основ (триетиламін, розчини лугів та ін.) 
відщеплюють HBr і утворюють яскраво забарвлені (смарагдово-зелений колір) 
антрахінонілметиленфосфорани 34-37, недостатньо стійкі для виділення і зберігання у вільному стані. 
У результаті ацилювання вони утворюють стійкі ацильовані фосфоріліди 38 [3]. 

Деякі похідні антрахінону зустрічаються у природі, особливо сполуки фенольного характеру. 

Вони поширені у грибах, зустрічаються також у нижчих і вищих рослинах і комахах (алізарин, 
емодин, хризофанова кислота та ін.) [4-6]. 2,4-Динітрофенілгідразони деяких антрахінонів мають 
виразну антиракову дію [7]. 

Хінонні фосфонієві солі 27-29  і 30-33 виявили досить  значну антибактеріальну активність 
(таблиця). Особливо це стосується таких тест-культур мікроорганізмів: S.aureus АТСС 25923, 
B.subtilis 8236 F-800, E.faecalis АТСС 29213 і меншою мірою C.albicans АТСС 885-653. Тільки на E. 
coli АТСС 25922 і P. аureginosa АТСС 27853 вони практично не діють, або ж активні при значних 
концентраціях. Найвищу активність з описаних тут речовин виявила бромозаміщена нафтохінонна 
фосфонієва сіль 29. Взагалі солі з циклами нафтохінону в окремих випадках дещо активніші, ніж солі 
антрахінонів. Порівняння солей з різними аніонами (27 і 28, 30 і 31) не показало істотної різниці між 
ними, але все ж броміди виявились в деяких випадках дещо активнішими, ніж відповідні хлориди. 

Серед досліджених нами хінонних фосфонієвих солей виявлено сполуки з особливо високою 
антибактеріальною активністю, на дві з них отримано патенти [8,9]. 
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Получен ряд новых фосфониевых солей бензильного, нафтильного и хинонного типа. Разработаны 
методики их синтеза, подтверждены состав и строение. Изучено действие полученных соединений 
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A number of new benzyl, naphtyl and quinone phosphonium salts have been obtained. Their synthesis 
methods have been elaborated, the composition and structure have been confirmed. The action of obtained 
compounds on 6 microorganisms species have been investigated. Substances possessing high antimicrobial 

activity have been detected among the explored compounds.  
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Стельниковича Сергія Володимировича "Ідейно-політичні засади та практика українського 
національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941-1944 рр.)" на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 

Науковий керівник: Даниленко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту 
історії України НАН України. 

Офіційні опоненти:  
- Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, професор, заступник 

директора по науковій роботі Інституту історії України НАН України; 
- Кокін Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 

заступник начальника Галузевого державного архіву Служби безпеки України. 
 
14 жовтня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 в Донецькому 

національному університеті відбувся захист кандидатської дисертації Кузнєцової Ганни Валеріївни 
"Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому 
дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі британських та американських 
авторів ХХ – ХХІ століть)" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. 

Науковий керівник: Чхетіані Тамара Дмитріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
стилістики та лексикології Київського національного лінгвістичного університету. 

Офіційні опоненти: 
- Шевченко Ірина Семенівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової 

іноземної мови та перекладу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; 
- Федотова Олена Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської 

філології Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. 
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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). 
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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 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

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. 
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