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СПОСІБ ДІЇ ПОНЯТЬ "ВИКЛИК" І "ВІДПОВІДЬ" В ІСТОРІОСОФІЇ А. ТОЙНБІ
У статті на основі історіософської концепції А. Тойнбі розкритий спосіб дії понять "виклик" і
"відповідь". Проаналізовано розуміння британським дослідником сутності процесу історичного
розвитку. Розглянуто такі характеристики як сила для "виклику" і ефективність для "відповіді".
Визначена трансформація понять "виклик" і "відповідь" у парадигмально-категоріальне
співвідношення "виклик-і-відповідь".
Звертаючись до витоків понять "виклик" і "відповідь", слід у першу чергу згадати англійського
історіософа і історика А. Тойнбі, який власне ввів зазначенні поняття у науковий обіг. Проте, ця
визначна постать недостатньо досліджена не тільки в Україні, а й загалом на усьому пострадянському
просторі. Бракує як ґрунтовних досліджень історіософської концепції англійського мислителя, так і
перекладів його основних праць. До того ж в історіософії британського дослідника поняття "виклик" і
"відповідь" постають не лише позначенням критичних ситуацій, а й спробою пояснення процесу
історичного розвитку, і методом історіософськогодослідження історичної дійсності.
Проблема пояснення процесу історичного розвитку здавна хвилювала багатьох дослідників. Це
пов’язане насамперед із тим, що за допомогою вирішення цього питання можливим стає
прогнозування можливих варіантів подальшого історичного розвитку, тобто майбутнього. У
історіософії А. Тойнбі поняття "виклик" і "відповідь" власне і є тим механізмом завдяки якому взагалі
можливий процес історичного розвитку.
Під час аналізу способу дії понять "виклик" і "відповідь" в історіософії А. Тойнбі доречно
звертатись, у першу чергу, до праць самого англійського мислителя. Насамперед, це "Дослідження
історії" у 12-ти томах, також варто звернути увагу й на такі праці як, "Цивілізація перед судом
історії", "Про характер цивілізаційних змін" та інші. Заслуговує на увагу й так звана "тойнбіада"
(полеміка навколо творчості А. Тойнбі), зокрема критика ідей британського дослідника П. Сорокіним,
Д. Уілкістоном, У. Макнейлі, Дж. фон дер Мулем, M. Перрі та рядом інших західних дослідників.
Варто звертатись і до ряду російських авторів, наприклад В. Уколової, Я. Шемякіна, Є. Рашковського
та інших.
Метою дослідження є історико-філософський аналіз способу дії понять "виклик" і "відповідь" в
історіософії А. Тойнбі.
Поняття "виклик" і "відповідь" в історіософській концепції англійського мислителя необхідно
розглядати у двох аспектах: як окремі, відносно незалежні, але до певної міри взаємопов’язані
поняття і як певне діалектичне парадигмально-категоріальне співвідношення "виклик-і-відповідь".
У суспільно-історичному контексті "виклик" розуміється як певна історична ситуація, яка
покликана призвести до змін в умовах існування суспільства. Ця зміна ("виклик") зумовлює якраз не
покращення, а погіршення умов існування соціуму. На думку британського дослідника, сприятливі
географічні, кліматичні і соціальні умови навколишнього середовища не можуть сприяти
прогресивному розвитку суспільства і, навпаки, достатньо високий рівень умов оточуючого
середовища зумовлює "повернення до природи", тобто регрес, або у кращому випадку статичний
стан. Згідно з історіософією А. Тойнбі для того, щоб розпочався процес розвитку, суспільство
повинно отримати певний поштовх. Суспільство, котре не зазнало такого поштовху, не відчуває
внутрішньої необхідності в змінах, у руйнуванні звичаю, в ускладненні й диференціації своєї
структури. "Виклик" є певним стимулюючим фактором, необхідною передумовою для пристосування
до погіршених умов існування, а відтак передумовою розвитку соціальної системи. Натомість
"відповідь" є самим процесом пристосування, тобто початком процесу розвитку. Погіршення і
пристосування ("виклик" і "відповідь"), в історіософській концепції англійського мислителя,
постають необхідною умовою будь-якого суспільного розвитку. У такому розумінні вони стають
рушіями історичного процесу, згідно з термінологією британського дослідника процесів генези,
прогресивного розвитку, надлому, деградації і дезінтеграції суспільств.
© Канівець Б.А., 2008
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Для глибшого розуміння вищезазначених процесів, необхідно звернути увагу ще принаймні на дві
складові історіософської концепції А. Тойнбі, а саме: на розуміння британським дослідником сутності
процесу історичного розвитку і механізму дії понять "виклик" і "відповідь".
Іманентною характеристикою будь-якого розвитку А. Тойнбі визначає динамізм, противагою
якого є стан статичності. Статичність – це ознака відсутності розвитку, як прогресивного, так і
регресивного. Будь-яка система, котра перебуває у статичному стані, не зможе розвиватись без
переходу до стану динаміки. Зокрема й історичний розвиток розуміється англійським мислителем як
зміни і рух. Проте, це не лінійний, прогресивний рух, який британський дослідник характеризує як
"образ чарівної бобової стеблини з казки, котра пробиває землю і росте догори, не даючи паростків і
не ламаючись під дією своєї власної ваги, доти, доки не вдариться головою в небо" [2: 85]. Адже,
англійський мислитель визначає історичний розвиток, як циклічний рух, котрий характеризується як
чергування регресу – прогресу – регресу – прогресу … і так до нескінченності. "Доки цивілізації
протистоять натиску часу, вони еволюціонують. Вони динамічні; вони знають злети і падіння, вони
зливаються і діляться; і як відомо будь-якому студенту, вони також зникають і їх ховають піски часу"
[3: 50]. Історичний розвиток, для А. Тойнбі, не пряма висхідна лінія, а зміна дискретності існування
людства, коли кожний момент руху є початком наступного моменту і в той же час
самоідентифікована, внутрішньо завершена сутність.
Для означення прогресивного розвитку А. Тойнбі використовує поняття "ріст". Останній, на його
думку, характеризується не територіальним розширенням суспільства чи технологічним зростанням, а
"етерифікацією" і "трансференцією". "Етерифікація" розуміється англійським мислителем як
загальноцивілізаційний процес заміни більш складних систем на простіші. Наприклад, заміна
ієрогліфічного письма абетковим, використання механічної сили автотранспорту замість фізичної
сили тварин, електронної пошти замість гінця та інше. На думку британського дослідника,
етерифікація простежується в найрізноманітніших сферах буття соціуму: "У морфологічних поняттях
етерифікація проявляється як закон прогресуючого спрощення, в біологічних поняттях вона
виявляється як Saltus Naturae (стрибок Природи); у філософських поняттях це переорієнтація з
макрокосму на мікрокосм; у релігійних поняттях – переселення душі з диявольського світу плоті в
Царство Боже" [2: 241]. "Трансференція" характеризується англійським мислителем як переміщення
дії механізму "виклик-і-відповідь" з однієї площини в іншу, із зовнішньої у внутрішню, де дія
механізму "виклик-і-відповідь" може знайти альтернативну сферу. Загалом трансференцію слід
охарактеризувати як переміщення дії механізму "виклик-і-відповідь" із зовнішньо орієнтованих
систем до глибинної внутрішньої сутності системи. У суспільно історичному контексті – це
переміщення дії "виклику-і-відповіді" із зовнішнього оточення у внутрішню соціальну систему
суспільства. Згідно з історіософією англійського мислителя, кожний новий "виклик" і "відповідь" на
нього повинні переносити свою дію в напрямку духовних сутностей суспільства. На думку
британського дослідника, саме "трансференція" є основною характеристикою прогресивного
розвитку.
Згідно з таким розумінням процесу історичного розвитку, "виклик" і "відповідь" є поштовхом не
лише до прогресивного, а й до регресивного розвитку. Це пов’язано з такими характеристиками
понять "виклику" і "відповіді", як сила для "виклику" і ефективність для "відповіді". Сила "виклику"
розуміється англійським мислителем як міра зміни структури тієї системи, на яку безпосередньо діє
певний "виклик". Натомість ефективність "відповіді" є мірою адекватності й сили реакції системи на
зміну її структури. У суспільно-історичному ракурсі сила "виклику" – це міра змін умов існування
певного суспільства, на котре безпосередньо діє "виклик". А ефективність "відповіді"
характеризується як міра адекватності та сили реакції суспільства на зміну умов існування, означену
вище як "виклик". На жаль, А. Тойнбі не розробив якихось конкретних параметрів виміру сили
"виклику" і ефективності "відповіді". Британський дослідник розглядав характеристики "виклику" і
"відповіді" на основі конкретно-історичних підтверджених фактів.
Оскільки "виклик" є стимулом, то чим сильніший "виклик", тим сильніший і стимул. Тобто,
потужний "виклик" означає максимально сприятливу передумову для прогресивного розвитку
суспільства. Недостатньо сильний "виклик" зумовлює легке стимулювання процесу розвитку,
"виклик" невеликої сили або буде проігнорованим, або "відповідь" на нього буде такої ж малої сили і
це не призведе до яких-небудь кардинальних змін системи, що, у свою чергу, або залишить систему в
стані статики, або розпочнуться процеси надлому, деградації і дезінтеграції. Проте існує деякий
ступінь сили "виклику", перевищення якого спричинить негативні наслідки. А. Тойнбі називає його
"оптимум". "Виклик" сила якого перевищує "оптимум", хоча і є потужним стимулом, але "відповідь"
потребує такого напруження "життєвих сил" цивілізації, що в подальшому таке суспільство вже не
здатне до нових "відповідей" на "виклики" середовища, а відтак воно переходить до стану
регресивного розвитку. У такому ракурсі важливого значення набуває "закон компенсації". Цей закон
вказує на те, що надмірна сила "виклику" може бути компенсована за рахунок сприятливих умов
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внутрішнього або зовнішнього середовища. "Закон компенсації" спрацьовує завдяки тому, що
природно-соціальному середовищу іманентно притаманна подвійність. Тобто, "виклик" природного
середовища може бути компенсований сприятливим соціальним середовищем, а "виклик" соціуму –
відсутністю "викликів" природи. Так, "виклик" неродючої землі може компенсуватись через
відсутність зазіхань на цю землю з боку оточуючих суспільств, бо неродюча земля є некомфортною
для розвитку суспільства. У свою чергу, постійний тиск з боку означених вище суспільств може бути
компенсований за рахунок сприятливих природних умов. Тобто, для досягнення "викликом"
максимальної ефективності сила вже скомпенсованого "виклику" повинна відповідати "оптимуму".
Така постановка проблеми сили "виклику" була названа англійським мислителем "золота середина".
Згідно з вищесказаним, можна окреслити таку схему співвідношення сили "виклику" і процесу
історичного розвитку: недостатньо сильний "виклик" – статичність або регресивний розвиток;
надмірно сильний "виклик" – процеси надламу, деградації і дезінтеграції (регрес); "виклик" сила
якого дорівнює оптимуму – прогресивний розвиток.
Ефективність "відповіді" та й загалом її настання, безпосередньо залежить від двох факторів, а
саме: сили "виклику" і наявності в суспільстві "творчої меншості". Щодо сили "виклику", можна
навести схему за аналогією із схемою співвідношення сили "виклику" й процесу історичного
розвитку. Недостатньо сильний "виклик" – недостатньо ефективна "відповідь", або її відсутність;
занадто сильний "виклик" – неефективна "відповідь"; виклик, сила якого відповідає "оптимуму" –
повністю ефективна відповідь. Також А. Тойнбі виділяє групу "відповідей", які можна
характеризувати і як ефективні, і як неефективні. Такі відповіді англійський мислитель називає
"відповіді, здійсненні за допомогою ривка". "Відповіді, здійсненні за допомогою ривка" визначаються
британським дослідником як "відповіді", які, з одного боку, досягають повної ефективності, але з
іншого – сам ривок вимагає надзвичайно великого напруження сил суспільства, що у свою чергу
призводить до перенапруження життєвих сил суспільства, внаслідок чого воно втрачає здатність
відповідати на нові "виклики" середовища. Отже, "відповіді здійсненні за допомогою ривка", можна
кваліфікувати як повністю неефективні, тому що їх наслідками в кінцевому результаті є руйнація
суспільства, або в кращому випадку стан стагнації.
Згідно з історіософією А. Тойнбі, "відповідь" реалізує не все суспільство, перед яким постає
"виклик", а лише його невелика частина. Цю невелику частину суспільства англійський дослідник
називає "творча меншість". Загалом британський мислитель диференціює будь-які суспільства на
"творчу меншість" і "пасивну більшість". "Творча меншість" розуміється як невелика група людей у
суспільстві, котра наділена так званим "життєвим поривом". Лише вона, на думку британського
дослідника, здатна до переходу від стану статики до динамічного стану, за термінологією А. Тойнбі
від стану пасивності "Інь" до стану активності "Ян", і лише "творча меншість" здатна до здійснення
творчих актів. "Слід додати, що творчі особистості в будь-яких умовах складають у суспільстві
меншість, але саме ця меншість і наповнює соціальну систему новим життям. У кожній цивілізації,
навіть у періоди найбільшого росту, величезні маси населення так і не виходять із стану стагнації,
подібно до примітивного суспільства, яке перебуває у стані постійного застою, тому що переважна
більшість представників будь-якої цивілізації нічим не відрізняється від людини примітивного
суспільства" [2: 260]. Проте в дії понять "виклик" і "відповідь" має значення не лише "творча
меншість", а й "пасивна більшість", яка бере участь у процесі розвитку через механізм мімезису.
Мімезис розуміється як соціальне наслідування "пасивною більшістю" "творчої меншості". Для того,
щоб механізм мімезису був задіяний, потрібно, щоб "виклик" був настільки значимим для усього
суспільства, щоб привернути увагу не лише "творчої меншості", а й "пасивної більшості". Мімезис
проявляється як у примітивних суспільствах, так і в цивілізаціях, але спрямування дії механізму
мімезису для цих суспільств різне. У примітивних суспільствах мімезис спрямований на минуле,
проявляється в наслідуванні старійшин і консерватизмі, тобто стає запорукою стабільності
суспільства, збереження сталих норм, традицій, звичаїв. Мімезис у цивілізацій, навпаки, має
спрямування на наслідування "творчої меншості", яка є джерелом змін та інновацій. В обох цих
випадках, мімезис є тим механізмом, який об’єднує в єдине ціле детерміноване суспільство. Таким
чином, для надання успішної "відповіді" на "виклики" середовища, окрім "виклику" сила якого
дорівнює оптимуму й наявності в суспільстві "творчої меншості", потрібна ще й дія механізму
мімезису.
Мімезис повинен здійснюватися на засадах авторитету, а не сили. Мімезис є тим механізмом, що
об’єднує в єдине ціле розділене суспільство. Проте, коли "творча меншість" втрачає свій авторитет,
вироджується, починає "спочивати на лаврах", відбувається поділ суспільства на дві антагоністичні
групи: "панівну меншість" та "внутрішній пролетаріат". Такий поділ є ознакою надламу суспільства і
його швидкої деградації й дезінтеграції. "Тойнбі не заперечує принцип іманентних змін у соціальних і
культурних системах; його пояснення генези, розвитку і наступної дезінтеграції, "життя і смерті",
флуктуацій цивілізацій в основному "іманентно" за характером, особливо у висновку, що цивілізації
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щезають шляхом самовбивства, а не вбивства" [1: 25]. Проте, такий сценарій цивілізаційного
розвитку характеризується не лише драматизмом. "Внутрішній пролетаріат" у відповідь на постійні
виклики з боку "панівної меншості" може спромогтись створити "вселенську церкву", яка, у свою
чергу, може стати "фундаментом" для створення нової цивілізації. Таким чином, "внутрішній
пролетаріат" закладає підвалини для формування нового суспільного утворення, "сестринського"
щодо старого. У контексті цього важливим є "обмін ролями" меншості і більшості. Творчою, замість
меншості, стає більшість. До того ж створення "вселенської церкви" є одним з найбільших можливих
творчих актів. На думку А. Тойнбі, за допомогою такої "відповіді" на "виклики" панівної меншості
виникло більшість сучасних релігій світу, зокрема такі релігії як буддизм, християнство, іслам та
інші.
Таким чином, у контексті процесу історичного розвитку, окремі, відносно незалежні, хоча й до
певної міри взаємопов’язані поняття "виклик" і "відповідь" трансформуються в єдину нерозривну
сутність, співвідношення "виклик-і-відповідь". Адже без "виклику" неможлива й "відповідь", а без
"відповіді" "виклик" втрачає сенс свого існування. Поняття "виклик" і "відповідь" як парадигмальнокатегоріальне співвідношення "виклик-і-відповідь", в історіософії А. Тойнбі, постає певним
вселенським законом прямої дії, якому підкоряється будь-який біологічний і соціальний розвиток, як
прогресивний, так і регресивний. Дане співвідношення є тією діалектичною сутністю, яка приводить і
мікро-, і макрокосмос у рух. Без дії цього закону світ буде постійно перебувати в метафізичному
стані, стані абсолютної незмінності та "гармонії", стані стагнації.
Згідно з А. Тойнбі, "виклик і відповідь" окремо один від одного зумовлюють лише перехід до
стану динаміки. Для підтримання розвитку, необхідне постійне повторення "викликів", а отже і
"відповідей" на них. До того ж, як відповідь на одне питання повинна породжувати принаймні два
нових питання, так і "відповідь" на "виклик" для продовження росту повинна породжувати нові
"виклики" середовища. Таким чином, співвідношення "виклик-і-відповідь" в умовах прогресивного
розвитку трансформується у співвідношення "виклик-і-відповідь-і-виклик...". Завдяки дії такого
співвідношення суспільство постійно перебуває у стані динаміки. Тільки постійне повторення
"викликів" і "відповідей" на них може забезпечувати будь-який розвиток. Але регресивний розвиток є
теж динамічною дією, тому для того, щоб суспільство розвивалось по висхідній, потрібна ще й дія
механізму трансференції. Кожний новий "виклик" і кожна нова "відповідь" повинні переносити дію
механізму "виклик-і-відповідь" з зовнішнього природного оточення у внутрішнє соціальне
середовище суспільства. "Виклики" повинні народжуватись не ззовні, а всередині соціальної системи.
"Відповіддю" на такі внутрішні "виклики" соціуму повинні стати, на думку А. Тойнбі, внутрішня
самоартикуляція чи самодетермінація суспільства. "Таким чином, сучасна магістраль кидає людині
виклик вже не технологічного характеру, а психологічного. Минулий виклик фізичної відстані
перетворився, таким чином, у новий виклик людських відносин – між водіями, котрі, навчившись
"знищувати" відстань, постали перед небезпекою знищити один одного" [2: 249]. Оскільки, на думку
британського дослідника, найглибиннішою внутрішньою сутністю будь-яких "homo" систем, як
окремого індивіда, так і суспільства в цілому, є прагнення сходження до Бога, тому і трансференція
повинна полягати в переміщенні з "мирської" площини до "божественної", від "Граду земного" до
"Граду Божого". Розвиток цивілізації, згідно з цим, – це її прогресивне внутрішнє самовизначення або
самовираження, що є переходом від менш розвиненої до більш "високої" релігії і культури. Коли в
суспільстві починається повернення до "мирського", поклоніння матеріальним цінностям, а не
духовним, в такому суспільстві неодмінно починається і занепад.
Загалом увесь минулий і подальший прогрес людства А. Тойнбі пов’язує з "вищими" релігіями. У
даному контексті його концепція наближується до філософії історії А. Августина. Вони обидва
підкреслюють негативність "поклоніння" відносним матеріальним цінностям замість духовних і
єдиний "шлях спасіння" вбачають у зверненні до Бога через посередництво церкви. До того ж і
А. Тойнбі, і А. Августин основою суспільства визнають духовні, а не політичні інститути, а єдиною
істинною метою історії для них є поступове сходження до Бога. Проте для англійського мислителя
"божественне втручання" обмежується лише "викликом", до того ж "викликом" природного
середовища та й те переважно на початковому етапі існування цивілізації. Тому "відповідь" на
"виклик" надає саме суспільство, а відмінності між різними суспільствами призводять до
відмінностей у "відповідях" цих суспільств на одні і ті ж "виклики". Тобто, суспільство саме обирає
той варіант "відповіді" на "виклики" середовища який вважає найбільш вдалим. Так в А. Тойнбі
з’являється категорія "свобода вибору", на противагу "сліпій долі" О. Шпенглера. Для останнього:
"…доля володарює над усією картиною світу історії" [5: 186] і будь-який культурно-історичний тип
приречений на загибель: "У народженні вже присутня смерть" [5: 189]. За словами В. Уколової:
"Сьогодні стало очевидним, що філософія Тойнбі не є ані пророцькою, ані бездоганною, але без неї
неможливо уявити ментальність ХХ століття. Сучасник Тойнбі німецький філософ Ясперс
стверджував: "Історія має глибокий зміст, але він недосяжний для людського пізнання". Тойнбі
6

Б.А. Канівець. Спосіб дії понять "виклик" і "відповідь" в історіософії А. Тойнбі

показав доступними йому засобами, що історія відкрита для пізнання і що людство спроможне дати
гідну Відповідь на вселенський Виклик" [2: 13].
"Виклики" багатоманітні настільки, наскільки багатоманітний світ: хвороба є "викликом" для
організму індивіду, смерть батьків є "викликом" для дітей, напад агресора є "виклик" для держави,
тероризм є "викликом" людству, всі природні, економічні, соціальні, культурні катаклізми є
"викликами" для суспільства і так далі. "Відповіді" характеризуються такою ж багатоманітністю. На
один і той же "виклик" можуть бути дані абсолютно різні "відповіді", деякі "відповіді" можуть бути
настільки унікальними, що вони будуть єдиними у своєму роді. Згідно з вищесказаним, однією з
основних рис історії, у А. Тойнбі, є її варіативність і альтернативність. "Альтернативність стає у
А. Тойнбі не зовнішньою, а сутнісною характеристикою історичного процесу. У своєму підході до
цього питання А. Тойнбі епохи написання "Дослідження історії" безпосередньо випередив одну з
найважливіших особливостей світогляду прибічників формування нової наукової парадигми. Так,
картина світу, яка створювалась І. Пригожиним і його однодумцями, особливо в контексті "точки
біфуркації" як поворотного моменту в розвитку переважної більшості систем нашого Всесвіту,
спирається на принципи альтернативності і багатоваріантності розвитку" [4: 62].
Загалом спосіб дії механізму "виклик-і-відповідь" надає суспільству "свободу вибору" варіантів
"відповіді" на "виклики" середовища. До того ж для розвитку суспільства важливі і природні, і
економічні, і соціальні, і психологічні, і духовні "виклики". Звідси й багатоманітність детермінацій,
які діють на суспільство протягом історії. Таким чином циклічна схема життєвого циклу суспільств
народження – прогресивний розвиток – надлам – деградація – дезінтеграція позбавляється напередвизначеності і фаталізму. На думку А. Тойнбі, суспільство теоретично не приречене на загибель,
зникнення суспільства імовірне, але не неминуче. Суспільство, як і окрема людина, має деякі вади:
воно не може прогнозувати свій подальший розвиток на сторіччя вперед, далеко не завжди враховує
попередні прорахунки, не повною мірою розуміє сутність процесів і механізмів історичного розвитку,
"творча меншість" з часом перетворюється на "панівну меншість" яку охоплюють обмеженість і
егоїзм, "пасивна більшість" консервативна й інертна. Це призводить до загибелі суспільств. Проте,
якщо одна людина здатна подолати надлам, то і суспільство в цілому може перейти на новий ступінь
розвитку. На думку британського дослідника найбільш цьому має сприяти єдина синкретична релігія
майбутнього, дійсно "вселенська церква", яка об’єднає людство у єдину цивілізацію і створить
передумови для встановлення "Царства Божого" на землі.
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Канивец Б.А. Способ действия понятий "вызов" и "ответ" в историософии А. Тойнби.
В статье на основе историософской концепции А. Тойнби раскрыт способ действия понятий
"вызов" и "ответ". Проанализировано понимание британским историософом сущности процесса
исторического развития. Рассмотрены такие характеристики как сила для "вызова" и
ефективность для "ответа". Определена трансформация понятий "вызов" и "ответ" в
парадигмально-категориальное соотношение "вызов-и-ответ".
Kanivets B.A. Mode of Action of "Challenge" and "Response" Notion in A. Toynbee Hitoriosophie.
The article deals with the mode of action of "challenge" and "response" notion on the basis of A. Toynbee
historiosophic conception. The British historiosopher understanding of the essence of the historic
development process is analyzed. Such characteristics as strength for "challenge" and effectiveness for
"response" are considered. The transformation of "challenge" and "response" notion in the paradigmcategorial correlation "challenge-and-response" is defined.
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РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ У ГЕНДЕРНОМУ ПІДХОДІ ЯК ПРИНЦИПОВО НОВІЙ ТЕОРІЇ,
ЗАСНОВАНІЙ НА ТОЛЕР АНТНОСТІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
У статті розглядаються проблеми гендерного дослідження релігії, а також аналізується ставлення
церкви до гендерної науки. Розглядаються джерела розвитку гендерної критики релігії, гендерна
рівність у різних релігіях. Аналізується місце, роль, становище жінки в кольоровому релігійному світі.
Рівноправність жінок і чоловіків є одним із питань людини та однією з умов забезпечення
соціальної справедливості, а також необхідною передумовою досягнення рівності, розвитку та миру.
Перебудовапартнерських відносин на основі рівноправності жінок і чоловіків – одна з умов стійкого
розвитку, стрижнем якого є інтереси людини. Так влучно і зрозуміло було сказано на Платформі дій,
прийнятій на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у Пекіні 15 вересня 1995 року.
Пройшло трохи більше дванадцяти років з дня проведення цієї конференції, а проблема стосунків між
статями набирає своєї актуальності з кожним роком. Сьогодні її можна поставити в один ряд з
такими важливими для людства питаннями як економічні, соціальні, екологічні. Звичайно, не можна
сказати, що проблемою рівноправності жінок і чоловіків почали цікавитись якихось десять-двадцять
років назад. Ця проблема має дуже глибоке коріння. Якщо заглибитись в історію філософії, то
можемо виявити, що майже кожний провідний філософ приділяв проблемі статі і жінці, зокрема,
увагу на рівні питань істини, світу, Бога.
Платона можна назвати першим, хто вивів питання значення і ролі жінки на рівень філософської
рефлексії. До речі, більшість поглядів представників античної філософії лягли в основу новітньої
європейської філософії. Погляди Платона на проблематику статі були сформовані в досить
різноманітному середовищі Давньої Греції. Суспільство Давньої Еллади було чітко поділено на різні
соціальні групи: філософи, воїни, політики, "речі", тобто раби. Звичайно, існували жінки-рабині, а ті
жінки що не входили в останню категорію, "не знали свободи – цієї найвищої для античного
громадянина цінності" [1: 31].
Ще один античний авторитет – Аристотель – порушував проблеми статі у своїх роботах з біології.
На його думку жінка – це недорозвинений чоловік. Аристотель виділяє такі основні характеристики
жінки: підпорядкованість, слабкість, скромність, пасивність та інші, за яких у жінки відсутній будьякий порив до керівництва. Мислитель проводить чітку ієрархічну лінію, згідно якої жінка є
другорядною, нижчою істотою порівняно з чоловіком. На жаль, така точка зору ще довго була
провідною в суспільстві.
Культураі філософія Давньої Еллади, початки яких слід шукати в міфології, значно вплинули на
формування християнства. Також, в язичницьких релігіях, що передували християнству, богам
служили як жерці, так і жриці, що говорило про велику свободу думки.
Якою повинна бути жінка? Які якості їй повинні бути властивими? Яке місце повинна вона
займати в суспільному житті? Чи має сенс подальшого втілення в житті боротьба жінок за рівність з
чоловіками?
Метою нашого дослідження є розкриття проблеми використання релігійних аспектів у сучасній
гендерній теорії, а також останніх гендерних досліджень у релігії.
Педагогіка, психологія, література, етика, філософія, релігієзнавство – науки, які займаються чітко
окресленим колом питань, але так чи інакше торкаються проблем статі. Можна сказати, що ця
проблема набула масового характеру. Різноманітні релігійні традиції також пропонують нам свої
відповіді на ці питання. Тема жінки в релігії була, є і довго ще залишатиметься актуальною в
суспільстві. Порушуючи питання про роль жінки в політиці, освіті, бізнесі, сім’ї та в інших
соціальних інститутах, ми не можемо обминути таку важливу сферу суспільного життя як релігія, бо
в саме в ній лежить основа багатьох проблем, з якими ми стикаємось кожного дня відстоюючи права
та свободу жінки.
Не є таємницею те, що релігійні парадигми суспільства так чи інакше були домінуючими по
відношенню до інших сфер суспільного буття. Виходячи з цього, ми можемо говорити про
стереотипи, які спершу склалися в релігії, а потім вилились за її межі. В історії людства існує безліч
прикладів, коли релігійні погляди соціуму впливали на його світський вигляд, а отже, ставали
визначальним фактором у вирішенні багатьох питань, в тому числі і при оцінці жінки.
Суспільство, в якому відсутня рівність чоловіків і жінок, інакше як хворим чи недорозвиненим не
назвеш. Пережитки патріархату нищівно впливають на ментальність, культуру, спотворюють її,
роблять однобокою, нарешті, дидактично-фальшивою. Навіть під маскою оспівування така культура
несе в собі глибинні структури зневаги до жінки, апологію її експлуатації, в тому числі й насамперед
сексуальності. Так змістовно і влучно сказала блискучий український вчений Соломія Павличко [2].
© Погоріла Л.М., 2008
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А пізніше додала: "Про жінок в українській історії, суспільстві, культурі, про екзистенцію
української жінки потрібно писати, говорити якнайбільше" [2: 26]. Хотілося б додати, що не менше
уваги треба приділяти питанню жінки в релігії.
Релігія і теологія ввійшли в поле гендерних досліджень тільки з 1960-х років і як самостійні
дисципліни сформувалися спочатку в США та Західній Європі. Щодо України, то проблема гендеру і
релігії є не достатньо вивченою. Основна причина того, що гендерні дослідження дотепер мало
представлені в українських соціальних колах – сакральний характер духовної віри та знання, який
обмежує право дослідників сумніватися в тих або інших релігійних догмах і переглядати семантику
релігійних обрядів. Сучасні дослідники одностайні в тому, що впровадження гендерної рівності не
тільки в соціально-політичну сферу, але й у сферу духовності є вимогою часу [1: 383].
Характеризуючи релігію з гендерних позицій, дослідники спираються в першу чергу на філософію
постструктуралізму, психоаналізу, прагматизму тощо. Досліджуються священні тексти, на які
спирається релігія, як такі, що мають знаковий, ідеологічний характер, учені використовуютьроботи
М. Фуко, Кл. Леві-Стросса, Р. Барта, Ф. де Соссюра та ін.
Найбільший внесок у гендерні дослідження релігії належить Керол Кріст, Мері Делі, Джудіт
Пласков, Жаклін Грант, Марії Гімбутас та іншим теоретикам.
Країни Західної Європи вже пережили шок, а потім захоплення під назвою "Друга стать" Сімони
де Бовуар. Видання вже давно стало класичним. Європа активно розвиває феміністичний і гендерний
рух. Жінка в політиці, бізнесі, науці – майже норма! Церква, як великий соціальний інститут, теж не
могла залишатися осторонь. Частина релігійних діячів під тиском феміністської громадськості і
враховуючи зміни, що відбулися в сучасному суспільстві (підвищення ролі жінки та загальної
демократизації), почали пропонувати клірові нову інтерпретацію священного писання,
відмовляючись від установок, які найвідвертіше дискримінують жінок. Прогресивні служителі церкви
заявили, що в "Біблії немає вказівок, які перешкоджають політичній, громадській, духовній
рівноправності жінок" [1: 388] і що, згідно з католицькою доктриною, первісний гріх спокутувала
жертва Христа. У 1895 році була видана "Жіноча Біблія", її автор Елізабет Кеді Стентон
започаткувала те, що можна назвати гендерним аналізом християнства, який спрямований не тільки
на чоловічу суб’єктивність, а й на жіночу.
Джерелами розвитку гендерної критики релігії в Західній Європі стали: жіночий визвольний рух;
зростання мультидисциплінарних жіночих досліджень, які стимулювали розвиток феміністської
теології, а також Другий Ватиканський Собор (1962-1965 роки) і Світова Рада Церков, які під тиском
громадськості багато уваги приділили становищу жінки та гендерної рівноправності в релігії [1: 392].
Другий Ватиканський Собор у 1964 році проголосив Діву Марію Матір’ю Церкви.
Християнство, зокрема католицизм, усіма силами відстоює в жінці жіночність. Фемінізм, у
значенні прирівняти жінку до чоловіка, є категорично неприйнятим християнством. Жінці не
потрібно шукати схожості з чоловіком, вона сама по собі є особистістю, а якщо вона ще й реалізує
себе як мати, то це і є те справжнє повноцінне життя, до якого напучує нас Церква.
Папа Іван Павло ІІ вважав, що неможливо вирішити жіноче питання, не враховуючи роль жінки в
сім’ї чи легковажно відкидаючи той факт, що кожне нове життя повинно бути ввірене захисту і
турботі жінки, яка несе це життя в чреві своїм. Повага до порядку речей, що є встановленим самою
природою, потребує відмови від неправдивого уявлення, ніби материнство пригнічує жінку, що
присвячення себе сім’ї, а особливо дітям, заважає жінці розкритися як особистості, а жінкам у цілому
– впливати на суспільство [3: 133].
А взагалі, католицизм є прихильником так званих гендерних ролей, тобто очікуваних зразків
поведінки чоловіків і жінок. Тому що жінка є жінкою, а мужчина – мужчиною, дане Богом і разом
утворює образ і подобу Бога (Буття 1, 27). Інгрід Тробіш рекомендує всім жінкам пишатися своєю
жіночністю, підкреслювати її, бо вона є набагато складнішою і вартіснішою, і тому заключає в собі ту
саму жіночу своєрідність, яка так вигідно відрізняє жінок від чоловіків. Автор, яка так назвала свою
книгу "Бути жінкою – це радість", радить жінкам жити за принципом заповіді Божої: "люби свого
ближнього, як самого себе", тобто самоакцептувати себе. Католицький священик і письменник
Романо Гвардіні написав у своєму трактаті "Самоакцептація" таке: "В основі усього лежить акт
самоакцептації. Треба погодитись з тим фактом, що я є тим, ким я є. Я згоден прийняти свої
властивості. Я згоден залишитись у даних мені межах… Чітка і смілива самоакцептація – це основа
усього існування" [4: 12]. Тробіш засуджує фемінізм, називаючи його "безбожним, поганським рухом,
що замість звільнити жінку від невільництва, він фактично нав’язує його жінці [4: 15].
Н.І. Недзельська у своїй дисертації "Проблема жінки в релігіях авраамістичної традиції" відзначає,
що фемінізм релігіями авраамістичної традиції розглядається як негативне явище, оскільки він, на їх
думку, приводить до моральної деградації суспільства, порушення закладеного ще "священними
писаннями" функціонального розподілу між чоловіком і жінкою. Богослови авраамістичних релігій
пов’язують фемінізм з утратою жінкою жіночності, визначених ними регуляторів і норм поведінки,
релігійних моральних орієнтирів [5: 9].
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І все ж, не можна відкинути той факт, що над проблемою сутності жінки працюють, її розвивають,
і дуже часто це відбувається всупереч ученню Церкви. Тих учених, хто займався чи займається
проблемою становища жінки в релігії, можна поділити на два табори: перші – це ті, хто підтримує
гендер, другі – підтримують фемінізм. Гендерна позиція може схвалюватися Церквою, тому що
гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей,
норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та
відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями у процесі соціалізації, що насамперед
визначається соціальним, політичним, економічним і культурними контекстами буття й фіксує
уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх статі [1: 11].
Фемінізм – назва, що об’єднує низку теорій та політичних практик, в основі яких лежать уявлення
про несправедливість суспільної оцінки жінок [1: 529].
Немалу формотворчу роль у сприйнятті образу жінки нерідко відіграють уявлення про божества.
Американський антрополог Пеггі Сенді стверджує, що суспільства, які характеризуються
ґендерним егалітаризмом, висувають як "божественних деміургів" і "творців У сесвіту" жіночі
персонажі або чоловічо-жіночі пари, тоді як маскулінно-централізовані соціуми бачать Творця в
образі чоловіка чи тварини. Існує кореляція між гендером Творцем і способом творення Всесвіту:
жінки-деміурги або подружжя зазвичай творять світ з власного тіла шляхом сексуального союзу та
божественного народження; чоловіки і тварини "ліплять" його з "пустки", магічно трансформують
людей з рослин, тварин, дерева або глини [1: 401]. До речі саме з глини, за християнською традицією,
був створений чоловік, а жінка з плоті чоловіка, що трансформувалась з глини. Саме цей факт дав
поштовх багатьом феміністкам трактувати жінку, як істоту, що була створена з більш досконалого
матеріалу, ніж чоловік. Плоть все-таки досконаліша, ніж глина!
І це стосується не тільки суспільства де, переважає християнська традиція, за досягнення
гендерної рівності почали боротися представниці буддизму, індуїзму, ламаїзму тощо. Спираючись на
досвід європейської феміністської теології ці жінки-дослідники намагались досягти власного
символізму і шукали джерел артикуляції жіночої духовності в традиціях власних релігій.
Ні одна зі світових чи національних релігій не може відкинути вплив язичництва, що панувало в
тому чи іншому регіоні. Суспільна пам’ять не дає цього позбутися. І досліджуючи ранні культи,
жінки-дослідники спираються на те, що жіночі культи існували, мали великий вплив, їм поклонялись,
і не тільки жінки.
Гендерні дослідники намагаються використати все багатство жіночих образів міфології індуїзму,
Давнього Єгипту, Давньої Греції, іудейськуміфологію тощо. Письменниці-феміністки часто вказують
на те, що матріархальні суспільства, де основними були жіночі божества у вільності своїй, не знали
війн та катувань, на відміну від патріархальних.
Перш за все активно використовується образ Великої Богині, Матері-землі, Матері-природи, Геї. І
одним з перших проявів Великої Богині – халдейська Тіамат. У вавілонському міфі про створення
світу було сказано, що вона існувала "в часи, коли нічого, що називалося б небом, не було зверху, і
ніщо внизу не отримало ще ім’я Земля" [2: 37].
Ісіда, це єгипетське божество, фігурує під багатьма іменами в якості принципу плодючості в
природі майже у всіх древніх релігіях. Воно відоме як богиня з тисячею імен. Пізніше вона була
перетворена християнами в Діву Марію, тому що Ісіда, що разом із Сонцем породила все існуюче,
залишилась, за легендами, непорочною, доводить Менлі П. Холл у своїй книзі "Енциклопедичний
виклад масонської, герметичної, кабалістичної і розенкрейцерівської символічної філософії" [6: 172].
Автор наголошує: "У Середні Віки трубадури Центральної Європи зберегли в піснях легенди про цю
єгипетську богиню. Вони складали пісні про найпрекраснішу жінку у світі".
Образ Великої Матері концентрує в собі і Шакті, індуїстська богиня. Ще її називали жіночою
душею Бога, яка тільки після з’єднання з чоловічим началом здобуде досконалість. У кабалістів їй
відповідає Шахіна, у древніх греків – Психея, у римлян – Аніма, у гностиків – Софія [7: 75].
Дослідники стверджують, що Аравією, де офіційною релігією вважається іслам –
найрадикальніша по відношенню до жінок релігія, правили цариці. "Саме слово "Алах" походить від
імені богині Ал-Лат; разом з Корою (Дівою) і Ал-Уззою (Могутньою) вони складали жіночу трійцю
Манат". До ісламські школи мудрості (також включаючи в себе вчення ще більш ранніх джерел)
пізніше розвинулись у рамках суфізму. Ібн Аль-Арабі, що вважався найвидатнішим учителем
суфійських містиків, був звинувачений у богохульстві, оскільки оголосив, що в божества жіноча
природа [7].
Давньогрецька прамати богиня Гея, Мати-Земля – це екологізація свідомості людини, в умовах
сучасних мегаполісів людська свідомість так і рветься до природи, до землі, підсвідомо вшановуючи
Гею, Матір-Землю. Корнелія Клінгер, представник австрійської школи феміністичної філософії
заявила про спорідненість та спільність жінки та природи, а також провела не дуже втішну аналогію
між руйнуванням природи та дискримінацією жінки (жіночого) [8].
Переорієнтація поглядів стала можливою завдяки "радикальній моральній революції, пов’язаній з
християнством. Аналіз як євангельських текстів, так і практики ранніх християн свідчать про їх
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суттєву відмінність від попередніх традицій – античної й іудейської" [3: 35]. Базування християнства
з одного боку на іудаїзмі вже передбачає ставлення до жінки як до другорядної істоти. У книзі Мері
Хоуп "Сутність жінки" ми можемо знайти такі рядки взяті з книги "Древній Ізраїль" Роланда де
Вокса: "Соціальний і юридичний стан дружини ізраїльтянина був гіршим, ніж у жінок в оточуючому
світі… У сі тексти вказують на те, що ізраїльтяни передавали майно і право представляти заповіт
предків синам… Чоловік міг розлучитись з дружиною… Дружина не могла вимагати розлучення…
Дружина називала чоловіка "ба’ал", чи господар; а ще вона називала його "адон", чи повелитель;
фактично, вона зверталась до нього як рабиня до господаря чи підлеглий до царя. У десяти заповідях
дружина згадана серед майна чоловіка… і жінка все життя залишається на других ролях" [7: 99].
Навіть зараз єврейських хлопчиків вчать молитви, яку вони мають повторювати щоранку:
"Благословенний Ти, Господи Боже наш, володар Всесвіту, не зробивший мене жінкою!"
Однак апостолом Павлом було проголошено символічну рівність: "Нема юдея, ні грека, нема раба,
ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо ви всі один в Христі Ісусі!"(Гал. 3:26-28). Хоча в
того ж Павла ми зможемо знайти поради трішки іншого спрямування: жінкам підкорятися (!) своїм
чоловікам, чоловікам любити (!) своїх жінок і не бути з ними суворими [9: 334].
Католицизм тим вигідно відрізняється від інших релігій, навіть від того ж близького йому
православ’я, що вміє трансформуватися, прилаштовуватися до змін, які мають місце в суспільстві, не
змінюючи своїх основних догматів. А ще католицизм називають "релігією Діви Марії" [10: 20].
Взірець усіх католиків і визнаний гуманіст папа Іван Павло ІІ в енцикліці "Мати Спасителя" писав,
що Церква бачить Матір Божу в історії людства і в сьогоднішніх проблемах помічницею
християнських народів у безперервній боротьбі між добром і злом [10: 21]. Учення про Діву Марію
вилилось у цілу науку – маріологію. Культ Богородиці є найпопулярнішим культом у
різнокольоровомухристиянському світі.
Сьогодні гендерні дослідження в релігії тільки набирають свого розмаху. Вони намагаються
змінити сталий погляд на жінку, що віками затверджувався у великих світових релігіях, у бік більшої
толерантності та гнучкості.
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Погорелая Л.М. Религиозный аспект в гендерном подходе как принципиально новой теории,
которая основывается на идеологии толерантности женщин и мужчин.
В статье рассматриваются проблемы гендерного исследования в сфере религии, а также
анализируется отношение церкви к гендерной науке. Изучаются источники развития гендерной
критики религии, гендерное равенство во всех религиях. Анализируется место, роль и положение
женщины в цветном религиозном мире.
Pogorila L.M. The Religious Aspect in Gender Approach as Principally New Theory Based on Women
and Men Tolerance Ideology.
The article regards the problems of gender research in religion sphere. Also it analyses the church
attitude to gender science. The sources of gender critics of religion are studied, and the gender equality in
different religions is investigated.
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ПРОБЛЕМНІСТЬ ЯК ОСНОВА НАУКОВОГО І НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ
У статті обґрунтовано важливість поняття проблемності як основи наукового і навчального
пізнання. Розкрито основні функції проблемності. Визначено сутність проблемності в умовах
організації педагогічного дослідження. Обґрунтовано наукову сутність логіки навчальної проблеми,
доцільність її застосування на уроках географії.
Сутність проблемності, як провідної тенденції наукового пізнання, складається із створення
взаємопов’язаної системи проблемних ситуацій у шкільних курсах географії та навчання учнів
управляти ними за допомогою вчителів і, як наслідок, самостійно їх розв’язувати. Російський
психолог О.М. Матюшкін вважає, що послідовність проблемних ситуацій не менш важлива, ніж
умови, які викликають проблемні ситуації та здатні забезпечити творчий та розумовий розвиток у
процесі навчання [1].
Тобто, пізнавальна діяльність учнів повинна приводити до навченості, до якогось нового мікростану в його послідовному творчому пошуку. Тому потрібно особливу увагу приділити новим
категоріям проблемного навчання, зокрема таким, як навчальна проблема, факт, гіпотеза, новизна
дослідження тощо.
На наш погляд, потрібно навчити вчителів географії спеціальним прийомам, за допомогою яких
вони б створювали проблемні ситуації там, де вони не виникають у навчальній ситуації, та постійно
"підштовхували" учня до розв’язання поставлених перед ним ускладнених завдань. Необхідно
поставити задачу перед учителем передавати учням уміння аналізувати проблемні ситуації, сприяти
розв’язанню їх за допомогою дослідницького та методів Сократівського діалогу, що в кінцевому
варіанті могло б привести до змін розумового розвитку школяра.
Враховуючи завдання 12-ти річної загальноосвітньої школи можна визначити функції
проблемного навчання, які складають сутність наукового і навчального пізнання проблемності.
Основні функції проблемності:
глибоке засвоєння нових географічних знань та нових прийомів і способів дій;
розвиток пізнавальної самостійної діяльності учнів;
розвиток творчих здібностей учнів за допомогою розумових операцій;
формування логічного мислення та розвиток наукового пізнання за допомогою
Сократівського діалогу.
Під час проблемного навчання географії індивідуалізація обумовлена не тільки рівнем знань,
умінь та навичок окремого учня, але головним чином тим, що навчальна проблема, як явище
суб’єктивне, в учбовому процесі сприймається по-різному, в основному через психологічні
особливості індивідууму.
Кожен учень сприймає проблему індивідуально, що зумовлює диференційований підхід роботи
вчителя та можливість застосування Сократівського діалогу на уроках географії. Інколи виникають
ситуації, коли під час проблемного уроку може виникати ситуація категоричності доказів з боку учня.
Тому необхідно, щоб учитель доводив свій діалог з учнем до протиріччя, яке переходить в істину.
Яким все таки чином визначається науковість пізнання географічного змісту? Передусім, це
наявність у шкільній навчальній програмі понять, термінів, закономірностей, які відповідають
проблемності та вивчаються на більш високому науково-теоретичному рівні. Це дасть можливість
відібрати та узгодити поняття, створити цілісну методичну систему творчих понять, які дозволять
більш практично і систематично вивчати шкільні курси географії.
Сутність проблемності в умовах наукового пізнання складається, за М.І. Махмутовим, із
послідовних етапів процесу дослідження: передбачення або гіпотеза, спостереження, опис
(розповідь), пояснення [2]. Розглянемо більш детально етапи педагогічного дослідження.
Передбачення або гіпотеза, як форма теоретичного мислення і метод теоретичного дослідження в
методиці практично не застосовується. У науці гіпотеза є формою переходу від опису об’єкта, який
розглядається до його пояснення. Систематичне застосування, як пише М.І. Махмутов, гіпотези у
процесі навчання є один із важливих шляхів творчого засвоєння знань учнями [3].
© Топузов О.М., 2008
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У гіпотезі завжди є місце припущенню, а відтак вона завжди включає в себе проблематичні
міркування, які потребують доказовості. Цікаво, що ще в минулому столітті висловлювались думки,
що без гіпотези неможливо зробити дослідження, ні навчитися розв’язувати поставлені перед учнем
задачі.
Таким чином, включення гіпотези в категоріальний апарат методики навчання географії та
застосування її у навчальному процесі є однією із умов функціонування та розв’язання навчальної
проблеми.
Спостереження, як прийом наукового пізнання доволі часто застосовується у природничих
науках. Для науковця та учителя, спостереження є збір фактів у процесі якого потрібно знайти спосіб
розв’язання проблеми, а для учня – наочні та практичні висновки.
У свідомлення та сприйняття сучасності потребує від учня значного розуміння процесів, які
відбуваються в суспільстві та навколишньому середовищі.
Яка ж особливість "спостереження" в географії як навчальному предметі?
Одна із особливостей полягає в краєзнавчому принципі, який дозволяє порівнювати та аналізувати
проблеми, що виникають у тій місцевості, де проживає учень. Інша особливість спостерігається у
виявлені різноманітних розбіжностей під час характеристики географічних об’єктів, яку можна
подолати шляхом проблемних запитань у процесі навчання.
Враховуючи систематичність вправ поетапного спостереження, вчителі привчають учнів до
засвоєння навчального матеріалу з елементами проблемності, які розкривають перед ними
взаємозв’язки між географічними явищами і т. ін. У подальшій роботі по формуванню вмінь та
навичок спостереження, це дозволить учням розвинути власні світоглядні ідеї та сприяти виконанню
поставлених перед собою задач. Перед спостереженням необхідно ставити мету та завдання: на які
предмети і явища потрібно звернути увагу; в якій послідовності розв’язувати проблеми на момент
закінчення спостереження об’єкта; як збирати навчальні матеріали та розробляти проблемні завдання;
як фіксувати поетапно факти та висновки; як отриманий результат можна використати на практиці
тощо.
Опис (розповідь) застосовується в географії, коли потрібно надати учням мальовничий опис
географічних об’єктів, явищ і процесів і відповідно створити до них відношення. Потрібно
усвідомити, що факти, картини та образи складають головний зміст розповіді. У спіх розповіді
залежатиме від умілого підбору фактичного матеріалу вчителем, який буде емоційно насичений і
яскраво виражений подіями і фактами, витримана послідовність і підкреслена головна думка. У
процесі розповіді гарно використовувати карти та різні наочні посібники. Особливо необхідно
враховувати під час опису пояснення причин, які викликають те чи інше географічне явище. У
середніх класах під час розповіді спостерігається описовість об’єктів, явищ, процесів, які містять
фактичний матеріал, наприклад опис басейнів річок Конго і Амазонки, водоспадів Ніагарського і
Вікторії тощо.
Пояснення займає важливе місце у процесі навчання, особливо в момент засвоєння нових знань.
Учитель пояснює новий навчальний матеріал, структурує його у логічній послідовності. Разом з
тим, учитель розробляє логічний поетапний план впровадження наступної порції навчального
матеріалу, який закінчується мотивованим висновком.
Учитель дуже детально пояснює новий матеріал і у випадку, коли розповідь учнів не задовольняє,
а потрібно логічно довести проблему до завершального етапу, виникає момент доказовості. Таким
чином, теми шкільних курсів географії можуть бути засвоєні в результаті продуманого пояснення
нового матеріалу з урахуванням прийомів проблемного спрямування, а також відповідної наочності
та картографічних проекцій.
Пояснення завжди має доказову форму викладу знань і застосовується в навчальному процесі там,
де необхідно довести або пояснити учням закономірності розвитку географічних явищ або понять. Як
правило, пояснення включає також елемент бесіди, який дозволяє поставити перед учнями проблемне
запитання і підвести їх до усвідомлення необхідності вивчення нових знань або умінь, яких
недостатньо для відповіді на те чи інше поставлене вчителем запитання.
Опис та пояснення взаємопов’язані між собою як послідовні етапи науково-дослідницького
процесу. Але ці два етапи між собою відрізняються, оскільки пояснення, яке виконується за
допомогою методів наукового дослідження, являє собою вищий рівень пізнання і пов’язане з
теоретичним рівнем пізнання.
Що ж являє собою у процесі навчання географії постановка та вирішення навчальної проблеми. У
чому полягає її наукова суть?
Оскільки теорія проблемного вивчення географії в методиці розроблена не достатньо, то
відповідно і поняття "пояснення" не використовується на уроках географії, а замість цього вчитель,
розглядаючи навчальний матеріал, застосовує описову розповідь. Більшість учителів не відрізняють
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сутність цих двох понять і застосування опису призводить тільки до заучування навчального
матеріалу.
Враховуючи це, більшість випускників шкіл уміють тільки переказати зміст навчального
матеріалу і не вміють логічно мислити та доводити свої думки. Зміна пріоритетів сучасної
загальноосвітньої школи має призвести до посилення розвитку мислення учнів, а це, у свою чергу,
дозволить удосконалити процес дослідження логіки навчання, в тому числі й логіки географії як
предмету [4].
Це явище дуже чітко охарактеризував М.М. Алексєєв: він пише: "Не менш важлива серед інших
задач навчання вироблення в учнів здібності логічно і точно мислити, вміння доводити і
заперечувати, узагальнювати і абстрагувати, аналізувати і будувати гіпотези, робити із гіпотез
висновки і т. ін., словом формувати і розвивати в учнів розумові дії, тобто можна назвати це –
"логікою їх мислення". ...Логічно розвинуте мислення здатне засвоїти знання і в більшій кількості,
ніж мислення, логічно менш розвинуте" [5: 30].
На наш погляд, дане висловлення потребує більш чіткого усвідомлення, оскільки логіка
викладення навчального матеріалу вчителем не ототожнюєтьсяз логікою предмету, в даному випадку
з географією. Без урахування логіки викладання географії в навчальному процесі, не буде
відображатися і логіка пізнавальної діяльності учнів у даному процесі.
Крім того, у своїй праці М.М. Алексєєв доводить, що логіка використовуєтьсяі при розробці самої
педагогічної науки. По-перше, це пов’язано з обробкою понять і категорій педагогічної науки, при
побудові педагогіки як стрункої і цілісної наукової системи. По-друге, при розробці навчальних
предметів, відборі наукового матеріалу для "основ наук", у створенні підручників нового покоління
тощо. І по-третє, аналіз і здійснення педагогічного процесу складає об’єкт дослідження науки
педагогіки [5: 25].
У методичній літературі висвітлюється думка, що логіка навчального предмету суттєво
відрізняється від логіки науки, тому що визначення навчального предмету обґрунтовано не стільки на
об’єктивних, скільки на суб’єктивних критеріях.
Що стосується логіки навчального процесу, то в педагогічній науці давно склалася думка про її
специфічність. Логіку навчального процесу вже не можна вважати, на нашу думку, однозначним
поняттям. Якщо, по аналогії, вважати, що процес наукового пізнання відповідає процесу навчання в
цілому, то процесу наукового дослідження повинен відповідати процес проблемного навчання, як
одного із "великих" і "малих" процесів навчання. Така ситуація наштовхує на думку, що крім логіки
навчального процесу в умовах викладання географії, яка вивчає закономірності, явища і поняття, а
також сприяє різноманітним формам мислення у процесі навчання в цілому, повинна бути і логіка
організації творчого процесу засвоєння знань через логіку проблемного засвоєння навчального
матеріалу з географії.
Потрібно наголосити, що логіка проблемного навчання повністю не ототожнюється з логікою
наукового дослідження. Специфіка цих двох взаємопов’язаних процесів найбільш повно розкрита в
умовах співвідношення наукової і навчальної проблеми. Логіка в процесі розв’язання навчальної
задачі повинна характеризуватися послідовністю розумових операцій у процесі проблемного
засвоєння географічних знань, в основу якої покладено наукову проблему. Характерні ознаки цих
двох взаємопов’язаних процесів можуть мати специфічні риси в кожному конкретному випадку в
умовах навчального процесу.
Разом з тим у своїй науковій праці "О логике и психологии научного творчества" Б.М. Кедров
висловлює думку, що в логіці обробки мисленням одержаної інформації, конкретні логічні форми і
прийоми мислення учня і учителя будуть знову зближуватися і виступати в "суворій логічній
послідовності", яка відповідає "логічному упорядкуванню руху людської думки" [6: 19].
Не дивлячись на творче засвоєння учнем нових знань під час проблемного навчання, в кінцевому
варіанті вони (знання) повинні скластися у відповідну логічну структуру, яка обумовлена попереднім
досвідом логічної обробки учнем нової інформації і досягнути рівня розвитку логічного мислення на
уроках географії шляхом відображення об’єктивного в суб’єктивному розумінні особистості.
На сучасному етапі необхідно викладати географію на більш високому науковому рівні, через
посилення пояснювального моменту, який переходить у доказовість та логічність мислення.
Відповідно попередня функція вчителя – пояснення навчального матеріалу – набуває нової якості, в
основу якої покладено такі характерні ознаки:
пояснювати та формулювати нові поняття на основі проблемного навчання;
розповідати та показувати логіку наукового дослідження, яка призвела до вирішення
тієї чи іншої проблеми на основі створення проблемної ситуації;
використовуватитеоретичні знання та життєвий досвід на практиці;
створювати діалоги, за основу яких взято Сократівський;
ефективно використовувативідео, аудіо та комп’ютерні засоби.
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Засвоєння нових понять шляхом самостійного розкриття навчальних проблем необхідно
здійснювати за допомогою та під керівництвом учителя. У процесі сумісної творчої педагогічної
діяльності вчителя і учня формуються уміння та практичні навички дослідницьких, частково –
пошукових дій, що у свою чергу призводить до розкриття сутності понять.
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури показав, що сутність
проблемності в умовах наукового пізнання складається із послідовних етапів процесу дослідження:
передбачення або гіпотеза, спостереження, опис (розповідь), пояснення. Проте у процесі навчання
географії відсутня система взаємопов’язаних проблемних ситуацій, які є основою сутності
проблемності наукового і навчального пізнання. Крім того, не створено цілісної методичної системи
творчих понять, які б дозволили вивчати шкільні курси географії на більш високому науковому,
теоретичному та практичному рівні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕР АТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М.: Издательство Московского психологосоциального института – Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2003. – 720 с.
Махмутов М.И. Еще раз к вопросу о проблемном обучении // Политическое самообразование. – 1984, № 2.
– С. 109-117.
Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. – М.: Просвещение, 1977. – 240 с.
Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика. – К.: Фенікс, 2007. – 304 с.
Алексеев М.Н. Логика и педагогика. – М.: "Знание", 1965. – 58 с.
Кедров Б.М. О логике и психологии научного творчества. В кн.: "Проблемы научного и технического
творчества". – М., 1967. – С. 19.

Матеріал надійшов до редакції 29.09. 2008 р.
Топузов О.М. Проблемность как основа научного и учебного познания.
В статье обоснована важность понятия проблемности как основы научного и учебного познания.
Раскрыты основные функции проблемности. Определена роль проблемности в условиях организации
педагогического исследования. Освещена научная суть логики учебной проблемы, актуальность ее
применения на уроках географии.
Topuzov O.M. Problematical Character as a Basis of Scientific and Educational Knowledge.
The article highlights the significance of a problematical character notion as a basis of scientific and
educational knowledge. Тhe role of problematical character in the conditions of pedagogical investigation is
disclosed. The scientific essence of the logic of educational problem was substantiated and the reasonable of
using at the Geography was demonstrated.
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НАВЧАННЯ ПР АВИЛЬНОМУ ДИХАННЮ ПРИ ВИКОНАННІ
ЗАГ АЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПР АВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті звертається увага на значну роль спеціальної постановки дихання при виконанні фізичних
вправ. Обґрунтовується необхідність розробки методики навчання ефективному диханню в умовах
різних рухових дій. Крім того, наголошується на важливості навчання дітей правильному диханню і
пропонуються спеціальні комплекси загальнорозвиваючих вправ.
Мета фізичного виховання досягається повніше, якщо доцільні засоби впливають не тільки на
здібності та техніку вправ, а й на якісний їх зв’язок з розвитком фізіологічних функцій. Дихання – це
біологічний процес забезпечення організму киснем (О2) та виведення з нього газовидних речовин
метаболізму (СО2 – вуглекислоти). Дихання поділяється на довільне – усвідомлене з можливістю
регулювання по глибіні та частоті фаз вдиху-видиху і обмеженого затримання дихання. Інше –
мимовільне, як правило, рівномірне дихання, яке використовується в пересічних життєвих умовах і
активізується автоматично в моменти підвищення рухової та емоціональної активності. "Дихальна
система є важливим фактором у роботі починаючи з помірної потужності до максимальній і більше"
(М. Озолін) [1: 390].
Багаторічні спостереження занять з фізичного виховання у ВНЗ, ЗОШ показують, що при
виконанні різних вправ уже незначні навантаження викликають відносно дихання негативні ознаки:
різні за тривалістю затримки дихання, саме дихання носить частий, поверхневий та неритмічний
характер, вдих-видих виконуються, головним чином, у вихідному положенні (ВП), або в паузах
проміж окремими фазами вправи, частіш усього короткими дихальними рухами: форсовано і не
виправдано різко. Відмічено, що при виконанні вправ серіями, у школярів нерідко спостерігаються
запаморочення, не координованість фаз дихання (вдих-видих) з елементами рухів. Після виконання
вправ не виправдано довго зберігається частота дихання. Деякі пози ("місток", "берізка", нахили в
стійці) виявляють "невміння" дихати в незвичайних положеннях [2]. Тому виникає необхідність
розробки методики навчання ефективному диханню в умовах різних рухових дій (статичних,
динамічних, ритмічних, з проявом значних зусиль і ін.) із забезпеченням подальшого позитивного
переносу на більш складні дії. Обґрунтування такої методики і є метою нашої статті.
У даній роботі стверджується важливість навчання правильному диханню при виконанні
загальнорозвиваючих вправ (ЗРВ), – самого першого рівня усвідомленої рухової діяльності, які
використовуютьсяв будь-яких видах рекреаційної та спортивної спрямованості.
До ЗРВ відносять вправи, які не складні для виконання і являють собою рухи тіла та кінцівок у
різних напрямках на різній амплітуді. ЗРВ використовують для досягнення необхідного рівня
загальної фізичної підготовленості яка є основою подальшого підвищеного фізичного розвитку,
повноцінного (активного) спілкування з оточуючимсередовищем та набуття освітніх знань.
У більшості занять не циклічними вправами (ігри, двоборства, гімнастика), має місце мимовільне
дихання, але зі свідомим регулюванням та акцентами у встановлені моменти дії.
У циклічних видах: біг, веслування, ковзани, лижи та ін., існує рівномірне дихання, яке за
інтенсивністю та ритмом досягається у тренуванні та є частиною певних завдань.
Особлива увага в плані поєднання дихання в структуру дії, як невід’ємної частини техніки та
прояву фізичних якостей, існує в силових видах: важка атлетика, силове триборство, гирі,
легкоатлетичні метання (диск, спис, ядро).
Доцільно і потрібно ще з початку, на етапі фізичного розвитку (7-12 р.) навчати дітей правильному
диханню: координованому з положеннями системи тіло – кінцівки та їх зміною, з амплітудою і
спрямуванням рухів, із забезпеченням динамічних акцентів, силових, часових і ін. характеристик
спочатку на прикладі нескладного матеріалу (навчання ЗРВ – загальнорозвиваючих вправ), пізніше з
перенесенням набутих навичок на більш складні дії.
Загальні завдання комплексу вправ для розминки перед силовими навантаженнями.
А. Підготовка окремих рухових ланцюгів, внутрішніх органів і функціональних систем та
організму в цілому до подальших навантажень.
В. Супутні і додаткові завдання вправ:
1) Анатомо-аналітичний напрямок розвитку м’язів.
© Айунц Л.Р., Айунц В.І., 2008
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2) Поліпшення роботи функціональних систем організму (серцево-судинної, кістково-зв’язкової,
нервової, психологічно-вольової).
3) Попередження остеохондрозута його лікування.
4) Формування морфології тіла та зовнішньої гармонійності.
5) Чітка спрямованість на розвиток окремих м’язів та частин тіла.
6) Вдосконалення граціозності і пластики рухів з використанням музичного супроводу.
Навчальне завдання: навчання правильному диханню при розучуванні комплексу (ЗРВ). Об’єкти
навчання: учні ІІІ – ІV класів ЗОШ. Місце занять: спортивний зал або майданчик. Спосіб:
фронтальний. Метод: за показом та поясненням, під рахунок (музичний супровід).
Виходячи з практичної необхідності виховання звички до правильного дихання пропонуються
спеціальні комплекси фізичних вправ для навчального та старшого використання, які, одночасно з
вирішенням основного завдання, позитивно впливають на розвиток та фізичний стан людини. А саме:
а) на формування правильної постави та зняття синдрому сутулості – післядії пози за партою; б) на
оволодіння поняттями орієнтування в просторі, вихідних положень (ВП), швидкістю, темпом,
ритмом, характером рухів, та виразністю (експресією) виконання.
КОМПЛЕКС ЗРВ
При запису вправ ВДИХ позначено символом "+", глибокий вдих "++", (через ніс), ВИДИХ – "- -",
глибокий видих "- -" [2] (через рот ), "ВТ" – верхня точка голови з відчуванням "витягнутого" тіла.
Повторювати кожну вправу 4 рази, темп: кожен рахунок – 1 сек.*
І. ВП – стійка ноги нарізно, руки на пояс, голова припіднята, – тягнутись вгору – ВТ.
1 – вдих. 2 – видих. 3-4 теж саме, з кожнім разом глибше ( + та -- ).
ІІ. ВП – попереднє. 1 – поворот тулуба направо, руки в сторони +, 2. ВП --,
3 – 4 – як 1-2., але в іншу сторону.
ІІІ. ВП – попереднє. 1 – нахил вперед, руки в сторони, --, 2. ВП +
3 – нахил вліво, права рука вгору. --, 4. ВП +
ІV . ВП – попереднє. 1 – нахил назад, руки в сторони долоні вгору +, 2. ВП --, +,
3 – нахил вперед до лівого носка правою рукою, інша в сторону --,
4. ВП + ; 5-8, як 1-4., але 7 – нахил до правого носка --.
V . ВП – попереднє. 1 – руки до плечей, прогнутись +, 2 – нахил вперед, руки вгору (відносно
тулубу), дивитись на руки --, 3 – присід на усій стопі (коліна нарізно) +, 4. ВП --.
VІ. ВП – попереднє. 1 – присід (глибокий, на усій стопі), без нахилу, руки вперед, долоні вгору
разом, пальці розігнуті +. 2. ВП - -. 3 – як 1., але руки вгору +. 4. ВП - -.
VІІ. ВП – попереднє.1 – мах правою вперед, руки вперед - -, 2. ВП +, 3-4 – як 1-2 – ін. ногою.
VІІІ. ВП – ОС руки на пояс. 1. Стриб. впер. +, 2. Стр.назад- -, 3. Стр. вліво +, 4. Стр. Вправо --.
ІХ. Ходьба на місці. Повільно (1 крок/1сек), зберігаючи пряму поставу, ВТ, руки: 1 – вгору,
2 – вниз, на кожен крок +, на другий - -, до заспокоєння дихання (приблизно 30 сек.).
У комплексі не визначені стандартні положення та вказівки, напр., про таке: "у нахилі вперед
ноги в колінах утримувати випрямленими", тому, що вчитель особисто визначає вказівки адекватно
розвитку та рухової пам’яті та координації учнів. Курсивом визначені терміни, що загально
прийняті у фізичному вихованні та спорті.
Комплекс вправ у стійці для розминки попереду силових навантажень
та для попередження і лікування остеохондрозу
Позначення: ВДИХ +, ВИДИХ - -. Вихідне положення – ВП. Кінцеве положення, (поза) – КП.
Верхня точка голови – ВТ (з відчуванням витягнутого усього тіла). Прохідне положення – ПП.
"Додатковий натиск" – ДН – відрізняється від пружного тим, що не дозволяє повертання ні на
частку в протилежний бік, виконується (повільно) до граничного положення з утриманням у цьому
положенні на якийсь момент. Рухи виконуються до кінця амплітуди. Темп повільний (1рух\1сек.),
крім стрибків (вправа - ХІІІ).
Після оволодіння глибоким натиском, можливо виконувати подвійний натиск – "2ДН".
І. Для шиї: ВП – Ноги нарізно, руки на пояс, тягнутись вгору – "ВТ".
1. Поворот голови вправо 2. Додатковий натиск – ДН. 3-4. ВП- вдих +, видих - -. 5-8. Те ж саме в
ін. сторону. 9-11. Нахиляючи голову вперед коловий рух вправо 12. ВП +,- -. 13-15, як (9-11), але
коловий рух вліво. 16. ВП +, - -. (Повторити 2 рази).
* Такий темп: 1 рах./1 сек. зберігається майже в усіх вправах з позначенням кінцевої пози – КП,)
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ІІ. ВП – попереднє. 1. Голову- шию підборіддям вперед ("гуска") +, 2. ДН - -,
3-4. ВП ++, - -. 5. Головою нахил у бік +, 6. ДН, - -, 7-8.- ВП, тягнутись вгору ++,- 9-16, як 1-8 в ін. бік. (Повторити 2 рази).
ІІІ. Для грудного відділу: ВП – Ноги нарізно, руки в сторони , долоні вгору.
1-2. Поворот рук долонями униз-назад, нахиляючи голову, закручування тулуба вперед, (без
нахилу у попереку), - -. 3 - 4. Повернутись у ВП - вдих +.
5-7. Прогин назад у верхньому відділі хребта, руки повертаючи долонями вгору і назад ,
нахиляючи голову назад, видих - -. 8. ВП, вдих +. (По 2 рази вперед і назад).
ІV . Повороти тулубу: ВП – Ноги нарізно, руки на пояс відчувати ВТ.
0.- з-за такту -" і" – руки перед грудьми зігнуті округло долонями вперед, .
1. Поворот тулуба вправо, витягуючи руки: 5. Теж саме, як - (1), але
ліву вперед, праву в сторону. в інший бік.
2. Додатковий натиск *. 6-7. Як ( 2 – 3), але в ін. бік .
3. ВП – вдих +. 4. Видих - -. 8. Як - 4. (По 2 рази у кожен бік).
V . Нахили в сторони: ВП – Ноги нарізно, руки на пояс, - тулуб прямо, - ВТ.
1. Руки: ліва над головою, долонь вгору, права позаду за поперек, долонь назад,
2. Нахил вправо, руки витягуються, ліва над головою –вправо, права з за спини – вліво.
3. Додатковий натиск (ДН) *. 4. ВП, вдих-видих +, - -. 5 – 8. Як (1 -4), але з ін. положення рук – (1).
(По 2 рази у кожен бік).
VІ. Нахили вперед: ВП – Ноги нарізно, руки за голову, прогнутись, (ВТ).
1. Нахил вперед з прогином, (90 град. І нижче), голова прямо, руки горизонтально,
підлозі, пальці і кисті розігнуті, дивитись на руки, ++.
2. Додатковій натиск (ДН) у нахили, руки пальцями до підлоги (позначити), видих - -.
3. У нахили руки в сторони, ноги випрямлені, вдих +.
4. ВП - видих - -, вдих +. (По 2 рази у кожен бік).
VІІ. Колові рухи тулубом: ВП – Попереднє, - ВТ.
1. Нахил вперед і те ж саме, як у попередньої вправі (УІ)
2-3. Коловий рух тулубувправо по горизонтальній дузі, до положення: нахил назад, руки за
голову. 4. ВП - вдих – видих +,- -.
5-8 . Повторити, як (1 – 4), але, по дузі в інший бік. (Почергово по 2 рази у кожний бік)
VІІІ. Повороти тулуба у нахилі: ВП – Упор зігнувшись руками о підлогу, ноги нарізно, широко,
(дивитись на руки) +.
1. Поворот тулуба вправо, натискуючи лівою рукою на підлогу, праву згинати до плеча і
випрямити в сторону, головою поворот вправо, (дивиться на кисть правої) і з натиском – видих - -.
2. ВП – вдих +.
3-4 . Те ж саме, але в іншій бік. (Почергово по 2 рази у кожний бік).
ІХ. Нахил вперед і присід: ВП – Ноги нарізно, руки позаду, пальці зчеплені.
1. Нахил вперед з прогином, руки розслаблені на тілі нижче попереку +.
2. Руки назад-у гору, збільшити нахил – видих - -.
3. Махом рук "через себе" збільшити нахил - - і, згинаючи ноги, напівприсід - тулуб прямимо +.
4. Випрямляючись, продовжений видих - -, ВП – вдих +. (Виконати 4 рази).
Х. Присіди – вставання: ВП – Ноги нарізно, руки на пояс, відчувати ВТ.
1. Випрямляючи руки вперед - у середину, зімкнутими долонями в гору, присід, - на усій стопі,
тулуб вертикально і прогнутий, - вдих +.2. Випрямитись - ВП - видих - -.
3. Те ж саме, як і 1., але руки у гору, - вдих +. 4. ВП - видих - -. (Виконати 4 рази).
ХІ. Почергове піднімання зігнутих і прямих ніг: ВП - Те ж саме, як у попередньої.
1. Повертаючи зігнуту праву руку у сторону долонь угору, ліву зігнуту ногу спрямувати коліном
до лівого ліктя, видих - -. 2. ВП – вдих +.
3. Теж саме, як -1, але в іншу сторону, - видих - - . 4. ВП – вдих +.
5-8. Повторення 1 – 4, але в рахунках "5" і "7", руки та ноги прями і витягнути в бік руху.
(Виконати 4 рази).
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ХІІ. Спіральний поворот: ВП - Ноги нарізно, руки в сторони, витягнутись - ВТ.
1. Схрещений крок правою поперед лівий, напівприсід з поворотом наліво, руки: праву внизвліво, ліву в гору. 2-3. Продовжити поворот прогинаючись і піднімаючі праву руку та опускаючи ліву
до положення руки в сторони з прогином.
4. Випрямляючись, закінчіть поворот (360 град.) - ВП - вдих – видих +,- -.
5-8. –Те ж саме в інший бік. (Виконати по 2 – 4 рази у кожний бік).
ХІІІ. Стрибки: ВП – новна стійка (ОС), ( темп: 1стрб./сек)
1. Стрибок вперед, руки до плечей. 3. Стрибок вліво, руки до плечей. 2. Стрибок назад, руки угору.
4. Стрибок вправо, руки вниз. (4 х 4 = 16 стрибків).
ХІV . Ходьба на місці з підніманням та опусканням, рук. Повільно: 1-2. ++, 3-4. - (До заспокоєння дихання).
З набуттям достатньої підготовленості можливо виконувати розминку з обтяженням (для
дорослих - 5% від власної ваги у кожної руці, юнаки та дівчата 12-15 років – по 2%
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Айунц Л.Р., Айунц В.И. Обучение правильному дыханию при исполнении общеразвивающих
упражнений на занятиях по физическому воспитанию.
В статье обращается внимание на значительную роль специальной постановки дыхания при
выполнении физических упражнений. Обосновывается необходимость разработки методики
обучения эффективному дыханию в условиях разных двигательных действий. Кроме того,
подчеркивается важность обучения детей правильному дыханию, и предлагаются специальные
комплексы общеразвивающих упражнений.
Ajunts L.R., Ajunts V .I. Teaching the Correct Breathing while Fulfilling the General Development
Exercises at Physical Training Classes.
In the article the attention is paid to the significant role of the special breathing training while doing
physical exercises. The necessity of effective breathing teaching methodology in the conditions of various
movements is grounded. Besides, the importance of the correct breathing teaching with children is
underlined and the special general development exercise complexes are suggested.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ
У статті викладено результати аналізу міжнародного досвіду формування компетенцій. Наведено
перелік умов, пріоритетних принципів, форм, засобів та методів, що використовуються в практиці
компетентнісного навчання. Розкрито сутність критеріїв, рівнів та елементів діагностики
сформованості компетенцій. Визначено перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
Реалізація компетентнісного підходу – один з пріоритетних напрямів реформування міжнародної
освіти. Доцільність його впровадження визнана Болонською декларацією й обумовлена зміною вимог
до якості підготовки фахівців, переходом від знаннєвої парадигми навчання до компетентнісної.
Це вимагає від науковців у галузі педагогіки здійснення заходів по розробці та втіленню в освітню
практику відповідних методичних підходів до формування компетенцій, відбору вимірників (освітніх індикаторів) результатів навчання й організації моніторингу сформованості останніх у студентів. Проблеми розв’язання даних завдань вже понад десятиріччя знаходяться в центрі уваги міжнародних фахівців. Проте стан їх вирішення залишається незадовільним. Про це свідчать міжнародні публікації, що
продовжують націлювати науковців на вирішення методичних проблем компетентнісногонавчання [1].
Тому метою нашого дослідження було вирізнення нині розроблених поза межами України
аспектів методики формування компетенцій, серед яких: необхідні умови, моделі, принципи, методи,
форми та засоби, а також установлення відповідних до них критеріїв, рівнів та елементів діагностики.
Ми припустили, що це дасть можливість відшукати аспекти, які допоможуть розробити методичні
засади формування предметних компетенцій з хімії у вищій екологічній освіті.
Проведений аналіз зарубіжного досвіду засвідчив, що більшість методичних напрацювань
стосується засвоєння ключових або окремих елементів предметних компетенцій (знань, умінь,
навичок тощо).
Пріоритетні принципи формування ключових компетенцій у студентів вищих навчальних закладів,
визначені країнами-учасницями Болонськогопроцесу [2], наведено в таблиці 1:
Таблиця 1.
Принципи формування ключових компетенцій
Назва принципу
гуманістичний
системний
особистісно орієнтований
акмеологічний
інноваційний

Зміст принципу
передбачає індивідуалізацію та диференціацію навчання,
спрямування діяльності студентів на здобуття знань,
вироблення цінностей
процес формування компетенцій і самі компетенції
розглядаються як цілісна складна система
передбачає
розвиток
особистості,
активізацію
саморегулятивних механізмів особистості
готовність
до
нововведень,
моделювання
шляху
самовдосконалення, проектування мети власної діяльності
використання нових ідей, введення нових технологій

До цього переліку, на нашу думку, слід додати й діяльнісний принцип, оскільки саме в процесі
організованої діяльності студентів і здійснюється формування практичної компоненти компетенцій.
Зважаючи на те, що предметні компетенції є втіленням ключових на рівні навчальних дисциплін,
зазначені принципи можна вважати загальними.
У матеріалах експериментальної роботи в рамках Концепції модернізації російської освіти на
період до 2010 року [3] визначено необхідні для засвоєння ключових компетенцій умови, а саме:
діяльнісний характер освіти;
спрямованість навчального процесу на розвиток самостійності та відповідальності
студентів (учнів) за процес і результати своєї діяльності;
створення умов для розуміння студентами (учнями) власних цінностей та набуття
досвіду досягнення мети;
чіткість та зрозумілість усім учасникам навчального процесу правил атестації.
Ці умови доповнено в дисертаційній роботі А.М. Митяєвої (Російська Федерація), присвяченій
методології впровадження компетентнісного підходу у вищу школу [4]. На її думку, для формування
компетенцій необхідно:
розробити орієнтовну схему компетентного виконання діяльності на основі образу
створюваного продукту та логіки його формування;
© Заблоцька О.С., 2008
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визначити концептуальні знання про сутність процесу й продукту діяльності;
скласти перелік способів діяльності (організаційних, комунікативних, інформаційних та

ін.);
актуалізувати психологічні механізми розв’язування завдань, що постійно
ускладнюються;
створити умови для набуття студентами досвіду виконання діяльності в проблемних
ситуаціях (при неповному викладі умови завдання, дефіциті інформації й часу, невизначеності
причинно-наслідкових зв’язків, неможливості використання відомих варіантів розв’язування
тощо) та досвіду рефлексії й самоконтролю своїх дій на основі знання критеріїв ефективності.
До думки А.М. Митяєвої щодо останньої умови формування компетенцій приєднується й
Ю.В. Пестерєва [5]. У своїй моделі засвоєння суб’єктивного компетентнісного досвіду молодших
школярів дослідниця вирізняє чотири сфери: знань ("я знаю"), умінь ("я вмію"), творчості ("я
створюю") та емоційних цінностей ("я прагну").
На думку Ю.В. Пестерєвої перша сфера складається з інформаційних блоків предметних і
надпредметних знань і реалізується в навчальній діяльності в процесі їх засвоєння, сприйняття,
розуміння, запам’ятовування та використання. До другої сфери входять предметні та
загальнопредметні вміння (інтелектуально-пізнавальні, мовні, інформаційні, комунікативні та
організаційні), які формуються при застосуванні завдань з різним ступенем складності й
самостійності під час здійснення репродуктивної та продуктивної діяльності. Третя сфера досвіду –
сфера творчості – передбачає самостійне вирізнення нової проблеми та нової функції об’єкту,
створення нового продукту діяльності. Вона формується під час виконання завдань творчого
характеру, а також у проблемних ситуаціях. Остання сфера, за визначенням Ю.В. Пестерєвої, має
кілька аспектів: ціннісно-змістовий, загальнокультурний, комунікативний, соціальний, етичний та
особистого самовдосконалення, які засвоюються учнями у вигляді етичних і моральних норм за
умови емоційної насиченості інформації, постановки відповідних задач, виразності мови тощо.
У сі зазначені види (сфери) особистісного досвіду набуваються молодшими школярами в процесі
формування не лише ключових, а й предметних компетенцій, тому методичні прийоми, розроблені
Ю.В. Пестерєвою, можна перенести й на рівень вивчення навчальних дисциплін вищої школи.
Використання інноваційних технологій освіти в навчальному процесі – одна з умов реалізації
компетентісного підходу. Для формування компетенцій нині застосовуються такі: когнітивно,
діяльністно й особистісно орієнтовані та вирізнені поміж них проектні, імітаційно-моделюючі й
контекстні (С.В. Бєлова, А.А. Вербицький, А.М. Митяєва [4], Е.Ф. Зеєр [6]).
Когнітивно-орієнтовані технології полягають у презентації предметного матеріалу в контексті
професійних завдань, використанні діалогових методів навчання тощо. В основі діяльнісноорієнтованих технологій знаходяться методи проектів, організаційно-діяльнісні ігри, комплексні
завдання та інші. При застосуванні особистісно-орієнтованих технологій відбувається моделювання
ситуацій, які вимагають актуалізації саморегуляції, рефлексії, відповідальності, креативності та
індивідуальності, що передбачає проектування навчальних завдань з особистим змістовим
навантаженням.
Відповідність між методами навчання та розвивальними технологіями освіти [6] наведено в
таблиці 2:
Таблиця 2.
Освітні технології в компетентнісній освіті та їх методи

Освітні технології

Методи навчання

когнітивно орієнтовані

діалогічні,
проблемні,
семінари-дискусії,
когнітивне
інструктування, когнітивні карти, інструментально-логічний
тренінг, тренінг рефлексії
проектів, імітаційно-ігрове моделювання технологічних
процесів, контекстне навчання, організаційно-діяльнісні ігри,
дидактичні завдання
інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна
психодіагностика

діяльнісно орієнтовані
особистісно орієнтовані

Головною особливістю методів, що використовуються в компетентнісній освіті, є зміщення
акцентів з односторонньої активності викладача на самостійне, відповідальне та активне навчання
студентів (учнів), що сприяє їх зосередженню на способах роботи з інформацією, груповому
розподіленні навантаження та переходу мотивації з теоретичної площини у практичну. Дані ідеї нині
втілено в межах програми EV A, яка запроваджується в декількох регіонах ФРН та Австрії, а також у
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матеріалах експериментальної роботи в рамках Концепції модернізації російської освіти на період до
2010 року [3].
Поміж відомих форм організації навчальної діяльності в процесі формування компетенцій у
більшості країн світу обираються індивідуальна та групова. Позитивний досвід у даному напрямі
спостерігається в Австрії, Ізраїлі та Німеччині. Формування компетенцій студентів у вищих
навчальних закладах цих країн здійснюється з використанням малих гетерогенних груп. Навчальна
діяльність при цьому безпосередньо спрямована на:
предметну суверенність (самостійність студентів у підготовці з навчальних дисциплін);
оволодіння методами даного предмету;
предметноорієнтовануздатність до комунікації;
компетенцію вирішення проблем;
здатність до групової роботи [3; 7; 8].
Вищі освітні заклади цих країн є великими навчальними науково-виробничими комплексами, де
відбувається формування всіх компонентів компетенцій: професійних знань, їх трансформації у
вміння, навички, соціальні, комунікативні та особистісні здатності студентів. При цьому
застосовуються різноманітні засоби навчання: натуральні об’єкти, програми самоосвіти, медійні
засоби тощо.
Реалізація компетентнісногопідходу вимагає відбору вимірників якості результатів навчання. Це
стосується як ключових, так і предметних компетенцій. Теоретичне підґрунтя цієї роботи було
розроблено Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) в рамках проекту
"Визначення та відбір компетенцій: концептуальні засади" [9]. Ці розробки нині здебільшого
стосуються ключових компетенцій і базуються на визнанні їх динамічності, здатності до постійного
вдосконалення [10], тісного взаємозв’язку та багатовимірності. Остання з характеристик передбачає
необхідність оцінювання сукупності їх когнітивних, мотиваційних, емоційних та ціннісних
складових. Такий підхід до визначення якості результатів навчання, на нашу думку, доцільно
застосовувати й до предметних компетенцій, розглядаючи їх як втілення ключових на
дисциплінарному рівні.
Аналізуючи результати експериментальної роботи з оцінювання сформованості трьох категорій
ключових компетенцій (автономна діяльність, уміння функціонувати в соціально гетерогенних
групах, інтерактивне застосування засобів), міжнародні експерти зазначають, що найбільш
розробленими є шляхи визначення останньої. Йдеться про здатність суб’єктів навчання кваліфіковано
виконувати свої професійні функції. Для двох інших категорій компетенцій розробка вимірників
сформованості знаходиться поки що на початковомуетапі [11].
За визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення й освіти
(IBSTPI) вимірниками (індикаторами) компетентнісного навчання є структурні елементи
компетенцій, які описують необхідні знання, вміння, відношення і контекст виконання [10].
Міжнародна Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) до таких індикаторів
додає ще навички та навчальні досягнення [9].
Нині найвизнанішим підходом до оцінювання результатів (цілей) навчання є таксономія Блума.
Відповідно до неї освітні результати описуються з шести позицій: знання (відтворення важливої
інформації), розуміння (пояснення, інтерпретація), використання (розв’язування закритих проблем),
аналіз (розв’язування відкритих проблем), синтез (вирішення проблем унікальним шляхом), оцінка
(винесення критичних суджень на основі міцних знань) [12].
Останні чотири компоненти таксономії розглядаються як інтелектуальні навички. Проте "аналіз"
як компонент таксономії, на нашу думку, може бути використано й для перевірки сформованості
такої складової компетенцій, як практичні вміння, "використання" – для виявлення рівня володіння
способами діяльності, а "оцінка" – для встановлення опосередкованого прояву особистісних
цінностей.
В експериментальних розробках до Концепції модернізації російської освіти на період до 2010
року до впровадження запропоновано системні елементи діагностики сформованості компетенцій:
незалежне формалізоване оцінювання (відомі форми тестування), експертна оцінка рівня засвоєння
компетенції (думка викладача), самооцінка студента (учня), що базується на відомих для нього
критеріях, оцінка ступеня сформованості компетенцій членами групи. Сумарна оцінка, на думку
авторів, повинна включати в себе всі зазначені критерії та мати вигляд діагностичної карти досягнень
студента, що дозволяє спостерігати динаміку їх розвитку [3].
Здійснення моніторингу рівня сформованості у студентів компетенцій – один з основних етапів
вивчення ефективності навчання при компетентнісному підході. У світі триває процес розробки
технологій їх виявлення (оцінювання) в особистості. Перші спроби у цьому напрямі зроблено Le
Boterf у 1998, 2000, 2001 рр. [10]. Починаючи з 2000 року, моніторинг наскрізних компетенцій
здійснюється в межах міжнародної програми з оцінювання навчальних досягнень учнів та студентів у
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сфері функціональної грамотності – РІSА (Programme for International Student Assessment). За
допомогою тестових завдань з відкритою, короткою та закритою відповідями, тестів, що вільно
конструюються, тестів "на використання" оцінюється рівень сформованості в них предметних та
міжпредметних компетенцій. Останній вид тестів передбачає визначення рівня сформованості вмінь
використовувати закони, правила, поняття, теорії певних наук у конкретних умовах та нових
ситуаціях. Зазначається, що комунікативні та практичні складові компетенцій виявити таким шляхом
важко. Тестовий підхід до оцінювання компетенцій широко використовуються у світі, зокрема в
навчальних закладах США і Великобританії [3]. Проте глибина тестового контролю є неоднаковою. У
США з його допомогою встановлюється лише достатній та необхідний рівень підготовки учнів
(студентів). Оцінювальна система Великобританії охоплює вісім рівнів навчальних досягнень з
кожного предмету [11].
Окрім тестової форми оцінки рівня сформованості компетенцій у світовій освітній практиці нині
застосовуються ще дві: рейтингова та моніторингова моделі. Перевагою рейтингової моделі є
відсутність негативної емоційної складової навчального процесу через виставлення низьких оцінок.
У сі бали, одержані студентом (учнем) протягом навчання, складають загальну суму, яка й є
показником якості набуття ним компетенцій. Моніторингова модель – найскладніша та найбільш
структурована модель, у порівнянні з іншими. Вона передбачає не лише фіксування ефективності
виконання завдань, а й спостереження за роботою та особливостями поведінки студентів (учнів). При
цьому досягнення суб’єктів навчання оцінюються більшістю зарубіжних педагогів не у вигляді
цифрової шкали, а шляхом словесних характеристик певної градації.
У сі названі підходи до оцінювання роботи студентів можуть з успіхом поєднуватися в єдине ціле,
що нині спостерігається в розробленій екзаменаційною радою Кембриджського та Оксфордського
університетів Англії системі діагностики сформованості компетенцій [3].
Оцінка рівня сформованості предметних компетенцій з природничих дисциплін, зокрема хімії, що
є об’єктом нашої уваги, здійснюється шляхом виявлення вмінь учнів встановлювати відповідні
аспекти оточуючого середовища, здійснювати наукові дослідження, пояснювати та формулювати їх
результати [13].
Слід відмітити, що моніторинг якості формування компетенцій здебільшого стосується середньої
освіти, тому існує нагальна потреба в розробці уніфікованих вимірників предметних компетенцій у
вищій школі, зокрема екологічній.
Розробка критеріїв діагностики рівня сформованості компетенцій – одна з умов ефективності
компетентнісного навчання. У дисертаційній роботі Е.І. Клейман (Російська Федерація) [14]
вирізнено 4 параметри становлення навчальної компетентності студентів у процесі ефективного
застосування діяльнісного принципу при компетентнісному підході. Серед цих параметрів: динаміка
мотиваційного компоненту (по структурі та вираженості мотивів навчальної діяльності), динаміка
операційного компоненту (по самооцінці студентів, по експертній оцінці викладачів, спрямованості),
динаміка рефлексивного компоненту (за результатами вимірювання рефлексивності), кількісна та
якісна характеристика ступеня досягнення прямих цілей навчальної діяльності, що виражається в
академічних досягненнях студентів (засвоєння передбачених програмою компетенцій) [14].
А.Д. Давидовим (Російська Федерація) [15] запропоновано три критерії сформованості
професійних компетенцій: діяльнісно-практичний, мотиваційно-ціннісний та когнітивний. Вважаємо
за доцільне додати до цього переліку й соціально-комунікативний критерій. Тоді в комплексі ці
параметри, на нашу думку, можуть бути використані й по відношенню до визначення рівня
сформованості предметних компетенцій.
Що стосується рівнів сформованості компетенцій, то в освіті зарубіжних країн вирізняють:
початковий, середній, достатній та високий (досвід Російської Федерації) [3; 15], а також рівні за
шкалою ЕСТS – FX, DЕ, ВС та А.
Результатом систематизації методичного досвіду компетентнісного навчання є створення
відповідних моделей формування компетенцій. Аналіз літературних джерел з метою виявлення тих з
них, що стосуються предметних компетенцій для вищої школи, зокрема з хімії, засвідчив їх
відсутність. Серед інших – заслуговує на увагу компетентнісна модель спеціаліста, розроблена в
дисертаційній роботі Л.Д. Давидовим для середньої професійної школи [15]. Вона складається з трьох
блоків: змістового, процесуального та діагностичного. Містить перелік методів, принципів, форм,
критеріїв, необхідних для формування професійних компетенцій. Розглядаючи предметні компетенції
як складові спеціальних (професійних) компетенцій, вважаємо, що структура та деякі елементи
моделі Л.Д. Давидова можуть бути використані й для створення відповідної моделі формування
предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів.
Дослідження методичних підходів до впровадження компетентнісного навчання в міжнародну
освіту дозволило дійти таких висновків:
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1. У країнах зарубіжжя триває активна діяльність по впровадженню компетентнісної освіти. Проте
стан методичного забезпечення цього процесу нині вимагає додаткових зусиль науковців.
2. Особливої уваги потребує діяльність методистів, спрямована на створення цілісних моделей
формування предметних компетенцій, зокрема для студентів вищих навчальних закладів.
3. Існує потреба в створенні уніфікованих вимірників сформованості предметних компетенцій,
зокрема для вищої екологічної школи.
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Заблоцкая О.С. Международный опыт формирования компетенций.
В статье приводятся результаты анализа международного опыта формирования компетенций.
Перечислены условия, приоритетные принципы, формы, средства и методы, которые используются
в практике компетентностного обучения. Раскрыто содержание критериев, уровней и элементов
диагностики сформованости компетенций. Определены перспективы дальнейших исследований в
данном направлении.
Zablotska O.S. International Experience of Competencies’ Development.
In the article the results of competencies’ development international experience are suggested. Conditions,
prior principles, forms, means and methods are listed that are used in the practice of competencyapproached learning. Competencies development diagnostics’ criteria, levels and elements matter is shown.
The further researches prospects in this direction are defined.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУ ЛЬТУРИРОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕР АЦІЇ
У статті розглядається зміст та особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з
адаптивної фізичної культури у Російській Федерації. Аналізуються державні освітні стандарти
вищої професійної освіти в історичному контексті. З’ясовано вплив соціально-економічної ситуації в
Російській Федерації на розширення номенклатури спеціальностей з різних напрямів у сфері фізичної
культури та спорту.
Протягом багатьох років у Росії сформувалася певна система підготовки фахівців для сфери
фізичної культури й спорту, яка включає в себе систему підготовки кадрів у структурі Міністерства
освіти Росії й галузеву систему підготовки кадрів Комітету з фізичної культурі, спорту й туризму
Росії.
Підготовка фізкультурних кадрів з вищою освітою у структурі Міністерства освіти Росії
здійснюється на факультетах фізичної культуриі педагогічних університетів та інститутів, класичних
і технічних університетів; в інститутах фізичної культурив структурі названих вище університетів; на
відділеннях фізичної культури в нефізкультурних вищих навчальних закладах. За даними
Ю.Д. Железняка, з позицій сьогодення факультетів та інститутів налічується більше 75, відділень –
близько 20 [1: 47].
Науковці (Ю.Д. Железняк, О.Л. Воробйова, В.М. Мінбулатов, В.Н. Потапов, П.Г. Смирнов)
вважають, що визначилася чітка тенденція до переходу факультетів у статус інститутів фізичної
культурив структурі університету, а відділень – у статус факультетів фізичної культури.
Мета дослідження – з’ясувати деякі особливості підготовки майбутніх фахівців з адаптивної
фізичної культурив Російській Федерації.
За даними Ю.Д. Железняка, підготовка кадрів з вищою освітою у структурі Спорткомітету Росії
проводиться в 14 академіях і інститутах фізичної культури й філіях цих вищих навчальних закладів
[1: 47].
Із середини 90-х років XX століття професійна фізкультурна освіта здійснюється на підставі
державних освітніх стандартів вищої професійної освіти (ДОС ВПО) з кожної спеціальності
(дипломований фахівець) і напряму (бакалаврат, магістратура) і середнього (коледжі). У цей період
були створені навчально-методичні об’єднання (НМО) з окремих або декількох спеціальностей –
державно-суспільні об’єднання в системі вищої й післявузівської освіти Російської Федерації. В
основні функції НМО входить участь у розробці проектів державних освітніх стандартів вищої
професійної освіти (ДОС ВПО), вимог до рівня підготовленості випускників, змісту основних і
додаткових освітніх програм, зразкових навчальних планів і програм; у ліцензуванні, атестації й
акредитації навчальних закладів; у створенні навчальної й методичної літератури; у підготовці
пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу; в організації кадрового, методичного й
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах; у
проведенні конференцій, семінарів і нарад із проблем освіти, студентських олімпіад і конкурсів.
Наявність двох систем у структурі фізкультурноїпрофесійної освіти стало основою для створення
НМО з освіти в галузі фізичної культури на базі Російської державної академії фізичної культури й
НМО з фізичної культури вищих педагогічних навчальних закладів на базі Московського
педагогічного університету. НМО на базі РДАФК поєднувало всі фізкультурні вищі навчальні
заклади, НМО на базі МПУ – всі вищі навчальні заклади, що мають факультети фізичної культури й
кафедри фізичного виховання.
Як зазначає Ю.Д. Железняк, у процесі співробітництва двох НМО в 1992 році були розроблені
"Освітньо-професійна програма базової вищої освіти з напрямку Г-19 – "Фізична культура",
академічний ступінь бакалавра й у 1994 році – ДОС ВПО з напрямку 521900 – "Фізична культура",
кваліфікаційний академічний ступінь – бакалавр [1: 47]. Була єдиною назва спеціальності ДОС ВПО:
022300 – "Фізична культура й спорт", різнилися кваліфікації: "Фахівець із фізичної культури й
спорту" – для інститутів фізичної культури й "Педагог з фізичної культури" – для факультетів
фізичної культури, а також структура й зміст Держстандартів.
Розглянутий період можна назвати епохою ДОС ВПО першого покоління. Для системи
факультетів фізичної культури в той період, на думку Ю.Д. Железняка, були характерні такі
положення:
1. У досконалювання загальної фізкультурної освіти, особливо в освітніх установах, мета якої –
формування здорового стилю життя, забезпечення належного рівня фізичних кондицій і здоров’я всіх
© Карпюк Р.П., 2008
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категорій населення як бази для вирішення завдань професійної фізкультурної освіти; підготовка
фахівців для успішного вирішення завдань як загальної, так і професійної фізкультурноїосвіти.
2. Неперервність освіти: не "на все життя", а "через все життя". Це родина; дошкільні освітні
установи; початкова, основна й середня школи: гімназія; середні й вищі професійні навчальні
заклади; післявузівська освіта (організовані й самостійні форми). У цьому виражалася ступінчастість
освіти.
3. Рівневість вищої освіти; перший рівень – перші два роки, в основному загальний для всіх
спеціальностей зміст освіти; другий рівень – два роки, з першим рівнем усього чотири – бакалаврат;
третій рівень: а) шість років – бакалаврат чотири роки й ще два – магістратура й б) п'ять років –
дипломований фахівець.
4. Тенденція, яка намітилася до формування університетської фізкультурноїосвіти.
5. Післявузівська освіта: три роки аспірантура; три роки докторантура: здобування вченого
ступеня; організовані форми підвищення кваліфікації, самоосвіта.
6. Об’єднання освітніх структур у єдиний комплекс: класи (8-11), профільовані за спеціальністю
"Фізична культура й спорт"; фізкультурно-спортивний (спортивно-педагогічний) ліцей (10-11 класи):
фізкультурно-спортивний (спортивно-педагогічний) коледж, відділення фізичного виховання
педагогічного училища; педагогічний університет (інститут), факультет фізичної культури й спорту;
школа – вищий навчальний заклад (Ю.Д. Железняк, 2001).
7. Здійснення професійної фізкультурноїосвіти на основі ДОС ВІЮ – комплексу норм і положень,
які узгоджують основні вимоги зі змістом, термінами навчання і якості засвоєння цього змісту
суб’єктами освіти.
У ДОС ВПО входить "Класифікатор напрямків і спеціальностей вищої професійної освіти";
напрями, які належать до підготовки бакалаврів і магістрів, спеціальності, що відображають профіль
підготовки фахівців. Кожний напрям або спеціальність має шифр – шестизначний номер: перші дві
цифри – галузь знань або група спеціальностей, другі дві цифри – напрямок усередині галузі знань
або номер спеціальності, останні дві цифри – профіль галузі знань або номер спеціалізації.
8. Підготовка бакалаврів і магістрів проводиться за напрямом 521900 – "Фізична культура" і
напрямком 540500 – "Педагогіка, профіль – фізична культура": бакалавр – 540506, магістр – 540520.
Робота з підготовки бакалаврів і магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах проводилася
в експериментальному варіанті, основна увага була зосереджена на підготовці дипломованих
фахівців. Принципово важливим у цей період було збільшення тривалості підготовки дипломованих
фахівців із чотирьох до п’яти років до шести років.
9. Підготовка фахівців у галузі фізичної культури й спорту проводиться з наступних
спеціальностей: 022300 – "Фізична культура й спорт". Кваліфікація "Педагог з фізичної культури й
спорту"; 030400 – "Допризовна фізична підготовка". Кваліфікація "Викладач допризовної й фізичної
підготовки"; 040700 – "Валеологія". Кваліфікація "Педагог-валеолог".
10. У системі педагогічної освіти здійснюється підготовка з додаткових спеціальностей (ДС).
До спеціальності 022300: 1) ДС – 030400. Кваліфікація "Педагог з фізичної культури й спорту.
Викладач допризовної й фізичної підготовки". 2) ДС – 040700 – "Валеологія". Кваліфікація "Педагог з
фізичної культури й спорту. Педагог-валеолог". 3) ДС – 330100 – "Безпека життєдіяльності".
Кваліфікація "Педагог з фізичної культурий спорту. Вчитель з основ безпеки життєдіяльності". 4) ДС
– 031300 – "Соціальна педагогіка". Кваліфікація "Педагог з фізичної культури й спорту. Соціальний
педагог". 5) ДС – 011600 – "Біологія'". Кваліфікація "Педагог з фізичної культури й спорту, вчитель
біології"'. 6) ДС – 031400 – "Андрогогіка". Кваліфікація "Педагог з фізичної культури й спорту.
Андрогог".
До спеціальності 030400: 1) ДС – 022300. Кваліфікація "Викладач допризовної й фізичної
підготовки. Педагог з фізичної культури й спорту". 2) ДС – 330100. Кваліфікація "Викладач
допризовної й фізичної підготовки. Учитель з основ безпеки життєдіяльності". 3) ДС – 031300.
Кваліфікація "Викладач допризовної й фізичної підготовки. Соціальний педагог". 4) ДС – 031400.
Кваліфікація "Викладач допризовної й фізичної підготовки. Андрогог".
11. На факультетах фізичної культуриу рамках спеціальності 022300 – "Фізична культурай спорт"
проводилася робота зі спеціалізаціями, які поглиблюють знання й уміння в певній частині цієї
спеціальності. Це такі спеціалізації: 022301 – "Фізичне виховання в дошкільних і шкільних закладах";
022302 – "Виховна робота в дитячих будинках та інтернатах"; 022303 – "Організація масового й
дитячо-юнацького спорту"; 022304 – "Спортивна підготовка"; 022305 – "Фізична реабілітація";
022306 – "Менеджмент у фізичній культурі й спорті"; 022307 – "Туристсько-екскурсійна робота" [1:
49].
За даними Ю.Д. Желєзняка, з 74 вищих навчальних закладів, які мають факультети фізичної
культури, в 59 проводиться робота із семи різних спеціалізацій, з них 39% відводиться на "Спортивну
підготовку", 36% – на "Фізичну реабілітацію" [1: 49].
26

Р.П. Карпюк. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури Російської Федерації

Для розробки програм, підготовки підручників і навчальних посібників для студентів вищих
навчальних закладів фізкультурного профілю були залучені такі відомі науковці, як академіки
Російської академії освіти; В.В. Кузін, Ю.М. Портнов; доктори наук, професори: І.М. Бутін,
Я.С. Вайнбаум, А.Д. Вікулов. Ю.Д. Железняк, В.С. Левін, Л.І. Лубишева, О.В. Матицін, В.М. Мінбулатов, Л.Д. Назаренко, Н.Д. Овчинніков, П.К. Петров, Г.І. Попов, В.П. Савін, Ю.І. Смирнов, Ж.К. Холодів; кандидати наук, професори: Б.Р. Голощапов, М.Л. Журавін, М.Е. Кутепов, М.М. Полєвщіков.
Важливим етапом розвитку системи підготовки кадрів для галузі фізичної культурий спорту стало
виникнення розробки та введення в дію у 2000 році державних освітніх стандартів нового покоління.
Перспективним шляхом удосконалення вищої фізкультурної освіти в Росії є ініціатива
Г.Н. Пономарьова та інших виділити фізичну культуру як самостійний напрямок у галузі 540000 –
"Освіта" [2: 10].
На думку Г.Н. Пономарьова, необхідність виділення напрямку "Освіта в галузі фізичної культури"
обумовлено: новим розумінням фізичної культури як самостійного наукового й освітнього об’єкта,
розгляд якого ведеться у двох ракурсах – теоретичному й прикладному, що багато в чому визначає
специфіку підготовки педагога в галузі фізичної культури й фахівця в галузі фізичної культури й
спорту; специфікою (в частині умов реалізації, змісту й вимог до рівня освіченості випускника)
основних освітніх програм, реалізованих у багаторівневій системі підготовки; необхідністю апробації
нових основних програм для різних сфер діяльності в галузі освіти (дитячі рекреаційні та
реабілітаційні установи, військові навчальні заклади різного типу (в тому числі суворівські, кадетські
й морські корпуси); необхідністю підготовки педагогів-дослідників, орієнтованих на дослідницьку й
освітню діяльність у галузі фізичної культури як виду загальної культури й необхідного компонента
освіти на всіх його рівнях.
У зв’язку зі зміною переліку педагогічних спеціальностей, підготовка дипломованих фахівців у
вищих педагогічних навчальних закладах здійснюється зі спеціальностей 033100 – ''Фізична
культура", кваліфікація "Педагог з фізичної культури"; 033200 – "Фізична культура з додатковою
спеціальністю", кваліфікація "Педагог з фізичної культури(і відповідно до додаткової спеціальності);
033300 – ''Безпека життєдіяльності", кваліфікація "Учитель безпеки життєдіяльності".
Крім цих спеціальностей, факультети фізичної культури, які мають у своєму розпорядженні
необхідні умови, здійснюють підготовку фахівців зі спеціальностей 022300 – "Фізична культура й
спорт", кваліфікація "Фахівець із фізичної культурий спорту" і 022500 – "Фізична культура для осіб з
відхиленнями в стані здоров'я (адаптивна фізична культура)", кваліфікація "Фахівець із адаптивної
фізичної культури".
Отже, концептуальні засади професійної підготовки фахівців з адаптивної фізичної культури
базувалися на прийнятих у 1994 році "Основах законодавства Російської Федерації про фізичну
культуруй спорт" (ст. 18 "Фізична культура й спорт інвалідів") та у 1999 році Федерального Закону
про фізичну культуруй спорт у Російській Федерації (ст. 18 "Організація фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів з інвалідами").
Таким чином, соціально-економічна ситуація в Російській Федерації призвела до різкого
скорочення потреби у вузькопрофільних фахівцях і до усвідомлення необхідності розширення
номенклатури спеціальностей з різних напрямів у сфері фізичної культури та спорту. Система
підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів, здатних ефективно реалізувати
потенціал адаптивної фізичної культури у вирішенні проблем комплексної реабілітації й соціальної
інтеграції інвалідів і осіб з відхиленнями в стані здоров’я, є найважливішим компонентом
інфраструктури, необхідної для даної категорії населення.
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Карпюк Р.П. Профессиональная подготовка будущих специалистов
по адаптивной физической культуре в Российской Федерации.
В статье рассматривается содержание и особенности профессиональной подготовки будущих
специалистов с адаптивной физической культуры в Российской Федерации.
Анализируются государственные образовательные стандарты в высшем профессиональном
образовании в историческом контексте. Определено влияние социально-экономической ситуации в
Российской Федерации на расширение номенклатуры специальностей разных направлений в сфере
физического воспитания и спорта.
Karpyuk R.P . Professional Preparation of Adaptive Physical Training Future Experts
in Russian Federation.
The content and peculiarities of рrofessional training of adaptive physical training future experts in Russian
Federation are considered in the article. The State educational standards in higher professional training in
the historical context are analysed. The influence of social-economic situation in Russian Federation on the
specialties' range widening in the sphere of physical training and sport is defined.
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ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОВИ
У СВІТЛІ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ПІДХОДІВ
У статті зроблено спробу розглянути філософсько-освітні засади методології навчання мови. На
основі міждисциплінарного осмислення порушеної проблеми та інтеграції різних наукових ідей
обґрунтовуються механізми комплексного підходу до продуктивної мовної освіти з домінуванням
антропоцентричної парадигми.
В умовах модернізації рідномовної освіти актуальності набуває питання не лише що вивчати, а й
як навчати. Розв’язання стратегії і тактики навчання мови має ґрунтуватися на виваженій концепції
філософії освіти.
Філософське осмислення стану розвитку сучасної освіти взагалі та мовної зокрема, особливостей
упровадження різних методів, педагогічних технологій, їх впливу на формування особистості
простежується в працях вітчизняних і закордонних педагогів – дидактів, методистів: М. Вашуленка,
Б. Гершунського, Н. Голуб, Т. Донченко, С. Карамана, В. Краєвського, Е. Ляски, Л. Мацько,
Н. Остапенко, Л. Паламар, М. Пентилюк, О. Пометун, О. Потапенка, О. Савченко, Т. Симоненко,
О. Сухомлинськоїта ін.
В. Романенко, М. Сидоренко звертають увагу на те, що в основу сучасної освіти має бути
покладений образ "живої", а не формальної науки. Відповідно вони протиставляють репродуктивні
методи навчання так званим "творчим методам", пояснюючи призначення останніх – якомога більше
наблизити навчання до процесу наукового пошуку: "Сучасне переосмислення освіти має відбуватися
в контексті духовно-практичних кроків, підпорядкованих формуванню творчої особистості, адже
творчість є сутнісною ознакою особистості, а освіта – це всезагальна форма її становлення. А тому
домінуюча поки що установка на готове знання має бути замінена установкою на процес його
отримання" [1: 510-511]. З огляду на це потребує переосмислення система методів організації
навчання мови з урахуванням мовних і екстралінгвальних чинників впливу на її функціонування.
У контексті дослідження проблеми системи методів навчання мови (мета мовної освіти: мовна
особистість учня – учитель – зміст мовної освіти – методи (технології) навчання/учіння) ми
виходимо з того, що зосередження на одній філософській теорії веде до обмеженого розуміння
теоретичних підвалин сучасної мовної освіти, зокрема її організації в умовах глобалізації та
інформатизації суспільства.
Таким чином, для подолання однобічності окремих наукових концепцій потрібна їх інтеграція, що
дає нові стимули у створенні методологічних засад методики мови. Іншими словами, сучасна
лінгвометодика має розвиватися на сукупності провідних наукових теорій філософії, філології,
психології, психолінгвістики, педагогіки, а це, у свою чергу, значною мірою відрізнятиме її від
традиційних досліджень теорії і практики навчання української мови.
Основною категорією методики навчання в будь-якій галузі, пов’язаною з процесуальним
аспектом, є "метод" організації навчально-пізнавальної діяльності. Сукупність методів такої
діяльності складає методологію навчання. Ураховуючи це, м е т а с т а т т і – на основі інтеграції
різних поглядів стосовно проблеми методів навчання обґрунтувати механізми комплексного підходу
до продуктивного навчання мови, що, у свою чергу, дасть змогу збагатити теорію та практику мовної
освіти. Серед основних завдань пропонованої публікації є узагальнення наукових напрацювань
стосовно методів навчання мови.
З огляду на сказане, думка, що на сучасному етапі розвитку науки найбільшої актуальності
набувають не вузько спеціалізовані окремі наукові дослідження, а роботи з міждисциплінарним
осмисленням явищ і їх інтеграцією в єдині (цілісні) системи для вирішення складних наукових і
практичних завдань [2: 13], стала поштовхом для створення й обґрунтування плюралістичного
підходу до методологічних засад лінгводидактичного дослідження методів, що включає множину
рівноправних у застосуванні наукових напрямів передових галузей суміжних дисциплін.
Принагідно звернути увагу на міркування мовознавців про системний (цілісний) підхід до мови,
який потребує опори на відповідні основоположні ідеї, розроблені В. фон Гумбольдтом, О. Потебнею,
Я. Бодуеном де Куртене та ін. Як зазначає Л. Зубкова, багато з цих ідей переживають друге
народження. Так, з поворотом лінгвістики до семантики знову набули актуальності проблеми мовної
картини світу, мовного і позамовного змісту, співвідношення мови і мислення. Загроза дегуманізації
лінгвістики в період недавнього засилля структуралізму заставила знову згадати про людське начало
в мові, розглядати мову в нерозривній єдності з її носіями [3: 5]. Такий погляд є продуктивним у
© Кучерук О.А., 2008
29

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 42. Педагогічні науки

мовознавстві, а отже, у свою чергу, потребує переосмислення змісту і методології навчання мови в
руслі системного підходу, що передбачає розуміння мови як посередника між світом і людиною.
Сучасна лінгвометодика має спиратися на комплексне тлумачення мови як орієнтир у вирішенні
завдань, пов’язаних з розробленням ефективних методик навчання, для чого, крім знань про мету й
зміст шкільного курсу мови, потрібні знання про антропологічну і герменевтичну філософію освіти,
психологію особистості, мовленнєву діяльність, педагогічну психологію, методи психотерапії та ін.
Лише за такої умови можна повною мірою охопити всю складність і різноаспектність процесу мовної
освіти.
Потрібно зазначити, що актуальний сьогодні комплексний підхід до організації мовної освіти
підготовлений довготривалим розвитком педагогічної, лінгвістичної і психологічної думки.
Ураховуючи те, що лінгвометодика – багатопарадигмальна різноаспектна педагогічна наука
(відносно рідномовної освіти найбільш самостійні – це антропоцентрична і системно-структурна
парадигми), у світлі пропонованої концепції детальніше розглянемо ідеї філософії освіти, пов’язані з
антропологічним, герменевтичним і психолінгвістичним принципами, які сьогодні, вважаємо,
визначають стратегію і тактику формуванання духовно багатої національно-мовної особистості.
Передусім погоджуємося з думкою, що, незважаючи на інтерес мовознавців і лінгводидактів з
середини ХІХ ст. до мовної особистості, антропоцентризм до цього часу не став провідним
принципом у лінгвометодиці [4: 24].
Доречно вважати: в рамках антропоцентричної парадигми (національно спрямованої і
особистісно орієнтованої, оскільки антропоцентризм має дві форми вияву – колективну й
індивідуальну) формується кілька основних напрямів сучасної лінгвометодики: когнітивний,
соціокультурний, функціонально-комунікативний. На місце поряд з ними може ще претендувати
герменевтичний, найменш описаний у фаховій літературі. Вони, накладаючись один на одного,
співіснують між собою та із традиційною системно-структурною парадигмою, відповідно до якої
укладаються шкільні програми з мови, підручники, а також багато навчально-методичних посібників,
збірників і довідників (див. рис. 1).
І
когнітивний
напрям

АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ПАР АДИГМА
І
І
герменевтичний
напрям

функціональнокомунікативний напрям
↕
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ПАР АДИГМА

І
соціокультурний
напрям

Рис. 1. Основні парадигми вітчизняної лінгвометодики.
Важливим у рамках нашого дослідження є те, що саме взаємозв’язок цих напрямів і парадигм
зумовлює позитивний вплив на формування рівневої структури і почуттєво-інтелектуальної сфери
мовної особистості. Отже, власне такий шлях має стати підґрунтям реалізації методологічного
принципу антропоцентризму в системних дослідженнях з методики навчання рідної мови. При цьому
методи навчання не повинні домінувати над змістом, а методики і технології – над учнем, його
особистістю. У таких умовах його індивідуальні особливості значною мірою визначають дидактичні
способи і дитина зможе стати активним суб’єктом навчання.
Процес навчання мови і розвитку мовлення природно пов’язаний з людиною, це зумовлюється
значною мірою тим, що в мові (мовленні) відбивається людське начало (думки, почуття, поведінка
тощо).
З огляду на сказане, у вітчизняній лінгводидактиці, як і в мовознавстві, посилюється інтерес до
ідей антроцентричної філософії.
За Ю. Карауловим, крок у напрямку до мовної особистості, акцент на прагматичній складовій
мови дає змогу ширше використовувати всі досягнення "системної" лінгводидактики – навчання за
моделями, проблемне навчання, функціональний підхід та ін. [5: 57]. Таким чином, ефективність
методики навчання мови безпосередньо залежить від різноаспектного аналізу мовної особистості та
практичної орієнтації на неї. Разом із тим слід урахувати, що специфіка саме лінгвометодичного
підходу, очевидно, потребує зіставлення, окремого розгляду поняття мовленнєва особистість як
складового мовної особистості.
Наукове визнання антропоцентричної парадигми освіти зумовило особистісно орієнтовану мету
навчання мови, визначену в чинній шкільній програмі з української мови. Така парадигма потребує
переосмислення традиційної теорії і практики навчання мови, розроблення нових методів і технологій
з огляду на вчення про мовну особистість, яке сформувалося у 80-90-х рр. ХХ ст. і, безумовно,
здійснили значний вплив на розвиток сучасного мовознавства та лінгводидактики. Різні аспекти цього
вчення висвітлено в працях Г. Богіна, Л. Варзацької та інших, у збірнику наукових праць під назвою
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"Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів" (Рівне, 2006)
та ін.
Найбільш поширеною в наукових колах є трирівнева модель мовної особистості, розроблена
Ю. Карауловим: вербально-семантичний рівень (асоціативно-вербальна сітка), або лексикон
особистості, що в широкому розумінні включає і фонд граматичних знань особистості; мовнокогнітивний рівень передбачає актуалізацію й ідентифікацію релевантних знань та уявлень про світ,
притаманних соціуму (мовній особистості), які створюють колективний і/або індивідуальний
когнітивний простір (поняття, ідеї, концепти), цей рівень відображає тезаурус, культуруособистості;
мотиваційний (гносеологічний), або рівень діяльнісно-комунікативних потреб, що відображає
прагматикон особистості, тобто систему цілей, мотивів, установок і інтенцій, пов’язаних з
правилами, тактикою комунікації. Природа рівнів мовної особистості свідчить про те, що
гносеологічний аспект пронизує не лише третій з них, прагматичний, а всі рівні мовної особистості
[5: 238, 175].
Автор цієї концепції виходить із того, що мовна особистість являє собою сукупність (і результат)
здібностей людини до створення й сприймання нею мовленнєвих продуктів (текстів). Такий підхід
дає підстави розглядати мовленнєвий аспект як складову мовної особистості.
Характеризуючи кожен рівень мовної особистості, Ю. Караулов звертає увагу на те, що
вербально-семантична сітка представляє суб’єктивний семантичний простір, тезаурусний рівень має
справу вже не із семантикою слів і висловлювань, а зі знаннями; відповідно спосіб упорядкування
одиниць тезауруса має бути не сітьовим, при якому все зв’язується з усім, а ієрархічнокоординативним, що має тенденцію до логіко-понятійного впорядкування, до вибудовування всієї
сукупності одиниць тезауруса в пірамідоідальну фігуру, яка розгортається з однієї точки, з вершини
чи кількох вершин. Очевидно, природа цього рівня складна. Ураховуючи, що джерелами знань про
світ є чуттєвий досвід, діяльність, мова, тексти, одиниці тезауруса різнорідні, серед них можуть бути
наукові поняття, слова-символи, образи, обірвані фрази, стереотипні судження, словесні формули та
ін. Учений звертає увагу на функціональний взаємозв’язок між цими рівнями, який витікає з того, що
"зрозуміти" певну фразу чи текст означає, "пропустивши" її через свій тезаурус, співвіднести зі
своїми знаннями і знайти відповідне її змісту "місце" в картині світу. Цей результат може бути
досягнутий при неповному знанні семантики окремих слів, але адекватному співвіднесенні їх смислу
зі сферами й "узлами" тезауруса. Разом із тим Ю. Караулов вказує на відмінні ознаки цих двох рівнів:
тенденція до роздування вербально-семантичної сітки і, навпаки, зтискання структурно складного
тезауруса; поряд із цим тезаурус системно за змістом багатший ніж семантична сітка, а елементно (за
складом і змістом) виявляється бідніший за неї [5: 171-173]. Як бачимо, по суті, між цими двома
рівнями діє філософський закон єдності й боротьби протилежностей. Учитель же має так
організовувати мовну освіту, щоб у роботі над текстом ураховувати специфіку всіх рівнів мовної
особистості та збагачувати їх, бо глибина сприймання й розуміння залежить від інформації (її
ширини, кількості та якості), яка міститься не лише у вербальній сітці, а й у тезаурусі.
Відповідно до рівнів мовної особистості розглянемо різні аспекти проблеми організаційних
способів навчання мови, серед них важливими є більшою мірою дотичні саме до другого рівня
(ідеться про когнітивний напрям організації мовної освіти) герменевтичний і соціокультурний
підходи. Орієнтиром у цьому може бути твердження Х.-Г. Гадамера, що мова є середовище, в якому
постають у своїй одвічній співналежності "Я" і світ [6: 548].
Ми підтримуємо позицію О. Ворожбитової, яка зазначає, що нові аспекти наукового вивчення
мови мають важливе значення для освітньої практики [4: 83]. У зв’язку з цим когнітивний підхід,
характерний для сучасного мовознавства, може застосовуватися в галузі мовної освіти й відповідно
збагачуватиме лінгвометодику. Зокрема, перспективи в навчанні мови має застосування теорії
фреймів. Самі фрейми розглядаються як когнітивні моделі, схеми, широкий контекст, ситуація,
фонові знання, набір клішованих висловів. Фреймовий підхід до рідномовної освіти в наш час
розробляється і продуктивно застосовується, наприклад, С. Омельчуком у рамках проблемнопошуковогонавчання синтаксису рідної мови [7: 4-5].
Основним поняттям у когнітивній лінгвістиці, а отже, й когнітивній лінгвометодиці, є концепт,
який може бути репрезентований словом, словосполученням, реченням і текстом. Пояснюючи його
природу, М. Кочерган зазначає: концепт "має двоїсту сутність – психічну та мовну. З одного боку, це
ідеальний образ, чи, точніше, прообраз, що уособлює культурнозумовлені уявлення мовця про світ, з
другого – він має певне ім’я у мові" [8: 25]. При цьому мовознавець констатує, що концептуальний
аналіз можна трактувати як метод когнітивної лінгвістики, а відтак, на нашу думку, його можна
використовуватий з навчально-пізнавальною метою.
У вітчизняній лінгводидактиці викликає інтерес когнітивна концепція мовної освіти, розроблена
М. Пентилюк, А. Нікітіною, О. Горошкіною. Відповідно метою когнітивної методики є опанування
учнями мовних засобів як концептів – глибинних значень розгорнутих змістових структур тексту, що
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є втіленням мотивів, інтенцій автора, – з метою формування вмінь адекватного сприйняття текстової
інформації та створення власних текстів з урахуванням комунікативної мети й наміру, розвитку
пізнавальної активності учнів, підвищення їхнього інтересу до вивчення української мови, виховання
національної самосвідомості, поваги до мовних традицій українського народу й бажання наслідувати
естетичні та етичні норми спілкування [9: 5].
Таким чином, актуалізується проблема когнітивного розвитку школяра в процесі опанування ним
мови, що пов’язане з методами навчання, в основу яких покладені знання про когнітивну функцію
мови.
Когнітивний підхід до навчання передбачає формування в учня концептуальної і мовної картини
світу. У плані рідномовної освіти особливістю є формування національно-мовної картини світу. Ми
виходимо з того, що мова - основна когнітивна складова людської психіки (мова як когнітивна
система виконує пізнавальну функцію, сприяє обробці та впорядкуванню знань про світ). Як зазначає
Ю. Караулов, людина влаштована так, що знання невіддільне від мови, і тому, вдосконалюючи,
збагачуючи, розвиваючи свою картину світу (в онтогенезі), людина одночасно оволодіває мовою,
поглиблює й робить більш гнучкою мовну семантику, розвиває свою мовну здатність, чи
компетентність [5: 200]. Відтак з лінгводидактичного погляду важливе поєднання двох аспектів
мовної освіти – психокогнітивного, пов’язаного зі сприйманням та інтерпретацією інформації
(конкретніше – когнітивно-герменевтичного), і лінгво-когнітивного, що передбачає мовленнєву
комунікацію й розуміння тексту, розпізнавання лексико-граматичних форм і засобів, сприймання
словесних образів та ін.
Ефективна когнітивна модель роботи з текстом визначає шлях від смислу до розгляду поверхових
структур – лексико-граматичних форм. У світлі сказаного набуває значущості метод "діалог культур",
що, крім іншого, допомагає декодуватиімпліцитні смисли, закладені в тексті.
Методологічним обґрунтуванням доцільності групи когнітивних методів навчання є те, що
дидактичні методи, у свою чергу, є методами пізнання об’єктивних стійких взаємозв’язків між
реаліями навколишнього світу.
Сьогодні когнітивний метод навчання мови має враховувати досягнення когнітивної психології та
відповідати принципам активності в навчанні, взаємозв’язку свідомого й підсвідомого та
реалізовувати соціокультурний підхід, відповідно учень стане активним учасником навчальнопізнавального процесу, особистістю, якій властиві інтереси, духовно-культурніцінності.
Мовний знак – це не лише когнітивне, а й культурогенне утворення. У рамках методології
лінгвокультурології В. Маслова висуває слушне твердження, яке має безпосереднє значення і для
методики мовної освіти: мова і культура, які взаємодіють, настільки багатоаспектні, що пізнати їх
природу, функції, генезис за допомогою одного методу неможливо. Для реалізації взаємозв’язку
герменевтичного і психолінгвістичного принципів орієнтиром є висновок В. Маслової про те, що
прилучення людини до культуривідбувається шляхом присвоєння нею "чужих" текстів; текст вбирає
в себе світ, тому важливим є аналіз текстів у рамках герменевтичної парадигми, при цьому
застосовуються різні методи і прийоми дослідження – від інтерпретаційних до психолінгвістичних
[10: 34-35].
Іншими словами, пізнання й розуміння мови як сукупності текстів, що несуть певну інформацію (у
художньому тексті – змістово-фактуальну, змістово-концептуальну, змістово-підтекстову, за
І. Гальперіним), у рамках когнітивної концепції пов’язане з герменевтичним принципом.
Філософи розглядають герменевтику як напрям філософії, основним завданням якого є
розроблення вчення про тлумачення текстів і, ширше, - про розуміння людиною соціальної
реальності. За С.В. Орловим, людство прийшло до висновку, що розуміння й тлумачення певної
інформації, знань чи явищ є одним із складних завдань пізнання, яке потребує спеціальних зусиль,
дотримання деяких правил і розроблення цілої системи методів [11: 168].
Завдання шкільного мовника у світлі когнітивно-герменевтичного напряму навчання мови –
дібрати відповідний дидактичний матеріал і допомогти учням збагнути глибокий смисл, виражений
засобами мови в тексті, навчити інтерпретувати авторські інтенції та розуміти зв’язок між мовою і
позамовним знанням. Повнота й адекватність пізнання культури, яка зберігається в текстах, особливо
художніх, залежить від взаємодії трьох рівнів мовної особистості – вербально-семантичного,
когнітивного і прагматичного. Відповідно сучасною тенденцією в лінгвометодиці є не просто
використання відомих методів, а творчий пошук ефективних способів навчання, намагання
поєднувати й комбінувати різні методи в рамках навчальних технологій, орієнтованих на формування
цілісної мовної особистості.
Врахуємо, учень класика екзистенціалізму М. Хайдеггера Х.-Г. Гадамер у книзі "Істина і метод:
Основи філософської герменевтики" проголошує герменевтику універсальною філософією.
За Х.-Г. Гадамером, зрозуміти те, що нам говорить інший, означає прийти до взаєморозуміння в
тому, що стосується справи, а зовсім не означає поставити себе на його місце й відтворити його
32

О.А. Кучерук. Проблема методології навчання мови у світлі філософсько-освітніх підходів

переживання. Весь цей процес є мовним процесом, тому недаремно герменевтична проблематика
розуміння традиційно належить сфері граматики і риторики. Учений зазначає, що мова – це
універсальне середовище, в якому здійснюється способом тлумачення саме розуміння. Проблема
мовного вираження є проблема самого розуміння. Будь-яке розуміння – тлумачення, а будь-яке
тлумачення розгортається в середовищі мови, яка, з одного боку, намагається виразити в словах сам
предмет, а з іншого – є мовою того, хто тлумачить. Таким чином, герменевтичний феномен –
особливий вияв відношень між мисленням і мовленням [6: 446-448, 452].
Дидактичне значення має твердження Х.-Г. Гадамера, що завдання філолога полягає в тому, аби
зробити тексти доступними для прочитання і розуміння, а також у тому, щоб убезпечити розуміння
тексту від можливих помилок. Особливої уваги заслуговує ще одне твердження вченого: мова так
тісно пов’язана з мисленням чи тлумаченням, що ми мало чого досягнемо, якщо, відмовившись від
усього змістовного, будемо розглядати мову виключно з погляду форми. За герменевтичного підходу
мовна форма не може бути відокремлена від змісту, який дійшов до нас у цій формі [6: 465, 471, 510].
Потрібно зазначити, що в лінгводидактиці герменевтичний підхід (метод) виступає складовим
когнітивного напряму антропоцентричної парадигми, яка досліджує закономірності мовної освіти в
широкому контексті "людина (мовна особистість) – світ – текст (мовна картина світу)".
Потреба врахування герменевтичного принципу в галузі мовної освіти зумовлюється переходом
до постіндустріального, інформаційного суспільства. Труднощі в реалізації названого принципу
виникають через неоднозначне розуміння тексту, однак це може стимулювати в учня бажання
поділитися власними міркуваннями з іншими суб’єктами навчання, а тому природною є інтерактивна
методика, яка, у свою чергу, збагачуватиме їхній особистісний досвід, ціннісні орієнтації.
Герменевтична філософія особистісно-орієнтованої освіти ґрунтується на ідеї розуміння в
навчанні, виробляє методи, спрямовані на розвиток здібностей сприймати й породжувати
висловлювання чи текст, на те, щоб людина, яка розвивається, відчула й усвідомила свій нерозривний
зв’язок з мовою, а відтак могла б вийти в неповторну національно марковану мовну картину світу.
У навчанні мови з герменевтичного погляду важливими є такі методи, як мовний аналіз тексту,
комунікативний аналіз тексту, діалог з автором чи персонажем тексту, вслухання в мову тексту,
рефлексія, роздуми над філософією життя. Цей підхід потребує активної навчально-пізнавальної
діяльності учнів, що значною мірою залежить від дидактичного матеріалу, який спонукає мислити,
переживати, висловлюватися.
Використання методів герменевтичної філософії в рамках рідномовної освіти дає змогу пізнати
змінюваність мови, допомагає виробляти вміння відчути індивідуальні особливості слововживання в
мовленні (тексті), розвивати здатність до проведення аналітико-синтетичних операцій.
Тексти – найбільш значущі носії знань про світ, порівняно зі словами чи окремими
висловлюваннями. На формування асоціативно-вербальної сітки, особистісного тезауруса і
прагматикона учня в процесі організації навчання мови позитивно впливають ті тексти, що
приховують культурологічну інформацію. Поняття тексту науковці тлумачать по-різному. У плані
соціокультурного підходу когнітивної парадигми ми виходимо з теорії тексту, яку пропонує
О. Селіванова: "Текст (від лат. textum – тканина, сплетіння, поєднання) – цілісна семіотична форма
лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та структурно інтегрована, що служить
прагматичним посередником комунікації й діалогічно вбудована до семіотичного універсуму
культури" [12: 599-600].
Розробляючи теорію трьохрівневої моделі мовної особистості, Ю. Караулов твердить, що в
структурі процесу розуміння розрізняють, окрім іншого, розуміння задуму автора тексту (це вищий
рівень, що відповідає мотиваційному рівню мовної особистості); розуміння концепції тексту (етап,
співвідносний з тезаурусним рівнем мовної особистості); розуміння смислу слів і їх поєднань на
нижчому – вербально-семантичному рівні [5: 51].
Разом із тим звертаємо увагу на те, що, як зазначила О. Ворожбитова, сьогодні на перший план
висувається феномен самоорганізації тексту, який виступає частковим виявом фундаментальних
проблем синергетики. Базовими чинниками, які в сукупності породжують названий феномен, є такі
компоненти комунікативної ситуації: 1) продуцент (мовна особистість 1); 2) реципієнт (мовна
особистість 2); 3) канал (взаємодоповнювальний контакт письма і читання як видів мовленнєвої
діяльності); 4) мовний код; 5) референт як амальгама відображень об’єктивної дійсності й
ментального простору, інтенціонально активізованих "топосів душі" автора [4: 321-324].
Осмислення антропоцентричної парадигми мовної освіти посилило увагу до мовної особистості
учня і його навчально-пізнавальної діяльності, яка організовується на текстовій основі. Це відбилося
в працях Л. Бондарчук "Методику підказує текст", Л. Варзацької "Навчання мови та мовлення на
основі аналізу тексту" та ін.
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Як зазначено вище, когнітивний напрям мовної освіти потребує врахування функціонального
підходу до вивчення мовних одиниць, тобто з’ясування призначення мовних засобів у мовленні,
тексті з урахуванням індивідуальних, соціальних, національних, загальнолюдських аспектів.
Функціонально-комунікативний підхід як один із проявів особистісно-орієнтованого навчання
мови, з одного боку, зумовлюється особливостями комунікативно-інформаційної організації тексту
(мовлення), а з іншого – передбачає розгляд мови через комунікативну функцію, яку вона виконує в
суспільстві.
Діяльнісно-комунікативна потреба мовної особистості спонукає не обмежуватися системноструктурним вивченням мови, яке сьогодні домінує в школі, а тісно поєднати його з психологічним і
антропоцентричним, бо мова, за І. Огієнком, – "це найясніший вираз нашої психіки, це найперша
сторожа нашого психічного я…" [13: 239-240].
Розглядаючи процес навчання мови, не можна не враховувати психолінгвістичну концепцію, що
ґрунтується на теорії розвитку мовлення.
Антропологічна парадигма формування мовної особистості тісно пов’язана з психологічним
напрямом мовознавства. Поняття "мовна особистість" має лінгво-психологічну природу.
О. Ворожбитова зазначає: мовна особистість проявляється в чотирьох своїх іпостасях – мисленнєва,
мовна, мовленнєва, комунікативна – і трактується як "суперкатегорія", яка синтезує психологічний і
лінгвістичний модуси, тобто властивості [4: 17]. У зв’язку з цим актуалізується лінгво-психологічний
аспект системного підходу до навчання рідної мови, оскільки в центрі уваги психолінгвістів багато
міждисциплінарних проблем, пов’язаних з психологією мови й мовлення, мовленнєвим розвитком в
онтогенезі і філогенезі, текстом як продуктом мовленнєвої діяльності, мислительними процесами, які
лежать в основі опанування мови і її використання, мовної продуктивності, з творчим характером
взаємодії мови і людини в усіх проявах тощо.
Психолінгвістична філософія освіти спирається на теоретичні концепції мовленнєвої діяльності й
механізмів мовленнєвого розвитку. У відповідних наукових працях різних авторів (В. Бєлянін,
І. Зимня, О. Леонтьєв, Т. Ушакова та ін.) звертається увага на те, що предмет психолінгвістики тісно
пов’язаний з формуванням мовлення в процесі становлення особистості. Таке розуміння
психолінгвістики свідчить, що її міждисциплінарні положення можуть стати методологічною
основою мовної освіти школяра, та переконує в доцільності психолінгвістичної концепції навчання
мови.
З погляду дослідження проблеми методології навчання викликає інтерес твердження М. Львова
про те, що вивчення мовленнєвих ситуацій породило в останні роки ситуативні методики в навчанні
іноземним мовам, у розвитку рідного мовлення, зазнали широкого розповсюдження рольові ігри, так
звані інтенсивні методи, сугестопедія, методи "повного занурення" [14: 62].
Прикладні аспекти психолінгвістики, пов’язані передусім з різними теоріями оволодіння мовою,
мають значні перспективи в методиці навчання української мови. Наша увага до психолінгвістики
пояснюється передусім соціальними потребами в практичному вирішенні проблем суспільної
комунікації.
Підсумовуючи, зазначимо, що лінгводидактика стоїть на шляху до парадигмального синтезу. Така
ситуація є об’єктивним чинником на тлі активного розвитку антропоцентричної парадигми як
провідної в рамках методики шкільної рідномовної освіти. Щоправда, до цього часу в лінгвометодиці
відсутні узагальнюючі праці з проблеми способів формування мовної особистості, хоча окремі роботи
свідчать про інтерес учених до методів навчання.
Сучасний рівень лінгводидактичних проблем щодо способів навчання потребує комплексного їх
розв’язання. У зв’язку з цим важливим є переосмислення традиційного стилю і способів навчання з
урахуванням педагогічних інновацій, створення цілісної системи методів, яка дала б змогу
реалізувати всі напрямки мовної освіти. Таким чином, системний підхід до питань способів навчання
відповідає вимогам часу і є перспективним для подальших досліджень.
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Кучерук О.А. Проблема методологии обучения языка
в свете философско-просветительских подходов.
В статье рассматриваются философско-просветительские основы методологии обучения языка. На
основе междисциплинарного осмысления поставленной проблемы и интеграции разных научных идей
обосновываются механизмы комплексного подхода к продуктивному языковому образованию с
доминированием антропоцентрической парадигмы.
Kucheruk O.A. Problems of the Language Teaching Methodology According
to Philosophical-Educational Approaches.
The article makes an attempt to analyse philosophical-educational basis of language teaching methodology.
On the grounds of interdisciplinary analysis of this problem and integration of different scientific views the
mechanisms of the complex approach to productive language teaching with the domination of
anthropocentric paradigm are grounded.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ
МОР АЛЬНОЇ САМОАКТУ АЛІЗАЦІЇСТУДЕНТІВ
Розглянуто сучасні тенденції формування ціннісних орієнтацій особистості студента в контексті
духовного простору освітнього менеджменту. Проаналізовано моральний компонент навчальної
діяльності, що передбачає наявність моральних норм та принципів, культурних надбань та
соціально-морального досвіду, яким керуються викладачі та студенти в освітньому процесі і який
має ефект зворотного зв’язку.
Сучасні перетворення в життєдіяльності людини та суспільства актуалізують істотні психологопедагогічні зміни парадигми сучасної освіти. Це пов’язано з тим, що останніми роками помітно
змінилася система морально-духовних цінностей студентства. Від молодого покоління, чия моральна
свідомість активно формується саме в цей період, у глобальному плані залежить розвиток суспільства
в цілому. Цей процес є дуже складним, оскільки суспільство є динамічною системою, котрій
властивий нелінійний процес розвитку, постійна зміна, рух усередині її, взаємодія між усіма її
елементами. Основні якості, значущі для розвитку суспільства в цілому й для розвитку окремої
особистості, продуктивно формуються в освітньому середовищі у площині ціннісних орієнтацій, які
базуються на поняттях "вічних" цінностей: добро, краса, порядність, достоїнство, совість і т. ін.
Аналіз досліджень і публікацій засвідчив, що сучасні тенденції змін такого роду вивчають
В.І. Абрамов [1], В.С. Біблер [2], Л.В. Романюк [3] та інші науковці. Більшістю з них виявлено, що у
свідомості молоді, її моральних орієнтирах чітко спостерігаються як елементи оновлення духовних
сфер особистості на основі оволодіння загальнолюдськими цінностями, так і негативні тенденції,
котрі існують у суспільстві. Очевидним у самоактуалізації сучасної молодої людини є процес
відторгнення міфологізованих цінностей минулої соціальної епохи і формування якісно оновленої
свідомості.
Метою статті є висвітлення деяких аспектів дослідження ціннісних орієнтирів особистості
студентів, зумовлених трансформацією політичної, економічної систем, соціально-психологічної
ситуації в суспільстві в контексті духовного освітнього простору.
Рівень розвитку суспільства зумовлює кількісний і якісний зміст потреб, соціальну і моральну
цінність яких визначає спрямованість, що сприяє вияву ціннісних орієнтацій. Ефективним у цьому
розумінні є процес набуття, засвоєння і формування найбільш необхідних для професійної діяльності
у сфері освіти духовно-моральних цінностей особистості. Надзвичайно важливо вберегти студентів
від соціальної фрустрації, сприяти їхньому гармонійному зростанню. Інакше вони сконцентрують у
собі соціально-психологічні характеристики "маргіналів", що створюватиме їм труднощі при
інтеграції в соціальні інститути та соціальні відносини, оскільки їм властиві спрямованість у
майбутнє, стурбованість соціальними проблемами (війни і миру, екології тощо), пошук свого "Я", а
також "вакуум" віри, пасивність, дефіцит духовних контактів, гуманістичних начал особистості.
Традиційні взаємини в соціумі детермінують вироблення системи моральних взаємин, впливів і
виховання підростаючої зміни загалом. Однак це не страхує від усіх проблем. Однією з них є те, що
студент, вихований у дусі глибокої шани до традицій, моральних норм, які інколи пов’язані з досить
специфічними культурними умовами, володіє відносно унікальною, соціально обмеженою
сукупністю стереотипів і уявлень. Потрапляючи в інноваційну систему соціалізації, в інші умови
становлення і виховання, що вимагає високої адаптивності, готовності сприймати і засвоювати багато
стереотипів і уявлень, які можуть суперечити засвоєним раніше, він може розгубитися, виявитись
нездатним самостійно усе осмислити. За відсутності кваліфікованої допомоги це може спричинити
його девіантну поведінку.
Основою формування світогляду молодої людини є соціальні та моральні цінності – узагальнення
про мету і норми поведінки. Вони є проміжною ланкою, яка регулює відповідність між власною
поведінкою, діями, інтересами, потребами та інтересами суспільства. Цінність – це феномен, який має
для людини вирішальне значення і відповідає її актуальним потребам та ідеалам. Також це
опосередковане культурою поняття, яке є еталоном належного в досягненні потреб. Моральні
цінності визначають сенс існування людини, духовно збагачують її. Моральні цінності особистості –
це один зі способів нормативної регуляції дій людини в усіх сферах суспільного життя, вираження її
індивідуальної свідомості та вчинку, в яких інтегруються цінності добра, справедливості, обов’язку,
сумління та щастя. Духовний освітній простір сприяє формуванню ціннісних орієнтацій особистості
майбутнього фахівця, обумовлює цілісність його моральної свідомості. Завдяки цьому студент
усвідомлює норми і принципи моралі, духовну гідність та дієвість своїх мотивів, своєї моральної
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свідомості в цілому. На думку О. Здравомислова, духовно-моральні цінності розвиваються в
суспільстві спонтанно: моральні норми, також як і матеріальні інтереси, пронизують собою усі сфери
суспільних відносин. "Вони проходять в усі роди діяльності людей, пропонуючи вироблені,
закріплені у досвіді зразки регулювання людських відносин" [5: 180]. У моральній свідомості людини
інтегруються вищі цінності – добро, істина, краса, любов до свободи та справедливості.
Проведений реферативний огляд літератури з дослідження проблеми ціннісних орієнтацій молоді
дає підстави стверджувати таке:
1) цілеспрямована активність людини як суб’єкта поведінки, діяльності (в т. ч. професійної)
обумовлена багатьма факторами, серед яких одне з провідних місць займають ціннісні орієнтації та
спрямованість особистості;
2) соціальний характер ідеології, освіти, виробництва, культури, побуту знаходиться в основі
тих цінностей і норм поведінки, які засвоює підростаюче покоління в сім’ї, школі, трудовому
колективі, різних мікросоціумах;
3) самобутність людини, як індивіда, суб’єкта, особистості, індивідуальності,
переломлюється в привласнених нею цінностях через складну систему власних потреб, інтересів,
прагнень, ідеалів;
4) вивчення цінностей людей різних вікових періодів дозволяє зробити зріз того їх рівня,
який склався в цьому віці;
5) виявлення зв’язків, залежностей між різними факторами, які дотичні до особистих потреб,
захистів, виборів, пріоритетів і ціннісних орієнтацій, дозволяє встановити деякі загальні тенденції їх
формування, а також визначити обумовлюючі перетворення впливів на вибори і пріоритети у сфері
цінностей людини.
Розвиток у студентської молоді якостей громадянина, суспільно-орієнтованих цінностей,
пріоритетів набуває особливої гостроти в умовах кардинальних соціально-економічних змін,
трансформації суспільства в цілому. Це вимагає від особистості динамічної адаптації до
швидкоплинних змін життя, котрі далеко не завжди відповідають ідеалам, загальнолюдським
цінностям, наприклад, рівності, справедливості, толерантності. Унаслідок виникає низка проблем,
розв’язання яких має не лише теоретичне, але й практичне значення для підвищення ефективності
надання освітніх послуг навчальними закладами різних рівнів акредитації.
Емпірична картина реальних (а не декларованих) пріоритетів, інтересів, цінностей та чеснот
студентської молоді ще вимагає наукового осмислення та узагальнення. Багато з наявних сьогодні
досліджень ціннісних орієнтацій хибує саме поверховістю, фрагментарністю, орієнтацією
інтерпретацій на соціально бажане. Проведений аналітичний огляд літератури дозволяє окреслити
проблему власного дослідження – особливості ціннісних орієнтацій студентів різних спеціальностей і
освітньо-кваліфікаційних рівнів у період трансформації системи освіти України.
Цілеспрямований збір фактів для вивчення пріоритетів цінностей студентів здійснювався за
допомогою таких методик (методів):
1) аналіз документації щодо основних тенденцій та вимог Болонського процесу, ступеневої
освіти України, зокрема особливостей вимог до фахової підготовки студентів різних освітньокваліфікаційних рівнів у частині циклу суспільних, філософських, економічних, гуманітарних
дисциплін певних спеціальностей.
2) вивчення продуктів навчальної діяльності – академічна успішність студентів як у
традиційному 5-ти бальному, так і в рейтинговому оцінюванні; ознайомлення зі статусними
особливостями академічних груп за спеціальностями: списковий склад, статево-вікові
співвідношення, типи загальноосвітніх закладів, які закінчили абітурієнти в рік вступу до
професійного навчального закладу.
3) вивчення пріоритетів цінностей студентів здійснювалось за допомогою адаптованого
варіанту методики М. Рокича. Адаптація здійснена А. Гоштаутасом, А.А. Семеновим, В.O. Ядовим. У
методиці Рокича використовується два списки цінностей: 18 термінальних (цінності-цілі) і 18
інструментальних (цінності-засоби). Кожна цінність написана на окремій картці розміром 150×50 мм.
Перед досліджуваним ставиться завдання прорангувати (розкласти в порядку від 1 до 18) послідовно
термінальні, а потім інструментальні цінності. Список "термінальних цінностей": активне діяльне
життя; життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, які досягаються життєвим досвідом);
здоров’я (фізичне і психічне); цікава робота; краса природи та мистецтва; любов (духовна та фізична
близькість з коханою людиною); матеріально забезпечене життя; наявність хороших друзів; загальне
добре становище в країні, в нашому суспільстві; збереження миру між народами (як умова
благополуччя кожного); суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів по роботі);
пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, загальної культури, інтелектуальний
розвиток); рівність (братство, рівні можливості для всіх); самостійність як незалежність у судженнях
та оцінках; свобода як незалежність у вчинках і діях; щасливе сімейне життя; творчість (можливість
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творчої діяльності); впевненість у собі (свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів); задоволення
(життя, повне задоволень, розваг, приємного проведення часу).
Список "інструментальних цінностей": акуратність (уміння тримати в порядку свої речі, порядок у
справах); вихованість (гарні манери, ввічливість); високі запити (домагання); життєрадісність
(почуття гумору); старанність (дисциплінованість); незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);
непримиренність до недоліків у себе і в інших; освіченість (широта знань, висока загальна культура);
відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати слово); раціоналізм (уміння логічно мислити,
приймати аргументовані рішення); самоконтроль (стриманість, самодисципліна); сміливість у
відстоюванні своєї думки, своїх поглядів; тверда воля (уміння стояти на своєму, не відступати перед
труднощами); терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати їх помилки і омани); широта
поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички); чесність
(правдивість, щирість); ефективність у справах (працелюбство, продуктивність у роботі); чуйність
(турботливість).
Картки з найменуваннями цінностей пропонуються досліджуваному загальним набором у
випадковому порядку спочатку 18 карток Т-цінностей, потім 18 карток І-цінностей. Після закінчення
рангування результати досліджуваного заносяться до індивідуального протоколу, який має вигляд
таблиці зі списками цінностей. По кожній цінності проставляється ранг (від 1 до 18), приписаний їй
досліджуваним. Обробка результатів здійснюється як на рівні індивідуальних протоколів, так і на
рівні вибірки (масиву даних).
Для визначення семантичних зв’язків "понять-цінностей" при їх сприйманні та розумінні
застосовувався метод контент-аналізу. Матеріалом для контент-аналізу слугували фрагменти
визначень термінальних та інструментальних цінностей, які були зроблені досліджуваними після
виконання завдання на рангування за методикою Рокича. Досліджуваним пропонувалось дати
визначення, окреслити сферу відповідності застосування того чи іншого поняття (цінності) щодо
явищ, подій суспільної практики, а також учинків людей. Тобто була зроблена спроба виокремити до
емпіричного рівня конкретизації питання особливостей усвідомлення досліджуваними лексики
"понять-цінностей" при їх рангуванні, визначити роль власного досвіду в цьому процесі.
Результати емпіричного дослідження сформовані в масив даних, який оброблено з використанням
методів математичної статистики.
Отримана емпірична картина ціннісних орієнтацій студентів та їх взаємозв’язків має низку
особливостей, які подаються нами у формі таких узагальнень і висновків.
1. Простежується стала тенденція виділення студентами усіх груп і спеціальностей
"цінностей-опозицій", до яких віднесені як термінальні, так і інструментальні цінності, оцінені
респондентами крайніми за величиною ранговими місцями за 18-ти бальною шкалою. Такими зі
списку термінальних цінностей є "здоров’я – суспільне визнання", інструментальних – "чесність –
непримиренність до недоліків".
2. Кількісна обробка показників рангування респондентами цінностей дозволила побудувати
емпіричну трирівневу модель пріоритетів термінальних та інструментальних цінностей за такими
параметрами: високий рівень: 1 – 6 рангові місця (термінальні – здоров’я, любов, наявність гарних
друзів, щасливе сімейне життя; інструментальні – чесність, відповідальність, вихованість,
самостійність), середній рівень: 7 – 12 рангові місця (термінальні – цікава робота, задоволення,
впевненість у собі, життєва мудрість, незалежність у судженнях та оцінках, свобода у вчинках,
пізнання, матеріальне забезпечення, рівність; інструментальні – працелюбність, життєрадісність,
тверда воля, акуратність, сміливість у відстоюванні своєї думки, освіченість, чутливість, терпимість,
самоконтроль, широта поглядів, старанність, раціоналізм); низький рівень: 13-18 рангові місця
(термінальні – творчість, суспільне визнання, загальне добре становище в країні, краса природи та
мистецтва інструментальні – непримиренність до недоліків, високі запити).
Цінності з високим пріоритетом рангуються респондентами більш однорідно, тобто результати
мають менше розсіювання. Повторюваність однакових рангових місць (мода) складає: 1-й – 3-й ранги
– більше 60-70% при оцінюванні термінальних і 20-40% – при оцінюванні інструментальних
цінностей. Дещо одноріднішим є рангування цінностей, віднесених нами до пріоритету низького
рівня.
3. Наявна стала тенденція пріоритетів цінностей як при внутрішньогрупових, так і
міжгрупових порівняннях за результатами емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій студентів
усіх спеціальностей та груп.
4. Емпірична заниженість оцінок суспільно-бажаних цінностей (загальне добре становище в
країні, суспільне визнання, непримиренність до недоліків, високі запити), а також цінностей творчості
та краси природи та мистецтва. Це не може не викликати стурбованості й вимагає визнання того, що
суспільні інститути різних рівнів (від дошкільного виховання до вищої освіти) не докладають
достатньо зусиль для розвитку в підростаючого покоління чуття гармонії та краси, уявлення про те,
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що продуктивна (творча) діяльність зміцнює в людині "створююче начало" і слугує перешкодою
руйнівним інстинктам не лише в дитячому, але й у підлітковому та юнацькому віці.
Одержані емпіричні дані дозволяють зробити висновок про можливість виділення особистісного
ядра цінностей студентів, яке включає як термінальні (здоров’я, цікава робота, любов, щасливе
сімейне життя, задоволення, впевненість у собі, життєва мудрість, свобода у вчинках, матеріальне
забезпечення), так і інструментальні (чесність, життєрадісність, працелюбність, освіченість,
відповідальність, вихованість, самостійність, самоконтроль, старанність, раціоналізм, терпимість)
цінності. Ситуативно переструктуровуючись, "ядро цінностей" набуває "оперативної конфігурації"
адекватно до мети, завдань та умов діяльності, поведінки. Завдяки цьому здійснюється динамічна
адаптація студентів до мінливих умов життя та діяльності, а також прийняття рішень в ситуаціях
різної складності.
Викладене дає підстави для висновку і про те, що у значної частини студентів ціннісні орієнтації
можуть бути оцінені як розвинуті, стійкі, а саме такі, що зумовлюють цілісність людини, надійність,
вірність певним принципам та ідеалам, здатність до вольових дій, активність. Однак, низький
пріоритет макросоціальних (загальне добре становище в країні, краса природи та мистецтва) та
окремих духовних цінностей (творчість) дозволяє оцінювати такі ціннісні орієнтації лише як частково
гармонійні. У се це, значною мірою, зумовлено недосконалістю навчальних планів, змісту та методів
навчання, котра й деформує якість фахової підготовки студентів, надаючи переваги знанням,
умінням, навичкам майбутньої (далеко не завжди визначеної) професійної діяльності. Навчальні
заклади, здійснюючи освітню діяльність, усе більше втрачають виховні, розвивальні функції.
У студентському віці поєднуються два вікових періоди розвитку людини – рання юність і
молодість (або рання дорослість). Він є одним з найважливіших періодів у становленні особистісних
якостей, зокрема, системи ціннісних орієнтацій. У цей період відбуваються зміни у всіх сферах
активності особистості: побуті та дозвіллі, освіті, соціально-професійній сфері, міжособистісних
взаєминах. Саме активні взаємодії в різних сферах суспільної практики обумовлюють зміни поглядів,
інтересів, переконань, відношень-переживань особистості до тих чи інших явищ дійсності. Унаслідок
змінюється і система ціннісних орієнтацій.
Отже, в контексті духовного освітнього простору можна простежити певну закономірність між
такими двома факторами, як ціннісні орієнтації особистості і продуктивна професійна діяльність, і
зрозуміти їхню взаємозумовленість.
Однак освітній простір завжди відрізняється своєю неоднорідністю завдяки наявності в ньому
безмежної кількості суб’єктів, що мають різний рівень моралі, культури, коло потреб і інтересів, свої
погляди і цінності. У сі ці елементи теж визначають подальшу поведінку майбутнього фахівця.
Ціннісні орієнтації студентства формуються у процесі соціалізації під час засвоєння нових знань та
соціально-психологічного досвіду і виявляються в цілях, інтересах, переконаннях, спілкуванні й
діяльності особистості. Реалізуються вони у процесі життєдіяльності та підтверджуються або
відкидаються життєвим досвідом. На основі індивідуального досвіду, що є адекватною чи
неадекватною умовою духовного освітнього простору, конкретні ціннісні орієнтації або набувають
особистісного сенсу, або витісняються як такі, що не забезпечують успішного функціонування
особистості в соціумі. Зміни в духовному освітньому просторі певним чином відображаються у
свідомості молодих людей, зумовлюючи зміни в системі їх ціннісних орієнтацій. Порівняно з
минулими поколіннями сучасні студенти раціональніше сприймають життя, більш самостійні [4].
Духовний освітній простір є важливим чинником, який опосередковує вплив освітнього середовища
на формування і трансформацію ціннісних орієнтацій студентів, що є показником моральної зрілості
особистості студента.
Моральна самоактуалізація та самоствердження молодої особистості полягає в тому, що вона
виявляє відповідальність за процес та результат власної діяльності, виявляє свої творчі здібності,
таланти та можливості, індивідуальні риси, морально-психологічну позицію в системі
міжособистісних відносин, про положення в ній, що забезпечує особистості повагу, визнання, довіру,
підтримку, допомогу й захист і тим самим сприяє задоволенню потреби в спілкуванні та взаємодії з
іншими людьми, прояву індивідуальності. Розквіт цих можливостей особистості, досягнення нею
вершин професійного, морального росту завжди співвідносяться з її життєвими перспективами,
планами, цілями та ідеалами. Ці плани можуть стосуватися професійного, морально-духовного,
інтелектуального розвитку людини, сімейного благополуччя, матеріального достатку, майбутнього
своїх дітей тощо. Відсутність або уявлення про неможливість їх реалізації особистість сприймає як
безвихідь.
Сьогодні процес соціалізації молоді ускладнюється переоцінкою традицій, норм і цінностей. Якщо
раніше молодь спиралася на досвід попередніх поколінь, то тепер їй доводиться творити новий
соціальний досвід, покладаючись переважно на себе, що значною мірою зумовлює суперечливі
тенденції в її свідомості та поведінці. Без урахування моральних норм та свідомого виявлення власної
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моральної позиції процес соціалізації відбуватися не може. Тільки завдяки наявності моральних
переконань, суджень, інтересів та потреб, особистість здатна спілкуватися з іншими та виявляти себе
в діяльності. Різні соціально-психологічні чинники – матеріальні умови життєдіяльності,
індивідуально-типові риси особистості, нахили, здібності, комунікативні вміння, якість навчальновиховного впливу вищого навчального закладу, сім’ї, інших інститутів соціалізації – активно
впливають на процес формування ціннісних орієнтацій студента. У сі вони обумовлюють систему
інтересів та потреб особистості, які існують у певній ієрархії життєвих цінностей. Завдяки наявності
такої ієрархії особистість починає надавати перевагу одним цінностям і заперечувати інші, тобто
диференціювати об’єкти і явища за їх особистісною значущістю.
Період навчання у вищому навчальному закладі має включати не тільки засвоєння студентами
знань, умінь та навичок. Адже цей період – найважливий етап гармонійного особистісного розвитку,
який передбачає соціально-психологічне зростання особистості, а також саморозвиток її як суб’єкта
пізнавальної та творчої діяльності. Як відомо, навчання – це двоєдина діяльність педагога і студента.
Вона має системний характер, а предметом її є взаємодія між тим, хто навчає, і тим, хто вчиться.
Складна сукупність взаємодій і зв’язків викладача і студентів опосередковується системою
моральних норм, засобів, методів і організаційних форм навчання та спілкування.
Педагогічне спілкування, в межах якого відбувається спільне розв’язання проблем навчання,
характеризується такими параметрами: активність учасників взаємодії, спрямованої один на одного і
на самих себе (змістом цієї активності є численні процеси міжособистісного духовного пізнання,
соціально-психологічного відображення, самопізнання та ін., а результатом – формування
психологічної єдності учасників взаємодії, досягнення певного рівня взаєморозуміння між ними);
предметна сутність, яка постає у формі навчальних завдань (з цієї точки зору педагогічне спілкування
можна описати як процес інтеграції предмета співробітництва, формування предметно-ціннісної і
мотиваційної єдності його учасників); процесуальна сутність, що розглядає співробітництво як
процес, в якому виявляються індивідуальні та колективні предметні дії його учасників (педагогічне
спілкування постає як процес інтеграції індивідуальних дій педагога і студента в їх спільній
діяльності).
Моральний компонент навчальної діяльності передбачає наявність моральних норм та принципів,
культурних надбань та соціально-морального досвіду, яким керуються викладач та студенти в
освітньому процесі і який має ефект зворотного зв’язку. Саме від викладача, який виявляє у своїй
професійній діяльності моральні якості, залежатиме формування моральної свідомості майбутніх
спеціалістів. Основними моральними та професійними якостями викладача вважаємо такі: високий
рівень моральної мотивації своєї праці та вміння впливати на студентів, спонукаючи до діяльності;
висока культура спілкування, володіння педагогічною етикою (взаємоповага, взаєморозуміння,
творче співробітництво); орієнтація на ефективність та якість навчального процесу; особиста
компетентність та професіоналізм; орієнтація на розвиток творчої особистості; цілісність системного
бачення та готовність до змін; мислення глобальними зв’язками і процесами; ініціативність та
цілеспрямованість; систематичне планування та спостереження за результатами у професійному
зростанні студентів; здатність переконувати та встановлювати зв’язки; здатність давати доручення та
надихати на справу.
У вищому навчальному закладі відбувається активний процес підготовки майбутнього
професіонала. Але не завжди сам студент може усвідомити себе в ролі людини, яка через 3-4 роки
буде виконувати свої професійні обов’язки. Щоб раптово не опинитися у такій ситуації, молода
особистість вже в аудиторії має навчитися усвідомлювати себе як майбутнього спеціаліста. Є. Клімов
виділяє 5 елементів самосвідомості людини-професіонала [6]: усвідомлення своєї приналежності до
певної професійної спільноти; знання, думка про свою відповідність професійному еталону; знання
людини про ступінь її визнання в професійній групі; знання про свої сильні та слабкі сторони, шляхи
самовдосконалення; уявлення про себе та свою працю в майбутньому.
Ці елементи професійної самосвідомості свідчать про наявність у студента моральних цінностей
справедливості, добровільності, відкритості, рівності, свободи, активності, ініціативності,
самостійності, а також про постійну потребу в їх дотриманні, самовдосконаленні. Наявність цих
цінностей у свідомості особистості робить її навчальну діяльність більш ефективною та професійно
спрямованою.
Висновки:
1. Для забезпечення ефективності навчання та якості професійної підготовки необхідно, щоб
організація педагогічного процесу та управління ним стимулювали вищі рівні мотиваційної сфери
студентів, актуалізували стійкі потреби в пізнанні, самоорганізації та моральній самоактуалізації.
2. Гуманізація навчального процесу має передбачати таку психолого-педагогічну позицію
викладача, за якою існує ставлення до студента як до повноправної особистості, яка потребує поваги
та розуміння.
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3. Завдання викладача в цьому аспекті – активізувати позицію студента щодо сприйняття мети
навчання, вибору завдань і способів діяльності. Саме духовно-моральні мотиви усвідомлення мети
навчання та інтересу до нього є передумовами результативного навчання, а також критеріями
формування майбутнього професіонала.
4. Необхідною є подальша розробка спеціальної моделі професійного становлення із врахуванням
мотиваційних ресурсів студентів (духовно-моральних у тому числі), орієнтована на розвиток та
використання управлінських ситуацій, які б стимулювали гармонійний розвиток молоді.
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Люрина Т.И. Психолого-педагогические и социально-педагогические факторы
нравственной самоактуализации студентов.
Рассмотрены современные тенденции нравственной самоактуализации студентов, которые
обуславливаются преобразованиями в социальном пространстве. Проанализирован нравственный
компонент учебной деятельности, который предусматривает наличие нравственных норм и
принципов, культурных приобретений и социально-нравственного опыта, которым
руководствуются преподаватель и студенты в образовательном процессе и который имеет
эффект обратной связи.
Lyurina T.I. Psychological-Pedagogical and Social-Pedagogical Factors
of Student’s Moral Self-Organization.
The article is devoted to examining of the modern tendencies of self-actualization the students, which
conditions the reorganization in social space. Analysing the moral component of education activity, which
presupposes availabilityof moral norms and principles, cultural acquisition and social-moral experience,
which follow teacher and students in the education process and which had effect of inverse connection.
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А.С. МАКАРЕНКО ТА ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ
ШКОЛЯР А МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Розглядається досвід А. Макаренка щодо виховання бадьорої, енергійної, оптимістичної молоді,
спираючись на який визначаються шляхи формування успішної особистості молодшого школяра.
Особлива увага приділяється грі як виду діяльності, що допомагає здійснювати розвиток та
гармонізацію особистості дитини. Аналізуються зміни, які відбуваються в період переходу дитини
від дошкільного до молодшого шкільного віку.
У сучасних умовах державотворення нагальною справою української спільноти виступає
проблема виховання нової генерації. Переорієнтація світоглядних позицій в освітній сфері
виявляється у гуманізації й демократизації навчально-виховного процесу, у сприйнятті особистості
дитини як найвищої соціальної цінності. За таких умов принципово важливим є питання позиції та
місця кожного школяра в цілісному педагогічному процесі.
"Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті" головною метою освітнього
процесу визначає створення умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного
громадянина. Тому до кола першочергових завдань національної школи входить питання розкриття
здібностей дитини, віднайдення тієї справи, до якої в неї є хист. Серія успіхів, пережитих у процесі
виконання такої діяльності, сприятиме розвитку мотивації досягнення, впевненості у своїх силах,
активного ставлення до життя.
Проблема успіху глибоко вивчалась психологами, педагогами, соціологами, філософами.
Науковий доробок феномену успіху вміщує теоретичні і практичні дослідження його сутності
(М. Мольц, З. Петрасинський, Г. Тульчинський), мотивації досягнення, рівня домагань (В. Вілюнас,
Х. Хекхаузен, А. Якобсон), почуттів, що виникають при його досягненні (К. Ізард, О. Кульчицька,
А. Лук), створення ситуацій успіху (А. Бєлкін, Г. Сазоненко, Л. Ткачук), його ролі у формуванні
дитячої особистості (Г. Гатальська, У. Глассер, А. Крупенін). Найбільш розробленими на даний час є
питання "правил", способів досягнення успіху (Ф. Девіс, І. Добротворський, Д. Карнегі, Х. Маккей).
Метою нашої статті є окреслення шляхів виховання успішної, оптимістичної особистості
молодшого школяра в контексті педагогічного досвіду А. Макаренка.
В історико-педагогічній літературі простежується ідея віри в досягнення успіху вихованцями за
умови дотримання принципу природовідповідності, розкриття задатків дітей, розвитку
оптимістичного світосприйняття, створення доброзичливих взаємин у системі "вчитель-учень".
Однією з визначальних умов у розумінні вчених щодо цього є розвиток активності самих дітей.
У цьому зв’язку доцільно звернутися до досвіду А. Макаренка. Його педагогічний гуманізм
проявлявся в щоденному піклуванні про вихованців, батьківській турботі про них, позбавленій
жалісливості, але пройнятій оптимізмом і вимогливістю. Педагог у своїх вихованців формував
почуття обов’язку перед самим собою, перед товаришами, перед людством. Результат його праці –
бадьора, енергійна молодь, яка вірила в краще майбутнє.
А. Макаренко висунув і розробив принцип "системи перспективних ліній", суть якого полягає в
тому, що "людина не може жити на світі, якщо попереду в неї немає нічого радісного. Справжнім
стимулом людського життя є завтрашня радість... Виховати людину – значить виховати в неї
перспективні шляхи, по яких розміщується її завтрашня радість" [1: 397]. Педагог перетворював
перспективи завтрашньої радості в індивідуальному та колективному житті на стимул до праці, якій
надавав великого виховного значення. "Ми добре знаємо, наскільки радісно і щасливо живуть люди,
котрі вміють багато працювати, в яких усе вдається і ладиться" [2: 401]. Він вносив оптимізм у душі
вихованців у важкі хвилини, підтримував надію на краще, підбадьорював, підносив віру в себе.
Для досягнення дитиною успіху необхідно створити умови для її вільного розвитку, щоб почуття
захищеності, власної гідності, мажорний настрій не залишали її ні на мить. Методика Макаренка
ґрунтувалась на увазі до окремої людини, до її успіхів і невдач, труднощів, особливостей, прагнень.
Він дотримувався думки, що необхідно бачити хороше в людині, навіть якщо це важко помітити в
"живих буденних руках людей", навіть коли воно "губиться в поточних конфліктах". Вихователь має
глибоко вірити у сили свого вихованця. "Якомога більше поваги до людини і якомога більше вимог
до неї", – такий принцип роботи А. Макаренка. Праця, здорове колективне життя, самоорганізація і
"сонячні сподівання на майбутнє", посмішки, сміх, гумор – це ті чинники, за вченим, які є основою
успішної діяльності дитини.
Спираючись на досвід А. Макаренка щодо виховання підростаючого покоління, виокремимо
шляхи формування успішної особистості учня початкових класів. Насамперед необхідно акцентувати
© Максимова О.О., 2008
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увагу на змінах, які відбуваються в період переходу дитини від дошкільного віку до молодшого
шкільного (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Зміни в особистості шестирічної дитини
Пізнавальна
сфера

Емоційна
сфера
Мотиваційна
сфера

Вольова
сфера

Самосвідомість
і
самооцінка

Ціннісна
сфера

Готові до пізнання і переробки значної кількості інформації (М. Безруких,
С. Єфимова). Закладається фундамент словесно-логічного, теоретичного мислення,
оперування простими абстрактними поняттями (Я. Коломинський, Є. Панько), хоча
основний вид мислення – образний (М. Безруких, Т. Дубровіна, С. Єфимова,
В. Мухіна, А. Сильвестру). Розвивається операціональне мислення: порівняння
предметів, оперування образами предметів, відокремлення суттєвих і несуттєвих
ознак, узагальнення предметів, розподіл за класами (С. Кулачківська, С. Ладивір,
Т. Піроженко). Центральними новоутвореннями є рефлексія, аналіз, планування
(В. Давидов). У явленню властиві яскравість, наочність, рухливість, мінливість
(Я. Коломинський, Є. Панько).
Виникнення складніших почуттів, які характеризуються більшою усвідомленістю і
стриманістю у прояві, обмеженням імпульсивності (Г. Бреслав, О. Запорожець);
інтелектуалізація переживань, тобто свідома орієнтація у власних переживаннях і
емоціях (О. Кульчицька).
Виникнення супідрядності, ієрархії мотивів (Т. Дубровіна, О. Запорожець,
Д. Ельконін,
С. Кулачківська.
С. Ладивір,
О. Леонтьєв,
Т. Піроженко,
А. Силвестру). Характерні потреби: отримати похвалу, не викликати невдоволення,
показати себе не гіршою за інших, бути "на висоті" вимог дорослих (М. Безруких,
С. Єфимова, С. Кулачківська, С. Ладивір, В. Мухіна, Т. Піроженко). Провідними є
мотиви, пов’язані з інтересом до світу дорослих, до нових видів діяльності,
встановлення і підтримання позитивних взаємин з дорослими у школі, сім’ї,
мотиви особистісних досягнень, самоствердження, змагання, пізнавальні й
моральні мотиви (Я. Коломинський, Є. Панько). Переважання мотиву "Я повинен"
над мотивом "Я хочу" (В. Мухіна).
Довільно керованою стає поведінка в цілому (Д. Ельконін). Виникає здатність
контролювати, регулювати свої вчинки, передбачати їх наслідки для тих, хто
поруч, і для себе (С. Кулачківська, С. Ладивір, Т. Піроженко). Менша залежність
дитини при виконанні дій від обставин, в яких вони виконуються (О. Запорожець).
Здатність зосереджувати свою увагу на предметах, діях досить довго за умови
наявності інтересу (В. Мухіна). Довільність, навмисність, зростання далекої
цілеспрямованості, вміння підпорядковувати меті пізнавальну, розумову,
практичну діяльність, уміння докладати зусилля для досягнення мети, подолання
перешкод (О. Запорожець, В. Котирло, Я. Коломинський, Є. Панько).
Починає усвідомлювати себе серед інших людей, своє місце в системі суспільних
відносин, обирає критерії, якими буде керуватися при виборі поведінки
(М. Безруких, Т. Дубровіна, С. Єфимова, В. Мухіна, А. Силвестру). Складається
елементарний образ "Я" (О. Кононко, М. Лісіна, А. Силвестру, Т. Титаренко,
С. Тищенко). Відкриття для себе існування своїх власних переживань, що
виявляється у їх вербалізації (Д. Ельконін, О. Леонтьєв). Внутрішня позиція – "Я
хороший" (В. Мухіна). Стає значно самостійнішим, більш незалежним від
дорослого, свідоміше ставиться до своєї поведінки, переживань, думок.
Індивідуальні успіхи набувають соціального смислу (О. Кононко). Зростає
устремління до взаєморозуміння, співпадання свого ставлення і оцінки оточуючого
з оцінкою і ставленням дорослого (Л. Галігузова, Я. Коломинський, Є. Панько,
Є. Смирнова). Володіє елементарною рефлексією (О. Кононко). Самооцінка
пов’язана з оцінкою педагога (М. Безруких, С. Єфимова, В. Мухіна,
А. Петровський, Є. Рогов), хоча в дитини вже є критерії, за якими вона може
оцінювати себе (В. Мухіна). У свідомлює розбіжності між оцінками інших і
самооцінками (О. Кононко). Самооцінка носить емоційний характер (О. Осадько).
Надання особливого значення своїм інтелектуальним можливостям і їх оцінці
іншими (Є. Рогов). За критерій оцінки інших і самооцінки беруть одні й ті ж
показники (В. Горбачова).
Засвоюють загальнолюдські цінності, з’являються "внутрішні етичні інстанції" –
уявлення про те, що добре, що погано, як можна діяти, а як не можна, бо це не
схвалюється
(М. Безруких,
С. Єфимова,
С. Кулачківська,
С. Ладивір,
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Т. Піроженко).
Можуть оцінити і передбачити реакцію дорослого. Дорослих ідеалізують
(М. Безруких, С. Єфимова). Здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
між подіями життя і переживаннями людини та їхнім виявленням через міміку,
пози, жести (С. Кулачківська, Т. Піроженко, Л. Подоляк). Досить добре починає
орієнтуватися в особистісних особливостях своїх однолітків (Т. Дубровіна,
А. Силвестру). Уміють будувати відносини з дорослими і однолітками
(М. Безруких, С. Єфимова, В. Мухіна). Почуття симпатії починає виступати в
активній дієвій формі, виражатись у турботливості, жалобливості, співчутті,
залученні друга до гри (О. Кульчицька). Перехід від егоцентризму до децентрації
(О. Кононко, С. Кулачківська, С. Ладивір, Т. Піроженко). Найбільше цінують в
однолітках уміння організовувати гру, товариськість, доброту, навчальні здібності,
охайність, відсутність агресії, працелюбність (Я. Коломинський, Є. Панько).
Розвивається здатність до ідентифікації з іншими (В. Мухіна). Відбувається
вербалізація мислительних дій, мовлення починає передувати дії (С. Кулачківська,
С. Ладивір, Т. Піроженко)

Головними принципами, якими слід керуватись у діяльності з дітьми, стимулюючи успіх, є
розвиток їхньої активності, ініціативності, самостійності, принципи опори на позитивне,
співробітництва, активізації морально-вольових сил учня і пробудженнябезпосереднього інтересу до
справи.
Оскільки успіх дитини залежить від внутрішніх чинників (самооцінки, рівня домагань, мотивації,
вольових якостей, розвитку емоційної сфери та розумового розвитку тощо) та зовнішніх чинників
(характеру взаємин, які утверджуються з батьками, педагогами, іншими дітьми; методів і прийомів
роботи, які використовуються у виховному процесі в школі та в домашньому вихованні), доцільно
проводити роботу за трьома напрямками: з дітьми, педагогами, батьками. Працюючи з дітьми,
потрібно акцентувати увагу на вирішенні наступних завдань:
1. Поглиблювати уявлення, знання дітей про себе, про інших, про норми людських взаємин,
формувати розуміння сутності успіху, адекватну самооцінку, відповідний можливостям рівень
домагань, розвивати рефлексію.
2. Збагачувати емоційну сферу дітей (уміння орієнтуватися у проявах різних почуттів та емоцій,
розвивати вміння помічати переживання партнерів, емоційно відгукуватись на їхні успіхи та невдачі),
формувати мотивацію досягнення, пізнавальні інтереси.
3. Формувати організаційні, творчі, контрольно-оцінні вміння, наполегливість, уміння долати
труднощі на шляху до мети, вміння суб’єкт-суб’єктної взаємодії, які, у свою чергу, сприяють
досягненню успіхів молодшими школярами.
Стратегія виконання цих завдань передбачає цілісність і системність.
Ефективними у формуванні успішної особистості молодшого школяра є такі методи і прийоми, як
казка, гра, малюнок, психогімнастика, конкурси, бесіди, дискусії, розповіді, імітаційні вправи, аналіз
ситуацій та їх інсценізація, музика. При цьому доцільно використовувати індивідуальні, парні,
групові та колективні форми роботи. Цінність групових і парних форм роботи полягає в можливостях
навчати дітей взаємодіяти. У роботі з дітьми досліджуваного віку широко використовується гра,
оскільки вона виступає основною формою організації їх спілкування. Зупинимося на цій формі
роботи більш детально. У грі школяр виражає себе досить відверто, відкрито, природно, не
відчуваючи скутості. Його почуття, настанови і думки легко виявляються в ній. Завдяки їй дитина
переймає соціальний і накопичує культурнийдосвід, вчиться розуміти себе та інших, встановлювати
взаємини з людьми. Гра допомагає здійснювати розвиток і гармонізацію особистості дитини,
покращувати психологічний клімат у сім’ях та інших малих групах.
При умілій організації ігрова діяльність слугує засобом розумового, фізичного і морального
розвитку вихованця: "Гра містить у собі правила, які організовують емоції та волю дитини,
вправляють її розум і розвивають її як особистість" [3: 66]. У процесі гри діти вчаться спілкуватися,
випробовують себе в різних ролях і ситуаціях. Дидактичні, складні рухливі та інтелектуальні ігри з
правилами сприяють розвитку рис, що допомагають досягати успіху (спостережливості, уваги,
вдумливості, наполегливості, сміливості, рішучості, відповідальності), вияву здібностей і обдарувань
учнів. Крім того, гра допомагає знайти впевненість у своїх силах, віру в людей, оптимізм, забезпечує
життєрадісність, виробляє звичку до постійного самовдосконалення, включає дитину в процес
самопізнання і самовиховання, розвиває здатність до самоорганізації. В.С. Мухіна справедливо
називає гру школою реальних відносин [3: 72].
Проводячи ігри, треба дотримуватись наступних правил: 1) встановлювати з дитиною теплі,
дружні відносини, за яких вона почувала б себе вільно, могла, не соромлячись, виражати свої
почуття; 2) для гри використовуватичас, коли дитина перебуває в доброму гуморі. Не примушувати
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школярів гратись, оскільки корисними ігри і вправи є лише тоді, коли дитина бажає включатись до
ігрової дії; 3) поважати здатність дитини самостійно вирішувати проблеми і робити свій власний
вибір; 4) за один раз не використовуватибагато ігор, щоб не викликати негативного ставлення до гри,
оскільки діти швидко втомлюються; 5) пам’ятати, що найправдивішою і найщирішою є та
інформація, яку дитина видає першою, без тривалих роздумів.
Сформувати в дітей комплекс необхідних знань про себе, про взаємини між людьми допоможуть
рольові ігри "У яви себе рослиною", "Якою твариною я хотів би стати", "Біографія по фото",
пізнавальна гра-конкурс "Чи знаєш ти?", гра з м’ячем "Що було б, якби на Землі дітей не було?". Для
виявлення дитячих бажань, захоплень, здібностей пропонується рольова гра "Якби я був чаклуном...",
пізнавальна гра "Що? Де? Коли?" Для корекції дитячих емоцій можна використовувати ігридраматизації "Мій страх", "Відтворення емоцій", "Мімічна гімнастика", "Малюємо емоції пальцями",
творчі ігри "Закінчи комікс", "Знайди позитивне у бу дь-якій ситуації", гру з м’ячем "Актуальне
самовідчуття". Вольові якості розвиватимуть такі ігри, як "Друкарська машинка", "Слухай і виконуй",
"Що чути", "Дивись на руки".
Сформувати необхідні організаційні й пізнавальні вміння допоможуть ігри "Запам’ятай порядок",
"Ось так пози", "Пошук предмета", "Заборонені рухи", "Безглузді малюнки", "Зіпсований телефон",
"Упізнай звук, назви його причину", "Навантажуємо корабель", "Упізнай предмет на дотик, смак,
нюх", "Знайди друга із заплющеними очима", "Упізнай себе за описом", "Знайди пару", рольові ігри
"Ми чекаємо гостей", "Інтерв’ю", мовленнєва гра "Рима".
Проведення рольових ігор та ігор-драматизацій дозволяє дітям побути деякий час не собою, а тим,
ким хотілося б стати, або такими, якими б хотіли бачити їх інші. При здійсненні розподілу ролей
необхідно звертати увагу на ті якості, яких бракує конкретним дітям, але прояв яких передбачений
дійовими особами гри. Дітям несміливим, невпевненим, тихим треба надавати можливість побути в
центрі уваги за рахунок головних ролей. Тим, хто звик керувати, підпорядковувати собі інших,
виявляти егоцентризм, потрібно пропонувати спокійні другорядні ролі, які передбачають оволодіння
вмінням зважати на інших, діяти спільно. Некомунікабельнимшколярам можна пропонувати ролі, що
спонукають їх до налагодження контактів з іншими дітьми та дорослими.
Таким чином, гра дозволяє не тільки отримати більше інформації про дітей, а й коригувати
розвиток особистісних якостей молодшого школяра. Відчуття дитиною особистісної повновартості
сприяє її самовираженню, розвитку мотивації досягнення, оптимізму щодо своїх можливостей.
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Максимова Е.А. А.С. Макаренко и проблема формирования успешной личности младшего школьника.
Рассматривается педагогическое наследие А. Макаренка в аспекте воспитания энергичной, бодрой,
оптимистичной молодежи; принимая во внимание его опыт, предлагаются пути формирования
успешной личности младшего школьника. Особое внимание отводится игре как виду деятельности,
который помогает осуществлять развитие и гармонизацию личности ребенка. Анализируются
изменения, которые происходят в период перехода ребенка от дошкольного к младшему школьному
возрасту.
Maksimova O.О. A.S. Makarenko and the Problem of Formation of the Successful Person of the Junior Pupil.
The pedagogical heritage of A. Makarenko is esteemed in the aspect of bringing up the vigorous, optimistic
youth; taking into consideration his experience the ways of the successful junior pupil personality formation
are suggested. The peculiar attention is given to the game as a kind of activity that helps to fulfil the
development and harmonization of child’ s personality. The changes that happen to the child while
proceeding from pre-school to the junior school are analysed.
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ПЕДАГОГІКА ДОРОСЛИХ ЧИ АНДР АГОГІКА? СКАНДИНАВСЬКИЙ КОНТЕКСТ
У статті визначається роль та місця андрагогіки у скандинавському вимірі, досліджується
становлення та розвиток скандинавської концепції навчання дорослих. На основі аналізу
скандинавської педагогічної літератури виділено основні етапи розвитку педагогіки дорослих;
особливу увагу приділено розумінню та місцю андрагогіки в системі наук.
Соціально-економічні зміни, характерні для кінця XX – початку XXI століття, підтверджують
посилення ролі освіти дорослих у розвитку сучасного суспільства. Це активізує пошук нових підходів
до навчання дорослої людини, оскільки розроблені в педагогіці форми, методи та технології навчання
базуються на особливостях дітей різного віку чи студентства (педагогіка вищої школи) і їх
застосування при навчанні дорослої людини не може бути ефективним. Специфіка освіти дорослих
стала предметом фундаментальних досліджень педагогів, психологів, соціологів різних країн світу,
що створило передумови для появи андрагогіки (від "аndros" – доросла людина та "agoge" –
управління, виховання). Проте, в різних країнах по-різному ставляться до виділення андрагогіки в
окрему науку. Оскільки в Україні ставлення до андрагогіки є неоднозначним та дискусійним, то
аналіз зарубіжного досвіду з цього питання є актуальним та необхідним. Скандинавські країни мають
тривалі традиції та певні специфічні відмінності в системі освіти дорослих у порівнянні з іншими
країнами, ефективність якої не викликає сумніву. Тому, саме їх система освіти дорослих та підходи
до вирішення андрагогічних проблем стали темою нашого вивчення.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблемам освіти дорослих взагалі, та
андрагогіці, зокрема, привернута увага дослідників різних країн. Найбільш ґрунтовні дослідження
зроблені С. Брукфілдом та М. Ноулзом (США), П. Джарвісом (Велика Британія), Х.Г. Гротхоффом та
Ф. Пеггелером (Німеччина), Л. Туросом (Польща), П. Фюрте (Швейцарія), С.І. Змєйовим та
С.Г. Вершловським (Росія), Н.Г. Ничкало та Л.П. Вовк (Україна) та іншими вченими. Ними
обґрунтовуються теоретико-методологічні засади освіти дорослих та андрагогічна модель навчання,
визначаються особливості та принципи навчання дорослої людини, тощо. Проте, ґрунтовного аналізу
скандинавських підходів до андрагогіки як науки та застосуванню андрагогічної моделі навчання не
проводилося.
Мета нашого дослідження – визначення ролі та місця андрагогіки у скандинавському вимірі,
аналіз становлення та розвитку скандинавської концепції навчання дорослих.
Скандинавська система освіти дорослих має тривалу історію свого розвитку та тісно пов’язана з
ім’ям данського вченого, філософа і педагога Н.Ф.С. Грундтвига. Проте, сучасний розвиток освіти
дорослих несе на собі відбиток досягнень дослідників з різних країн, що зумовлюється їх тісною
співпрацею, а також інтеграційними та глобалізаційними процесами, які характерні для сучасного
суспільства. Тому, для визначення скандинавських підходів до андрагогіки ми спиралися на
результати дослідження становлення та розвитку андрагогіки в міжнародному контексті. Її "офіційне"
визнання в європейських країнах та США припадає на 70-ті роки XX століття та пов’язано з виходом
у світ праці американського вченого Малколма Шеппарда Ноулза (1913-1997) "Сучасна практика
освіти дорослих. Андрагогіка проти педагогіки" [1], в якій обґрунтовувалися концептуальні засади
нової науки – андрагогіки. Її виходу передували тривалі дослідження стосовно особливостей
навчання дорослих. Так, Дж. Драпер, досліджуючи виникнення та розвиток андрагогіки вважає, що
передумовами її появи є: гуманістична соціальна філософія 1700-1800-их років, початок робочого
руху у ХХ столітті в Німеччині та США, бурхливий розвиток освіти дорослих після Другої світової
війни, інтенсивність досліджень у галузі освіти дорослих та обґрунтування життєздатності
андрагогічної теорії. Він зауважував, що "розгляд метаморфоз андрагогіки/освіти дорослих є
важливим для пошуку галузі ідентичності. Пошук визначення також був спробою гуманізувати та
зрозуміти освітній процес дорослих" [2: 5].
Дослідження доводить, що суттєвий вплив на розвиток андрагогічних знань у європейських
країнах мали праці американського вченого Едуарда Ліндемана (1885-1953), який сформулював
чотири положення навчання дорослих, що стали "ядром філософії освіти дорослих" і не втратили
своєї актуальності й сьогодні: освіта – це життя, а не просто підготовка до невідомого майбутнього
існування; освіта – це неперервний процес, що базується на неформальних ідеалах; освіта дорослих
починається там, де професійна освіта закінчується, а її мета – наповнити смислом усе життя; в основі
розвитку освіти дорослих лежать певні ситуації, а не предмети. Якщо в традиційній освіті учень
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повинен пристосовуватися до вимог навчального закладу, навчального плану, то в освіті дорослих
навчальні плани та програми складаються з урахуванням потреб та інтересів дорослих учнів; самою
великою цінністю у процесі навчання дорослих є досвід учня [3: 215].
Проте, ідейним натхненником Е. Ліндемана можна вважати Н.Ф.С. Грундтвига. Сам Е. Ліндеман
писав, що "головним джерелом економічного та соціального Ренесансу Данії є вищі народні школи.
Вийшло так, що повернувшись з Данії я став переконаним та гарячим захисником освіти дорослих"
[4: 4]. А.Д. Стеверт зазначав, що "грундтвигзькомупроживанню у свободі та навчанню у свободі було
присвячено цілий розділ у роботі Е. Ліндемана "Значення освіти дорослих". ...Філософія
Грундтвига… зіскакує у Е. Ліндемана з кожної сторінки…" [5: 126].
Водночас, Малколм Ноулз писав, що "Едуард Ліндеман був моїм першим наставником, моїм
головним джерелом натхнення. Я вважаю його пророком сучасної андрагогічної теорії" [5: 148].
Це дає підстави для висновку, що сучасна андрагогічна концепція ґрунтується на ідеях данського
філософа Н.Ф.С. Грундтвига і саме його освітня концепція слугувала передумовою та основою для
розвитку андрагогіки як науки у XX столітті. Андрагогіка ж М. Ноулза була "першою спробою
створити теорію освіти дорослих… хоча це не була цілісна теорія, як він того очікував, але він
забезпечив ґрунтовні засади для подальшого її розвитку [6: 157].
Незважаючи на спільні коріння виникнення андрагогічних концепцій та їх подібні риси, існують
суттєві розбіжності між ними. Це дало нам можливість визначити декілька підходів до розуміння та
місця андрагогіки в системі наук, які вплинули на розвиток андрагогічних концепцій:
1. Андрагогічна концепція виходить з міркування, що андрагогіка є однією з педагогічних
дисциплін чи з міркування, що андрагогіка є самостійною галуззю знань.
Так, у Німеччині більшість учених андрагогіку визначають як "частину науки про освіту", у
Франції термін "андрагогіка" увійшов до словників та енциклопедій, але андрагогіка розглядається в
межах педагогіки. Польський дослідник Л. Турос розмістив андрагогіку в межах системи
педагогічних дисциплін та визначив її завдання, методологію. Водночас, Л. Турос захищав відносну
незалежність андрагогіки, її взаємозв’язок з іншими науками. Варіативність та плюралістичність ми
спостерігаємо у формуванні андрагогічної концепції в Чехії, Словаччині та Хорватії. Дві концепції
розвиваються паралельно.
2. Андрагогічна концепція, що базується на інтегративному підході. Її прикладом слугує
голландська андрагогічна концепція, яка сформувалася у 60-х роках XX століття та мала інтегративну
природу, включаючи не тільки освітній процес, а й "загальні підходи в соціальній поведінці дорослих,
соціальну допомогу", тощо. Проте, інтегративна андрагогічна концепція, яка об’єднувала в
андрагогіці психологію та соціологію і, навіть, отримала нову назву – "агологія", не змогла довести
свою ефективність і сьогодні андрагогіка відокремлена від інших наук.
Деякі швейцарські вчені (П. Фюрте) дотримуються радикальної андрагогічної концепції,
наполягаючи на заміні педагогіки андрагогікою та визнання її наукою про освіту в межах
неперервності життя.
3. Прагматична андрагогічна концепція, яка розроблена американською школою андрагогіки.
Зазначимо, що вплив андрагогічної теорії М. Ноулза можна простежити в усіх європейських
концепціях.
4. Концепція навчання дорослих, яка заперечує існування андрагогіки як науки (С. Гріффін,
П. Джарвіс та ін.)
Андрагогічна концепція у скандинавських країнах формувалася під впливом як зарубіжного
досвіду, так і на основі власних традицій. Найбільш інтенсивний її розвиток відбувається у Фінляндії.
Фінські дослідники намагаються відповісти на ключові питання, що стосуються андрагогіки як науки.
Провідне положення більшості досліджень таке: педагогіка та андрагогіка – це тільки частини
загальної освітньої науки, теоретичне обґрунтування якої тільки розпочалося; як тільки концепція
освіти впродовж життя стане реальністю, педагогіка та андрагогіка стануть ближче одна до одної
через появу інтегральної освітньої науки, але мало вірогідно, що андрагогіка зникне.
Ми вважаємо, що неоднозначність у підходах до андрагогіки розпочалася з некоректного її
визначення М. Ноулзом – "андрагогіка – наука та мистецтво допомоги дорослим навчатися". Учений
проводиться аналогія з визначення педагогіки Дж. Дьюї як "науки та мистецтва" та зводить
адрагогіку до допомоги дорослим навчатися, тобто "зменшує" її до певних "рецептів" методики
викладання дорослим учням. Крім того, помилковим є обмеження адрагогіки тільки проблемами
навчання без урахування соціальних та філософських аспектів, без яких навчання не може бути
успішним.
Тому, більшість скандинавських дослідників вважають більш доречним використання терміну
"педагогіка дорослих", ніж "андрагогіка", підкреслюючи приналежність до педагогічної науки та
розглядаючи андрагогіку як певну ідею, а не науку. Проте ми вважаємо, що скандинавську концепцію
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навчання дорослих, яка розглядається в межах педагогіки дорослих, можна називати андрагогічною,
оскільки вона відповідає основним положенням андрагогіки.
Вивчення та аналіз скандинавської педагогічної літератури дозволив виділити основні етапи
розвитку педагогіки дорослих: перший етап охоплює 90-ті роки XIX – першу половину XX століття.
Він характеризується виділенням "дорослості" як соціально-психологічного феномену, розробкою
педагогічної теорії освіти дорослих (наприклад, педагогіка навчальних гуртків); практична
спрямованість досліджень, націлених на вдосконалювання освітніх процесів; створення кафедр,
науково-дослідних інститутів, професійних об’єднань, видання журналів тощо.
Другий етап – 60-80-ті роки XX століття. Це період активних міжнародних наукових досліджень
стосовно неперервної освіти та освіти дорослих як її важливої складової. Аналізується понятійний
апарат; поглиблюється уявлення про освіту дорослих як засобу соціального та культурногорозвитку
країни, як фактору самореалізації дорослої людини. Водночас, в європейських країнах та США
андрагогіка починає визнаватися як самостійна наукова дисципліна, що не могла не вплинути на
формування андрагогічної концепції у скандинавських країнах.
Для третього етапу (90-ті роки XX століття) властива подальша концептуалізація явищ освіти
дорослих; продовження досліджень у теоретичному та методологічномуконтексті.
Четвертий етап (початок XXI століття) охоплює початок XXI століття та характеризується
інноваційним розвитком педагогіки дорослих, зростанням ролі практико-орієнтованої спрямованості
досліджень; розробкою прогнозів, детермінованих змінами в соціально-економічних і соціальнокультурнихумовах.
Порівняння розвитку педагогіки дорослих у скандинавських країнах з основними етапами
розвитку андрагогіки в міжнародному контексті [7] доводить їх схожість у вирішенні основних
проблем навчання дорослої людини.
Досліджуючи відмінності скандинавської концепції навчання дорослих (андрагогічної концепції)
ми прийшли до висновку, що в ній гармонійно поєднуються андрагогічні ідеї М. Ноулза, вчених
Ноттингемської групи та педагогічні ідеї Н.Ф.С. Грундтвига. Таке поєднання робить її надзвичайна
гнучкою, демократичною, мобільною та орієнтованою на задоволення освітніх потреб дорослої
людини.
Скандинавська андрагогічна концепція виходить з психологічних особливостей дорослих людей,
які є передумовами успішності в навчанні. Вони були обґрунтовані американським психологом
Карлом Роджерсом та розвинені скандинавськими дослідниками. У відповідності з ними,
специфічними особливостями дорослої людини як суб’єкта навчального процесу є: усвідомлення себе
як самостійної, самокерованої особистості; наявність життєвого та професійного досвіду, який стає
джерелом освіти безпосередньо для дорослої людини та її колег; наявність освітніх потреб, прагнення
за допомогою навчання вирішити свої життєво важливі проблеми та досягти конкретних цілей;
прагненням до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку; прагнення до негайної реалізації набутих
знань. Звідси, доросла людина здатна бути не тільки відповідальною за своє навчання, а й бути
ініціатором особистого навчання. Це означає, що при організації навчання дорослої людини
необхідно виходити з того, що: у процесі навчання провідну роль відіграють потреби, мотиви,
професійні та соціальні проблеми; доросла людина прагне до самостійності в навчанні, самореалізації
та самоуправління; життєвий досвід є "візитною карткою" дорослої людини, його необхідно
використовувати як при індивідуальному навчанні, так і при навчанні її колег; навчальний процес
необхідно орієнтувати не на одержання загальних знань, а на вирішення значущої проблеми, надання
допомоги в досягненні певної мети; результати навчання повинні передбачати негайне застосування
на практиці; навчання має певні обмеження (соціальні, часові, фінансові, професійні та ін.); процес
навчання будується на основі суб’єкт-суб’єктних відношень між тим, хто навчається та тим, хто
навчає (М. Ноулз, С. Змеев, С. Ларссон).
Данні положення стають визначальними для андрагогічної концепції. Проте, на думку
скандинавських вчених [8; 9], у концепції М. Ноулза занадто велике значення приділяється
персоналістичному підходу в навчанні, акцентується увага на обов‘язковій "самоспрямованості
дорослого учня", тоді як функції вчителя обмежуються. На їх думку, це робить концепцію Ноулза
досить обмеженою та абстрактною, оскільки вона не враховує вплив зовнішнього середовища, рівень
освіти тих, хто навчається, зміст освіти та інші фактори, які впливають на ефективність навчання.
Тому, більш наближеною до скандинавського контексту можна вважати андрагогічну концепцію
вчених ноттингемської групи, за якою головною метою навчання дорослих є розвиток критичного,
творчого мислення, інтегрованого з почуттєвою сферою людини, яка розглядається у взаємодії з
соціально-історичним середовищем [10: 37].
Водночас, основою скандинавської концепції навчання дорослої людини залишається педагогічна
концепція Н.Ф.С. Грундтвига, за якою персоналістичному підходу до навчання дорослих протистоїть
навчання на основі збалансованого та рівноправного діалогу (vekselvirkning). Таке навчання базується
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на взаємоповазі, взаєморозумінні, взаємосприйнятті, взаємодії. На думку Н.Ф.С. Грундтвига,
взаємодія повинна бути вільною, живою та природною. Свобода – основна умова взаємодії. У цьому
контексті Грундтвиг наполягав на пізнанні людиною себе перед тим, як пізнавати інших. "... людина
повинна вміти казати "ми", водночас мислячи "я"... Кожен з нас є унікальним, тому є зовсім
природним почувати себе "цікавим", але не робити помилки, вважаючи, що тільки ти й можеш бути
цікавим. Важливо бути самим собою, не замикатися у собі. Ми не повинні тікати від реальності. Ми
повинні дивитися в обличчя життю" [11]. Це дає можливість тим, хто навчається оволодіти
інтегрованим мисленням, при якому індивід здатен контролювати своє мислення та навчання на
відмінну від ситуації, коли мислення людини тільки адаптується до авторитету чи досвіду інших.
Дослідження свідчить, що опора на досвід людини є невід’ємною складовою андрагогічних
концепцій, а у скандинавській концепції йому приділяється особлива увага. Н.Ф.С. Грундтвиг вважав
життєвий досвід єдиним шляхом для людини до істинного знання.
На думку З. Хеллстрона [12], концепція навчання на основі досвіду (experiential learning) дає
можливість ефективно використовувати як життєвий, так і професійний досвід дорослих у навчанні.
Мабуть тому Е. Ліндеман називав досвід живим підручником дорослого учня, який забезпечує
неперервний процес оцінки подій, що відбуваються, а шведський вчений С. Ларссон – "цінним
ресурсом", який забезпечує неперервність навчання, слугує мотивацією до навчання та підвищує його
ефективність. Додамо, і створює умови для самоспрямованого навчання.
Концепція самоспрямованого навчання складає основу сучасної освіти дорослих.
"Самоспрямоване навчання – це стиль життя. Це не просто примха, яка відповідала прагненню до
саморозвитку та самореалізації людини наприкінці XX століття. Ідея про самоспрямоване навчання
означає взяття людиною на себе відповідальності за своє навчання та має історичне коріння. Його
сучасна актуалізація в освіті дорослих, на нашу думку, відображає зусилля зробити її визнаною
цінністю та активно використовуватив освітньому процесі" [13: 16].
Концепція самоспрямованого навчання збігається з ідеями Н.Ф.С. Грундтвига, щодо розуміння
ним навчання як активного процесу, в результаті якого відбувається духовний розвиток внутрішнього
"Я", формування розуміння, як бути самим собою та як бути членом народної спільноти.
Таким чином, аналіз досліджень науковців з розглядуваної проблеми [1-10; 12; 13] дозволяє
зробити такі висновки: незважаючи на спільне коріння виникнення андрагогічних концепцій та їх
подібні риси, існують суттєві розбіжності між ними стосовно розуміння та місця андрагогіки в
системі наук; існують різні точки зору серед скандинавських дослідників, але більшість з них
вважають більш доречним використання терміну "педагогіка дорослих", ніж "андрагогіка"; розвиток
педагогіки дорослих у скандинавських країнах відповідає розвитку андрагогіки у міжнародному
контексті; ідейним натхненником андрагогіки можна вважати данського вченого Н.Ф.С. Грундтвига,
на праці якого спиралися Е. Ліндеман та М. Ноулз, яких вважають засновниками адрагогіки як науки;
скандинавська концепція навчання дорослих (андрагогічна концепція) базуючись на педагогічній
концепції Н.Ф.С. Грундтвига, акумулює та гармонізує в собі провідні положення андрагогічних
концепцій М. Ноулза та Ноттингемської групи вчених, спирається на концепції самоспрямованого
навчання та навчання на основі досвіду.
Проведене дослідження не вичерпує зазначену проблему. До перспективних напрямів подальшого
дослідження відносимо проблему застосування скандинавської андрагогічної концепції в різних
видах та формах освіти дорослих.
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Е.И.Огиенко. Педагогика или андрагогика? Скандинавский контекст.
В статье определяется роль и место андрагогики в скандинавском измерении, исследуется
становление и развитие скандинавской концепции обучения взрослых. На основании анализа
скандинавской педагогической литературы выделены основные этапы развития педагогики
взрослых; особое внимание уделяется пониманию и месту андрагогики в системе наук.
O.I. Ogienko. Pedagogic or Аndragogy? Scandinavian Сontext.
In the article the role and place andragogy in the Scandinavian context are defined, formation and
development of the Scandinavian concept of adult learning is investigated. On the basis of the Scandinavian
pedagogic literature analysis the main stages of the adult education development are singled out; the
peculiar attention is given to the understanding and place of Andragogy in the system of sciences.
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"ПР АВОЗНАВЧИЙ" ТА "ЗАКОНОЗНАВЧИЙ" ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ
ШКІЛЬНИХ ПР АВОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
У статті, на основі аналізу історії шкільної правової освіти, досліджуються концептуальні підходи
до формування правових навчальних предметів. Доведено, що вітчизняна практика шкільного
навчання виробила два підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів:
"правознавчий" та "законознавчий". Зроблено висновок про необхідність "правознавчого" підходу до
формування сучасних правознавчих предметів у школі.
Реформування шкільної правової освіти є нагальною потребою сьогодення, оскільки формування
правової предметної та громадянської надпредметної компетентності учнів є запорукою становлення
громадянського суспільства й правової держави в Україні.
Підвищення ефективності шкільної правової освіти в останні роки стало предметом уваги з боку
Міністерства освіти і науки та Міністерства юстиції України. Участь в удосконаленні існуючих та в
розробці нових шкільних правових курсів беруть науковці, вчителі-практики, громадські організації
вчителів.
Історія навчання правознавства в закладах середньої освіти знайшла фрагментарне відображення у
фундаментальних працях дослідників середньої освіти ХІХ ст. С.В. Рождественськогота Г.К. Шміда,
в публікаціях учених ХІХ та ХХ ст.: В.Г. Графського, О.І. Каменєва, М.І. Кареєва, С.В. Кодана,
В.М. Коровіна, М.С. Лалаєва, К.Й. Малковського, В.М. Пристенського, О.Г. Станіславського,
В.А. Томсінова та інших. Але ці дослідники не пропонують шляхів вирішення проблем, що постають
перед авторами нових навчальних програм, підручників та посібників з правознавчих предметів, а
саме:
проблеми співвіднесення значного обсягу навчального матеріалу з обмеженим часом на
його вивчення;
проблеми неузгодженостітеоретичного та прикладного спрямування цих курсів;
проблеми "знаннєвого" та "компетентнісного" підходів до правової освіти школярів.
На нашу думку, вирішення зазначених проблем можливе лише за умов концептуальної чіткості в
побудові шкільних правових навчальних предметів, які є стрижнем правової освіти учнів.
Визначення концептуальних засад "правознавчої" та "законознавчої" шкільної освіти в
історичному контексті і є метою даної статті.
На нашу думку, вітчизняна шкільна правова освіта за час свого розвитку існувала у двох
принципово відмінних формах: правознавство (правоведение) і законознавство (законоведение).
Якщо перша ґрунтувалася на філософсько-правовому підході і була людиноцентричною, то друга
базувалася на нормативно-позитивістському підході і була виключно державоцентричною.
Відповідно до зазначених підходів формувалися навчальні програми та підручники. Спробуємо
довести це на прикладах.
Так, правознавство, яке засноване на теорії природного права, викладалося в закладах середньої
освіти Російської імперії з 1804 р. по 1828 р. кількома навчальними предметами, а саме: "Право
природне приватне", "Право природне публічне", "Право народів". Ці навчальні предмети мали
філософсько-правовий характер і будувалися навколо центральних ідей теорії природного права.
Концепцію такого навчального курсу можна визначити як людиноцентричну. Прикладом підручника,
який опредметнював у собі зазначені підходи, стала книга Олександра Петровича Куніцина "Право
природне" [1].
Автор книги – відомий філософ і юрист першої половини ХІХ ст., який викладав ліцеїстам у
Царському Селі суспільствознавчий курс у складі логіки, психології, етики, права природного
приватного, права природного публічного, права народного, права цивільного російського, політичної
економії, фінансів [2: 140].
Аналіз тексту підручника О.П. Куніцина дає можливість ознайомитися зі змістовими складовими
цього навчального предмета. У книзі він акцентував увагу на тому, що природне право знаходиться в
тісному зв’язку з етикою, політикою, позитивним правом, філософією позитивного права. Саме тому
зазначені складові визначалися ним основою суспільствознавчої освіти [3: 204]. На початку книги у
"предуведомлении" читачеві автор визначив необхідність навчання природного права як основи для
осмислення людиною свого статусу в суспільстві. Дослідник пояснив структуру моральної філософії
як навчального предмета, поділяючи її на дві складові: "нравоучение" (викладення принципів
внутрішньої свободи людини) і "правоучение" (природні закони зовнішньої свободи особи в
суспільстві).
© Смагін І.І., 2008
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У першій книзі підручника характеризувалося чисте право у двох складових: безумовне право
(головні джерела права, права людини від народження (право існування, право діяти, право досягати
добробуту) та умовне право (похідні права, володіння, загальні положення про договори, окремі види
договорів).
Друга книга висвітлювала прикладне право, в межах якого автор у чотирьох частинах виклав
поняття про загальне суспільне, про сімейне та про державне право. У частині книги, присвяченій
державному праву, О.П. Куніцин відносно доступною мовою охарактеризував державне безумовне
право (цілі держави, суспільний договір, договір підданства, законодавчу владу, виконавчу владу,
судову владу тощо), державне умовне право (демократичний спосіб правління, аристократичний
спосіб правління, монархічний спосіб правління), народне право (права народів у безумовному стані,
права народів в умовному стані за умов: заволодінь, народних договорів, посольств, війн).
Аналізуючи книгу О.П. Куніцина, зауважимо, що зміст і структура підручника певною мірою
залежали від панівної методики навчання предмета. Оскільки в першій половині ХІХ ст. закріпилася
методика навчання суспільствознавчих предметів, заснована на читанні підручника і репродукції
учнями матеріалу в процесі бесіди на основі питань учителя, то й навчальні книги з правознавства в
першу чергу розроблялися як носії інформації з предмета. Саме тому основним критерієм якості
навчальної книги був літературний талант автора, який міг зрозумілими словами, яскраво й образно,
сформулювати складні абстрактні поняття.
Але розвиток ідей природного права та вивчення його основ у закладах освіти формували у
свідомості викладачів й учнів небезпечні для самодержавної влади ідеї. Так, у 1801-1802 роках
Василем Васильовичем Попугаєвим у контексті положень природного права написана праця "Про
народну освіту і її наслідки". Автор уважав, що людина, яка живе в суспільстві, повинна знати своє
громадянське призначення та розуміти свій зв’язок із суспільством [2: 88]. Народ, на думку вченого,
повинен мати політичні й філософські знання про свої права й основи добробуту. Єдиний засіб
зробити народ щасливим – це показати йому користь законів, користь упорядкованого правління та
громадянських прав, непорушності прав кожного суспільного стану, рівність всіх станів перед
законом.
Зрозуміло, що ці ідеї були небезпечні для державної влади Російської імперії. Тому маніфестом
24 жовтня 1817 року Міністерство народної освіти було реорганізоване в Міністерство духовних
справ і народної освіти "щоб християнське благочестя було завжди основою справжньої освіченості"
[4: 135], в результаті чого відбулося обмеження змісту та обсягу суспільствознавчих навчальних
предметів. Учений комітет Міністерства духовних справ і народної освіти в 1818 році запропонував
статистику, політекономію, філософію, естетику й правознавство вивести з програм гімназій,
надавши право їх викладання лише університетам. Природне право було остаточно виключене з
навчальних програм закладів середньої освіти у 1828 р., а навчальні книги, побудовані на цій основі
(О.П. Куніцина, І.П. Пніна) були заборонені.
Їм на заміну прийшов нормативно-позитивістський "державоцентричний" курс "Законознавства",
метою якого була прикладна підготовка майбутніх чиновників до життя і роботи в межах чинного
російського законодавства.
Спочатку цей курс увели в кадетських і пажеських корпусах у 1830 році. У 1837 році новий
предмет було введено для гімназій Сибіру, а в 1838 р. – у благородному пансіоні Псковської гімназії
[4: 365].
Дванадцятого вересня 1849 року з’явився план викладання законознавства в гімназіях і програми
для цього предмета, складені професором Петербурзького університету К.О. Неволіним. У
пояснювальній записці було зазначено, що мета навчання, час виділений на вивчення законів, рівень
розумового розвитку учнів передбачають необхідність обмеження курсу головними частинами
чинного законодавства. До них були віднесені такі частини російського законодавства, як: основні
закони, статути про цивільну службу, закони про стани, закони цивільні з включенням цивільного
судочинства, закони кримінальні і поліційні з включенням кримінального судочинства.
Передбачалося, що порядок навчання цих складових законодавства буде відповідати теоретичній
схемі, традиційній для вітчизняного досвіду навчання юриспруденції, оскільки пропонований
порядок відповідав системі Зводу законів Російської Імперії, а, крім того, перед вивченням цивільного
законодавства та законодавства про стани було логічним ознайомлення з системою державних
органів імперії. Передбачалося, що в п’ятому класі будуть вивчатися основні закони разом зі
статутами про цивільну службу та закони про стани; у шостому класі – цивільні закони з включенням
цивільного судочинства; у сьомому класі – кримінальні й поліційні закони з включенням
кримінального судочинства. У цьому ж сьомому класі залишався час для ґрунтовної підготовки учнів
до підсумкових іспитів із законознавства [4: 371].
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Щодо навчальних книг із законознавства, то 30 грудня 1848 року міністр дозволив
використовувати в якості посібника книгу професора С.-Петербурзького університету Миколи
Федоровича Рождественського[5].
Таким чином, з середини ХІХ ст. у гімназіях імперії почалося викладання прикладного
законознавчого курсу, побудованогона державоцентричній концепції. Але недосконалість навчальної
програми та складність і значний обсяг підручника призвели до того, що викладання законознавства
не досягло тієї мети, яка була поставлена в 1849 році, коли цей предмет увели в гімназійний курс. У
кінці 60-х років викладання законознавства фактично було відмінене. За звітом 1867 року зроблено
висновок, що в дидактичному та в практичному відношенні не можна очікувати користі від
короткого, спішного і неґрунтовного вивчання у гімназіях цього предмета. Крім того, для викладання
законознавства в гімназіях були відсутні підготовлені фахівці, які здатні слідкувати за всіма змінами
у чинному законодавстві. На цій підставі викладання зазначеного предмета в гімназіях припинене.
На відміну від першого філософсько-правового гуманістичного етапу розвитку шкільного
правознавства у ХІХ ст. цей етап характеризувався прикладною спрямованістю правової освіти, що
відобразилося і в навчальній програмі, і в підручниках. Але значний обсяг і складність програмного
матеріалу та методична недосконалість підручника, який перетворився на конспект Зводу законів
імперії спричинили відторгнення педагогічною громадськістю цього навчального предмета.
Потрібно зауважити, що саме в гімназійному курсі законознавства сформувалася його структурна
тріада, яка з незначними змінами дійшла до нашого часу і присутня в чинних шкільних програмах з
основ правознавства в 9-х класах загальноосвітніх шкіл, а саме:
теорія держави і права;
правові засади організації державної влади;
основні положення чинного законодавства.
Таким чином, у ХІХ ст. на практиці були "обкатані" в закладах середньої освіти дві концепції
правового навчання:
"правознавча" (характеризувалася філософсько-правовою спрямованістю курсу, в
основі знаходилися ідеї гуманізму та природних прав людини;
"законознавча" (характеризувалася прикладною спрямованістю курсу на базі
позитивістської теорії праворозуміння, в основі знаходилися ідеї державоцентризму та
формалізації прав людини державою).
Наприкінці ХІХ ст. (1871 р.) була спроба об’єднати в межах одного навчального предмета
"правознавство" і "законознавство". Програму і підручник такого курсу підготував професор
Військово-юридичної академії О.О. Мушніков і новий предмет із старою назвою "Законознавство"
був упроваджений у кадетських корпусах імперії.
Головне завдання своєї роботи О.О. Мушніков бачив у необхідності визначення змісту моральноправових понять. Він був одним з перших російських учених, які здійснили спробу пояснити
етимологію та співвіднесення понять "етика", "мораль", "моральність". Він визначив етику як науку
про "моральні закони", які не встановлюються людиною за бажаннями, але виводяться з загальних
уявлень про добро і зло, які беруть початок з притаманного людині від народження морального
почуття, що спонукає людину до добра і відмежовує від зла [6: 812].
У першій частині програма курсу законознавства та підручник О.О. Мушнікова передбачали
ознайомлення кадетів з основами вчення про мораль, моральні обов’язки людини, другій розділ
передбачав засвоєння кадетами елементарних знань про право, а на заключному етапі – про основні
риси організації сімейних відносин, відносин у громадянському суспільстві та в державі.
В останньому розділі розглядались такі елементи держави як вища влада, територія держави,
народ; давалися основні поняття про діяльність держави в законодавчій, адміністративній та судовій
сферах. Коментувалися основні державні та законодавчі акти. У розділі про адміністративну
діяльність детально розглядалися організація й функції поліції та армії.
Головною метою цього навчального предмета вважалося вивчення правильних і ясних понять про
суспільні відносини, набуття знань про державну владу і про закон як про сутнісні елементи будьякого суспільного співіснування. Крім того, передбачалося, що елементарні юридичні знання
допоможуть кадетам у подальшому вивченні правових наук. Викладання цього курсу здійснювалося
на основі нової програми К.Д. Кавеліна та підготовленогоО.О. Мушніковим підручника [7].
Ідеї, закладені в новий предмет, були для того часу передовими. Так, передбачалося, що
вихованцеві військово-навчального закладу не стільки було потрібно запам’ятовувати значну масу
фактів з вітчизняного законодавства, скільки необхідно формувати поняття про природу права і
закону, про правові основи державного будівництва, а вже потім отримувати знання про вітчизняне
законодавство.
Викладачі були зобов’язані давати вихованцям не тільки знання, а й формувати правові навички і
вміння. Для цього від педагогів вимагалося детально пояснювати систему вітчизняних законів, вчити
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вихованців працювати з томами Зводу законів, уміти знаходити необхідні нормативні акти. Тому
підручники з законознавства почали виконувати не лише інформативну, а й систематизуючу та
організаційно-процесуальну (за В.Г. Бейлінсоном) функції і стали необхідним елементом нової
методики правової освіти.
Але цей навчальний предмет проіснував до початку ХХ ст. і кардинально не поліпшив стан
правової освіти юнацтва.
У радянській школі за часи її існування було три законознавчі курси. Саме законознавчі, а не
правознавчі, оскільки будувалисявони на панівному для радянської правової ідеології нормативному
підході до праворозуміння та були державоцентричними. У першу чергу, ми маємо на увазі курс
"Конституція СРСР", який викладався з 1937 по 1961 рік як окремий предмет. З 1962 р. по 1975 р.
правова освіта (в тому числі курс Конституції СРСР) була інтегрована у предмет
"Суспільствознавство". З 1975 р. по 1991 р. у школах викладався окремий предмет "Основи
Радянської держави і права".
І програми, і підручники з зазначених предметів були орієнтовані на формування
законослухняного громадянина, який орієнтується у принципах побудови Радянської держави та
організації радянського права і, крім того, ознайомлений з основами трудового, цивільного,
сімейного, кримінального, адміністративного та колгоспного права. Іншими словами, законознавчий
нормативізм, а не правознавчий гуманізм, був закладений у концепцію правової освіти учнів.
У незалежній Україні в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів з 1995 року було запроваджене
обов’язкове викладання курсу "Основи правознавства", який став фундаментом для створення
системи правової освіти. За висновками Б.І. Андрусишина, цей навчальний курс спрямований на
формування в учнів необхідних знань і навичок для активної, свідомої участі в процесі
життєдіяльності соціуму, для спілкування з різноманітними інституціями суспільства та держави [8].
Але чинні сьогодні шкільні навчальні програми з основ правознавства є переважно
"законознавчими". Так, програма І.І. Котюка орієнтована на "...отримання знань про державноправові явища, які є одним із провідних засобів упорядкування (суспільних) ...відносин", на
формування в учнів знань "...основ теорії державно-правових явищ... " і на цій основі повинна
"...сформувати їх уявлення про державно-правові реалії України" [9: 18].
Відповідно до визначених завдань курс "Основ правознавства" складається з трьох частин: основи
теорії держави і права (11 тем), основи публічного права України (9 тем), основи приватного права
України (15 тем).
Аналіз програми дає змогу стверджувати, що її зміст спрямований переважно на формування
правових знань і створює мінімальні можливості для формування відповідних правових ставлень та
ціннісних орієнтацій.
Програма за редакцією І.Б. У сенка, що складається з 8 тематичних блоків, які поділяються на 31
тему та 51 урок, так само спрямовує учнів лише на:
орієнтацію в системі законодавства, користування джерелами права, аналіз змісту
правових документів;
володіння елементарною правовою термінологією;
використання правової літератури, складання тез, конспектів, підготовку коротких
доповідей та виступів, рецензування та доповнення відповідей інших учнів тощо [9].
Структурно обидві програми нагадують програму законознавства К.О. Неволіна середини ХІХ ст.
та програму шкільного курсу "Основи Радянської держави і права".
Так само "законознавчими", а не "правознавчими", є основні шкільні підручники та посібники з
основ правознавства (підручники за редакцією І.І. Котюка, І.Б. У сенка, В.С. Журавського, посібник за
редакцією О.Д. Наровлянського). З цього переліку можна виокремити лише посібник "Світ права",
який найменше спрямований на заучування чинних правових норм [10]. Найважливішою метою
автори визначили осмислення та усвідомлення того, яким чином правові знання можуть бути
застосовані у житті [10: 3]. Практично кожна тема посібника містить достатньо навчального
матеріалу для формування відповідних правових ставлень та ціннісних орієнтацій учнів. Це і творчі
завдання, і проблемні ситуації, і елементи навчальної дискусії та ін.
Таким чином, зрозуміло, що суспільний і державний запит формує концепцію "правознавчої" чи
"законознавчої" шкільної правової освіти. І тому сьогодні, на тлі декларованої особистісно
орієнтованої компетентнісної освіти, коли на практиці продовжується клонування "законознавчої"
державоцентричної її концепції, педагоги знаходяться в концептуальному"глухому куті". Проблеми
співіднесення значного обсягу навчального матеріалу з обмеженим часом на його вивчення,
неузгодженості теоретичного та прикладного спрямування правових курсів, пошуку середини між
"знаннєвим" та "компетентнісним" підходами до правової освіти школярів можуть бути вирішені за
умов чіткого розуміння укладачів навчальних програм та шкільних підручників, що в час
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демократизації суспільних відносин, формування правової держави та громадянського суспільства
школа потребує, в першу чергу, "правознавчої" правової освіти.
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Смагин И.И. "Правоведческий" и "законоведческий" подходы к преподаванию
школьных правовых учебных предметов.
В статье, на основе анализа истории школьного правового образования, исследуются
концептуальные подходы к формированию правовых учебных предметов. Доказано, что
отечественная практика школьного обучения выработала два подхода к преподаванию школьных
правовых учебных предметов: "правоведческий" и "законоведческий". Сделан вывод о необходимости
"правоведческого" подхода к формированию современных правовых предметов в школе.
Smagin I.I. "Right Studying" and "Studying of Laws" Approaches to Teaching of School Legal Subjects.
In article, on the basis of the school legal education history analysis, conceptual approaches to the formation
of legal subjects are investigated. It is proved, that domestic practice of school training has developed two
approaches to teaching of school legal subjects: "Right studying" and "Studying of laws". The conclusion is
drawn about necessity of "Right studying" the approach to formation of modern legal subjects at school.
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ А. МАКАРЕНКА
У статті розглядаються особливості реалізації ідей А. Макаренка в контексті формування
особистості в колективі. Окреслено вплив взаємин у колективі на соціально-комунікативний
розвиток його членів. Вказуються професійно-педагогічні вміння, необхідні педагогу для виховання
колективізму, соціально-комунікативних якостей дітей.
У сучасних умовах набуває гострого актуального значення переосмислення педагогічної
спадщини А. Макаренка. Нові пріоритети шкільної освіти ведуть до змін у системі виховної
діяльності, в тому числі й у галузі соціального виховання учнів. Якими будуть зміни, покаже час.
Однак тепер, коли виховна робота будується по-новому, необхідно звернути особливу увагу на
збереження всього найкращого у виховній практиці. Вивчаючи досвід А. Макаренка, ми вибираємо з
нього повчальні уроки, все те, що може стати дієвим резервом для створення ідей, висновків, засобів
принципово нової виховної системи.
Мета статті – показати особливості реалізації ідей А. Макаренка в контексті формування
особистості в колективі та вплив взаємин у колективі на соціально-комунікативний розвиток його
членів.
Проблема соціально-комунікативногорозвитку особистості в педагогічній практиці А. Макаренка
– це важлива ланка розробленої ним концепції колективноговиховання, під яким він розумів складну,
цілеспрямовану діяльність, що забезпечує становлення і розвиток свідомості, почуттів, волі, а також
соціально-комунікативної культури дітей. Основна функція діяльності полягає в тому, що в ній
набувається соціальний досвід, нагромаджується досвід ставлення вихованця до самого себе, людей,
світу, формуються соціально-комунікативні вміння.
У спільній діяльності школярі для досягнення поставлених перед ними цілей змушені не лише
координувати свої дії з діями інших її учасників, "спрацьовуватися" з ними, приходити на допомогу
один одному, а й долати, якщо вони існують, негативні якості та риси, проявляти турботу й увагу,
бути толерантним, з повагою ставитися до достоїнств партнера по спільній роботі [1: 102]. Вона
також сприяє усвідомленню школярем необхідності регуляції своєї поведінки, на основі гуманного
ставлення до партнерів по взаємодії, формуванню в нього вміння захищати власні інтереси та
інтереси інших людей, використовуючи при цьому власні соціально-комунікативні вміння. Слід
зазначити, що розвинуті соціально-комунікативні вміння дозволяють вихованцям успішно
встановлювати контакти з іншими людьми, приймати обґрунтовані адекватні рішення в ситуаціях
міжособистісної взаємодії, забезпечують їх успішну адаптацію в соціумі.
Соціально-комунікативнукультуруми розглядаємо, передусім, як особистісне утворення школяра,
що віддзеркалюється в його переконаннях, поглядах, потребах, мотивах, почуттях, взаємовідносинах.
Вона є інструментом самореалізації вихованця у взаєминах з іншими людьми.
Соціально-комунікативна культура вихованців репрезентується через оволодіння ними певним
досвідом, який складається із п’яти компонентів:
1. Ціннісний досвід: інтереси, ідеали, переконання, соціальні норми. Цей досвід орієнтує зусилля
юнаків і дівчат на формування соціально-комунікативної культури (в нашому випадку він є
вираженням соціально-комунікативного ідеалу і зразком вихованця з високим рівнем розвитку
соціально-комунікативноїкультури).
2. Досвід рефлексії: співвідношення знань про свої можливості, самого себе з вимогами діяльності
(в нашому випадку – з вимогами соціально-комунікативноїдіяльності).
3. Досвід звичайної активізації: адаптація до певної ситуації, змін умов, орієнтація на визначені
умови в досягненні успіху (допомагає пристосувати свої зусилля для вирішення значимих завдань).
4. Операційний досвід: соціально-комунікативні уміння, а також уміння саморегуляції (об’єднання
конкретних знарядь, перетворення ситуації і своїх можливостей).
5. Досвід співробітництва: формується у взаєминах і спілкуванні з ровесниками, іншими людьми,
сприяє об’єднанню зусиль, спільному вирішенню завдань та передбачає суб’єкт-суб’єктну взаємодію.
Працюючи із специфічним контингентом А. Макаренко довів, що значущість кожного окремого
індивіда у структурі цілісної людської спільноти визначається насамперед тим, наскільки він здатний
плідно долучатися до суспільного життя та як він підготовлений соціумом до цього процесу. У своїй
роботі з вихованцями педагог намагався виділити те цінне, чим кожна особистість спроможна була
збагатити колектив, приділяв розвитку саме цієї сторони особливо пильну увагу. Він вирішував деякі
© Тернопільська В.І., 2008
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аспекти спілкування в межах дослідження проблем формування колективу та міжособистісних
взаємин.
За його переконаннями, педагогічна наука і практика має орієнтуватися на "завтрашній день"
дитини, реалізація якого забезпечується через систему перспективних ліній у вихованні й розвитку
окремого індивіда, людського соціуму та передбачає наявність соціально-комунікативних, трудових
умінь, навичок.
Особливою була атмосфера в колективі, яким керував А. Макаренко. Педагог створив у дитячому
закладі той особливий клімат, який, здавалося, сам виховував, у всякому разі, сприяв формуванню
цілісних характерів, яскравих особистостей, кваліфікованих спеціалістів, вихованих людей. Слід
зазначити, що саме така атмосфера сприяла соціально-комунікативномурозвитку вихованців. Маючи
здатність відчувати найменші порухи загального настрою дитячого колективу, він увів поняття "стиль
і тон" колективу, близькі до сьогоднішнього "клімат" і "атмосфера", позначив окремі характеристики
стилю й тону, знайшов конкретні шляхи вдосконалення цих тонких новоутворень і власним досвідом
довів їх ефективність у вихованні соціально зрілої особистості. А. Макаренко помітив, що питання
про стиль колективу варте окремих монографій, настільки воно важливе. "Питання стилю і тону
завжди заперечувалося педагогічною теорією, однак це самий змістовний, самий важливий розділ
колективного виховання", – писав він [2: 193]. Самі поняття "стиль" і "тон" у працях ученого
однозначно не визначені, але в статтях ми знаходимо багаточисленні пояснення, які дають
можливість говорити про те, що під "стилем" і "тоном" колективу автор розумів загальне
спрямування, характер взаємин у колективі. Практичні буденні деталі кожного дня, практика взаємин,
в які включений кожний комунар, визначались педагогом як стиль і тон колективу. Саме взаємини, їх
характер описував учений як стиль і тон. Нормою вважався, наприклад, "тон гідності",
"несимпатичним тоном" було скаржитися стороннім.
Педагога хвилювали, перш за все, ставлення вихованців до різних сторін оточуючої дійсності. Він
вважав, що саме взаємини в колективі складають справжній об’єкт педагогічної роботи. Культуру
взаємин у дитячому колективі, за вченим, визначають стиль і тон колективу, відмінними ознаками
яких є:
1) мажор – постійна енергійність, радісний настрій, відсутність конфліктності, похмурості,
невдоволення на обличчі;
2) відчуття власної гідності, яке має проявлятися у привітному ставленні до інших, у ввічливості, в
умінні приховувати поганий настрій;
3) уміння відчувати тих, хто знаходиться довкола, та здатність діяти на основі цих відчуттів;
4) звичка гальмування: контроль емоцій, звичка поступатися товаришеві, припинити суперечку,
стриманість у словах, руках, діях [3: 558].
Ознакою здорового психологічногоклімату, за А. Макаренком, слугують почуття власної гідності.
Ставлення особистості до себе пов’язувалося з особливим ставлення до свого колективу, який
позначається як гордість.
Педагог цінував захищеність особистості в колективі. Кожна особистість повинна відчувати себе
захищеною від насилля і самодурства, від знущання в колективі, стверджував він. Учений виділяє і
таку характеристику стилю, як дотримання норм поведінки, естетику колективу. Таким чином,
важливими ознаками позитивного психологічного клімату і, як наслідок, успішного соціальнокомунікативного розвитку вихованців, за А. Макаренком, є мажор як ставлення до життя, почуття
власної гідності, гордість за свій колектив, захищеність особистості, дотримання зовнішніх норм
поведінки, вміння уступити товаришу, дотримуватися культури взаємин спілкування, естетика
колективу.
До розробленої програми виховання особистості він включив усебічну характеристику свідомості,
поведінки, взаємин вихованців. Однак головними він вважав якості, що відображають взаємодію
особистості з іншими людьми "почуття честі, обов’язку, свідомість обов’язку щодо інших людей" [4:
186].
Щоб краще осмислити сутність виховної системи А. Макаренка, варто звернутися до вчення
американського психолога Лоуренса Кольберга про стадії морального розвитку особистості.
Вивчення моральних суджень дітей, підлітків та дорослих дало підстави Л. Кольбергу виділити три
рівні морального розвитку людей.
Перший рівень – передконвенційний, притаманний для більшості дітей віком до 9 років, деяким
підліткам та багатьом кримінальним злочинцям. На цьому рівні моральні правила і вимоги є для
особистості зовнішніми й вона їх виконує, щоб уникнути покарання або отримати винагороду.
Другий рівень – конвенційний – є типовим для більшості підлітків та дорослих. На цьому рівні
моральні правила та суспільні очікування стають компонентами особистості людини. Вона
підпорядковується соціальним правилам, щоб отримати схвалення інших людей, тому що вважає
своїм "обов’язком" дотримуватися соціальних норм.
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Третього рівня – постконвенційного – досягає, за свідченням Л. Кольберга, менш ніж 25 відсотків
дорослих. На цьому рівні особистість розрізняє свої погляди та правила й очікування інших людей.
Замість того, щоб сліпо приймати правила суспільства, вона керується у своїй поведінці
універсальними моральними принципами справедливості, рівності та поваги людської гідності.
Виходячи з таких принципів, людина оцінює конкретні закони суспільства як справедливі,
обґрунтовані або несправедливі, необґрунтовані.
На кожному із зазначених рівнів виділяється дві стадії. Кожна стадія розвитку моральної
свідомості потребує адекватних їй методів виховання. У свою чергу розвиток моральної свідомості
особистості значною мірою зумовлений методикою організації виховного процесу. Якщо на
особистість, яка перебуває на другій стадії морального розвитку, постійно діяти засобами впливу, що
розраховані для першої стадії, то розвиток моральної свідомості гальмується.
Методика виховної роботи, розроблена А. Макаренком, розрахована для дітей із відхиленнями в
поведінці, моральна свідомість яких була на найнижчому рівні (орієнтація на покарання і
винагороду). Суть цієї методики полягала в тому, щоб змусити особистість підкоритися соціальним
нормам, дотримуватись їх у своїй поведінці. Тому цілком виправданими були й ті методи сильного
впливу, які пропонував педагог: "метод вибуху", "осуд колективу", "доведення конфлікту до його
кульмінації" тощо.
Але, як це часто трапляється в таких випадках, А. Макаренко абсолютизував можливості своєї
методики і почав вважати її універсальною, придатною для всіх навчальних закладів. Подібної
помилки допустились і його прихильники та послідовники. Вони вимагали буквального копіювання
всіх форм і методів організації дітей, які використовувалися в колонії А. Макаренка, у практиці
виховної роботи загальноосвітньої школи. При цьому зовсім не враховувалося, що склад вихованців
інший. Переважна більшість з них приходила до школи, перебуваючи вже на другому рівні
морального розвитку. Унаслідок застосування "силових" методів моральний розвиток багатьох учнів
гальмувався.
Методика виховної роботи А. Макаренка в першу чергу була спрямована на виправлення
негативної поведінки вихованців, формування в них готовності підпорядковувати свою поведінку
зовнішнім вимогам колективу.
Педагог велику роль відводив зовнішнім формам виховного впливу: колективу, методиці
паралельної дії, педагогічній техніці, "інструментовці" конфліктних ситуацій. Він скептично ставився
до "парної педагогіки", яка передбачала безпосередній виховний вплив педагога на вихованця, й
однозначно віддавав перевагу "педагогіці паралельної дії", прийомам впливу на вихованця через
колектив: "…я не вважаю, що потрібно виховувати окрему людину, я вважаю, що потрібно
виховувати цілий колектив. Це єдиний шлях правильного виховання. Я сам став учителем з
сімнадцяти років і сам довго думав, що краще за все організувати учня, виховати його, виховати
другого, третього, десятого, і коли всі будутьвиховані, то буде хороший колектив. А потім я прийшов
до висновку, що потрібно іноді не розмовляти з окремим учнем, а сказати всім, побудувати такі
форми, щоб кожен був змушений перебувати в загальному русі" [5: 267]. Більшість методичних
прийомів А. Макаренка добре вкладається в основну формулу біхевіоризму: "стимул – реакція –
підкріплення".
Важливим фактором, який вплинув на формування педагогічної концепції А. Макаренка були його
особистісні якості. Характерологічні особливості значною мірою визначали стиль і тон
взаємостосунків педагога з вихованцями, зумовлювали вибір ним тих чи інших методів педагогічного
впливу, спілкування. Антон Семенович – яскраво виражений екстраверт, вольовий, рішучий,
комунікативний. У своїх взаєминах з вихованцями він уособлює суворого, вимогливого батька. Така
орієнтація знайшла відображення в його педагогічному кредо: "Якнайбільше вимогливості і
якнайбільше поваги до вихованця". "Комунари любили мене так, як можна любити батька, – писав
А. Макаренко, – і, в той же час, я добивався того, щоб ніяких ніжних слів, ніжних дотиків не було" [6:
258]. Антон Семенович ніколи не приховував свого іронічного ставлення до "моралі доброго серця" і
вважав, що "менш за все потрібно бути улюбленим вихователем. Я особисто ніколи не добивався
дитячої любові і вважаю, що ця любов, яка організовується педагогом задля власного задоволення, є
злочином..." [5: 173].
А. Макаренко був романтиком. Але педагогічний романтизм ученого динамічний, зорієнтований
більшою мірою на зовнішній ефект (красива форма, оркестрові марші, нічні чергування, рапорти
тощо).
У зв’язку з цим, важливим є питання про особистість педагога як носія системи ціннісних
ставлень. У спіхи дитячого колективу А. Макаренка багато в чому обумовлені тими цінностями,
носієм яких був педагог. "Привнести цінність" у життя дитячого колективу може тільки той педагог,
який сам сповідує найвищі цінності, створені культурою. У цьому контексті особистість
А. Макаренка не може не викликати поваги і шанування.
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Доречно відзначити, що спираючись на високі і благородні принципи людського виховання
видатний педагог прийшов до висновку: головним у спілкуванні, взаєминах педагога і вихованців
повинні бути взаємини, які ґрунтуються на повазі й вимозі вихователя до вихованців, їх
співробітництві. Щодо комунікативних якостей педагога, то А. Макаренко писав: "Я певний, що
добре мовлене дітям ділове міцне слово має величезне значення, і, очевидно, у нас так багато ще
помилок в організаційних формах тому, що ми ще і говорити по-справжньому не вміємо. А потрібно
вміти сказати так, щоб у нашому слові відчули нашу волю, культуру, нашу особистість. Цьому
потрібно вчитись" [7: 368-369]. Серед основних шляхів формування педагогічної майстерності
вчителя-вихователя А. Макаренко виділяв розвиток соціально-комунікативних умінь.
Учений рекомендував учителям навчитися висловлювати одну і ту ж педагогічну вимогу кількома
інтонаціями в залежності від особливостей ситуацій. Лише та вимога, що ставиться адекватною
інтонацією, може бути ефективною. До елементів соціально-комунікативної культури педагог
відносив також розвиток зору вчителя, вміння читати по обличчю вихованців їх внутрішні стани,
наміри тощо; формування вміння керувати своїм обличчям, поведінкою, жестами; формування мовної
техніки; постановка голосу; акторська підготовка, вміння грати в дитячому колективі, розігрувати
педагогічний гнів, йти на педагогічно доцільний ризик.
Таким чином, А. Макаренком було створено ефективну систему колективного виховання, яка
передбачала формування соціально зрілої особистості з розвиненими соціально-комунікативними
якостями. Ідеї вченого про колективне виховання підростаючого покоління є дуже актуальними для
нашого сьогодення, і найкращий шлях загострити на них увагу – це розкрити у всій повноті той
глибокий і міцний фундамент, який був закладений на цій ділянці видатним педагогом.
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Тернопольская В.И. Проблема социально-коммуникативного развития личности
в контексте идей А. Макаренка.
В статье рассматриваются особенности реализации идей А. Макаренка в контексте формирования
личности в коллективе. Определено влияние отношений в коллективе на социально-коммуникативное
развитие его членов. Указываются профессионально-педагогические умения, необходимые педагогу
для воспитания коллективизма, социально-коммуникативных качеств детей.
Ternopolska V .I. The Рroblem of Social and Communicative Development of Personality in the Context
of Makarenko’s Ideas.
The article deals with the peculiarities of realization of Makarenko’ s ideas in the context of personality
formation in a collective. The influence of the interrelations in the collective on the social and communicative
development of its members is specified. The professional and pedagogical skills necessary for the teacher to
train the collectivism and social and communicative qualities of the children are pointed out.
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ПРОВЕДЕННЯ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ МЕРЕЖІ ЦССМ
У статті представлено результати констатувального етапу експериментальної роботи щодо
вивчення системи соціально-педагогічної діяльності з сім’ями в мережі ЦССМ. Подано методи й
обґрунтовано методику дослідження. Визначено критерії та показники рівня життєздатності
сім’ї. Створено кваліметричну модель оцінки соціально-педагогічної діяльності мережі ЦСССДМ з
сім’єю; визначено головні режими діяльності ЦССМ у роботі з сім’єю.
У 2000 р. на виконання Указу президента України "Про додаткові заходи щодо поліпшення стану
багатодітних сімей" Міністерство сім’ї, молоді поставило перед УДЦССМ завдання: розробити і
впровадити державну програму соціальної роботи з сім’ями. Для розробки такої програми потрібно
було визначитися із станом і проблемами українських сімей, їх ставленням до ЦССМ як ресурсу
розв’язання їхніх проблем, можливостями ЦССМ для такої роботи. Також потрібно було визначити
рівень соціально-педагогічної діяльності з сім’єю в мережі і з’ясувати, що заважає підвищити якість
цієї діяльності до високого рівня. На той час в Україні професія соціального педагога і працівника
перебувала в стадія становлення. Потрібно було впровадити дієву систему соціальної і соціальнопедагогічної роботи з сім’єю, яка дозволяла б не тільки підтримувати сім’ї в кризі, а й переводити їх
до стану розвитку, незалежного, самостійного існування, на що і була спрямована розроблена нами
родиноцентрична система роботи з сім’єю [1]. Для розв’язання цих завдань нами було проведено
констатувальний експеримент. Метою статті є аналіз даних констатувальногоексперименту в мережі
ЦССМ. Її завданнями є: обґрунтування методів вивчення стану сім’ї – клієнта ЦССМ, оцінка
соціально-педагогічної діяльності з сім’єю, методик проведення експерименту, аналіз одержаних
результатів.
Для виконання завдань констатувального експерименту нами використовувалися такі методи:
аналіз статистичних даних щодо стану сімей і надання соціальних послуг сім’ям, вивчення
документації ЦСССДМ з проблеми, нормативно-правового і методичного забезпечення для
впровадження системи, анкетування сімей – користувачів послуг ЦСССДМ (у містах Харкові та
Севастополі), експертні оцінки (факторно-критеріальна модель оцінки соціально-педагогічної
діяльності з сім’ями ЦСССДМ). Такий набір методів дозволяв узагальнити великий масив даних по
всій Україні, забезпечити об’єктивність результатів. Оскільки прийняття соціальних послуг є справою
добровільною (за Законом України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"), а з погляду етики –
ще й анонімною, та нами вивчався рівень життя окремих сімей, які були згодні відповідати на
питання фахівців ЦСССДМ м. Харкова та Севастополя, які є подібними за станом сімей, обсягом
роботи, територією. У сіх сімей – клієнтів ЦСССДМ, зрозуміло, охопити анкетуванням було
неможливо. Вибірка була репрезентативною – відповісти на питання анкети пропонувалось усім
сім’ям – індивідуальним клієнтам служб протягом трьох місяців у 2000 р. Для складання питань
анкети нами було спочатку виділено перелік проблем сімей на основі критеріїв якості їх життя, який
потім увійшов до глосарію проблем клієнтів ЦССМ, затвердженого ДЦССМ. Анкети також містили
питання про зміни в якості життя під впливом послуг соціальних педагогів ЦССМ, про те, які послуги
виявилися більш ефективними в роботі з сім’єю, про задоволеність клієнтів послугами. Ми
пропонували сім’ям-клієнтам анонімно відповісти на запитання нашої анкети про рівень їх життя.
Враховуючи поняття розвитку і кризи сім’ї, нами було виділено три рівні життєдіяльності сім’ї:
кризи, функціонування і розвитку. Розкриємо їх критерії і показники через поняття дієздатності та
якості життя сім’ї, ідеальної сім’ї, функції сім’ї.
1. Криза сім’ї – неспроможність сім’єю самостійно виконувати більшість своїх функцій у
суспільстві, незнання членами сім’ї своїх прав у родині, прав сім’ї в суспільстві, несформованість
батьківської компетентності й життєвих умінь, агресія, тривожність, жорстокість, насильство,
відсутність догляду за дітьми, турботи, уваги та поваги до членів сім’ї, наявність соціально
небажаних форм поведінки і гендерних стереотипів, безробіття працездатних членів сім’ї, їх
конфліктність, відсутність узгоджених інтересів і рішень у сім’ї.
2. Функціонування сім’ї – виконання сім’єю, з певними труднощами, своїх функцій у суспільстві;
невміння користуватися своїми правилами в суспільстві і в родині, неповне знання про них; часткова
сформованість батьківської компетентності і життєвих уміннь, окремі прояви агресії, тривожності
конфліктності, жорстокості, насильства, систематичний догляд і турбота до дітей, увага до їх
благополуччя та поведінки, але не емоційного стану, переживань, подій, існування окремих
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гендерних стереотипів у сім’ї, самореалізація окремих членів сімей, рішення в сім’ї приймаються в
інтересах дітей, окремих членів сім’ї, є узгодженими. Проблеми в спілкуванні, взаєморозумінні між
членами сім’ї. Зовнішньо благополучна сім’я.
3. Розвиток сім’ї – самостійне виконання сім’єю своїх функцій у суспільстві, обов’язків у родині.
Демократична сім’я без негативних явищ, рішення приймаються в інтересах сім’ї та дітей, є
узгодженими і спільними. Знання сім’єю своїх прав, користування ними в житті, відсутність
негативних явищ у сім’ї, догляд, турбота і увага до всіх членів сім’ї, їх внутрішнього світу. Існування
проблем розвитку – вибору шляхів подолання завдань чергового етапу розвитку сім’ї, розвитку
окремих членів сім’ї, подолання їх вікових криз.
Ураховуючи ці рівні життєдіяльності сім’ї, нами було розроблено анкету для виявлення проблем
членів сім’ї та можливості їх розв’язання силами соціальних педагогів ЦССМ. Анкетування всіх
сімей – клієнтів ЦССМ (репрезентативна вибірка) проводилася восени 2000 р. у м.м. Харків та
Севастополь. У сього було охоплено анкетуванням 245 сімей. Було виявлено, що на момент звернення
до ЦССМ 122 (46,1%) сімей перебували в кризі, 131 (53,29%) сімей відзначили для себе як
актуальний рівень функціонування, 3 (1,2%) сімей – рівень розвитку. Сім’ї зверталися до ЦССМ з
такими проблемами (сума відповідей більша 100%, оскільки сім’ї називали більше однієї проблеми):
1) міжособистісних стосунків у сім’ї, взаєморозуміння, поваги, відновлення стосунків – 112 (45,7%);
2) працевлаштування – 46 (18,8%); 3) покращення свого емоційного стану, самооцінки, формування
самоповаги – 176 (71,8%); 4) набуття батьківської компетентності – 164 (66,9%); 5) самореалізації –
36 (14,7%); насильства, жорстокості, конфліктів, співзалежності – 109 (44,5%); 6) набуття сім’єю
самостійності – 92 (37,5%); 7) покращення матеріального стану – 114 (46,5%); 8) Розв’язання
поточних проблем життя – 91 (37,1%); 9) догляду за дітьми з особливими потребами – 52 (21,2%). Ці
дані підтверджують висновок про те, що сучасна українська сім’я перебуває в кризі, неспроможна
виконувати більшість зі своїх функцій, її проблеми є комплексними і взаємопов’язаними з кризою
суспільства і кризами окремих членів сімей [2-4]. Сім’ї з таким проблемами і є клієнтами ЦСССДМ.
Ці дані співпадають з результатами дослідження ДІПСМ [5], яке з’ясовувало причини, з якими сім’ї
змушені звертатися до соціальних послуг різних організацій. У сі причини можна об’єднати у три
групи: 1) причини, пов’язані з особистими якостями і характеристиками подружжя, їх
непідготовленістю до сімейного життя; 2) причини, пов’язані з оточенням подружжя; 3) форсмажорні причини, від чого не може бути застрахований будь-хто [5]. Досить часто в сім’ях із
"застарілою" кризою першопричини та їх наслідки досить складно переплетені. Дослідження
виявляло, які сімейні проблеми потребують сторонньої соціальної допомоги, при цьому термін
"соціальна допомога" тлумачився експертами по своєму. Половина сімей вважають необхідною
матеріальну допомогу [5]. Реально сім’ї звертаються по допомогу вже в посткризовий період, коли
криза зруйнувала сімейні стосунки й відродити сім’ю досить важко. Більшість експертів підтверджує,
що значній частині сімей могла бути надана більш ефективна допомога (або й досягнуто повне
вирішення проблем), якщо б звертання по допомогу було своєчасним [5].
Складні проблеми сім’ї мали б розв’язуватися силами соціальних педагогів, які сприяють
переходу сім’ї до стану розвитку. Нами виявлявся рівень соціально-педагогічної діяльності станом на
2000 р. через методи експертних оцінок у розробленій нами кваліметричній моделі оцінки цієї
діяльності з сім’єю ЦССМ; анкетування сімей. Основою для відбору критеріїв і показників оцінки у
кваліметричній моделі оцінки соціально-педагогічної діяльності ЦССМ з сім’ями було обрано режим
розвитку ЦССМ, який вимагав іншої якості роботи з сім’ями, виявлявся в діяльності. Стан надання
соціально-педагогічних послуг сім’ям ми оцінювали, виходячи з такої соціально-педагогічної
діяльності, яка б була характерна для мережі ЦССМ, що працює в режимі розвитку і до якого
УДЦССМ прагнув, маючи програму розвитку мережі. Нами було виділено три режими діяльності
ЦССМ – становлення, функціонування, розвитку. Наведемо їх опис.
Режим становлення ЦСССДМ – це режим, для якого характерними є створення мережі ЦСССДМ,
добір керівних кадрів, відбір і розстановка фахівців, налагодження комунікацій, труднощі з
визначенням сімей – клієнтів центрів, проблеми з наявністю технологій і методик роботи з сім’ями,
науково-методичного забезпечення роботи з сім’ями, невідповідність фінансування до завдань
роботи, відсутність додаткових коштів, початок роботи з соціальними педагогами – фахівцями
ЦСССДМ щодо їх мотивації до роботи з неблагополучними сім’ями (алкоголіків, безробітних, де є
жорстокість тощо), до взаємодії з фахівцями інших установ, які опікуються сім’ями (ССН, КМСН,
МОН тощо); відсутність достатньої нормативно-правової бази щодо надання послуг сім’ям; початок
створення матеріально-технічної бази ЦСССДМ (у т.ч. ресурсів соціальної реклами, бібліотек,
приміщення тощо). Робота ЦСССДМ з сім’ями є несистематичною, безсистемною.
Режим стабільного функціонування передбачає діяльність (надання послуг сім’ям) у заданих
рамках. Цей режим можна охарактеризувати наявністю програм, планів роботи, технологій роботи,
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підготовлених кадрів, налагодженої системи відбору і переадресації клієнтів-сімей, спеціалізованих
формувань і ресурсів щодо роботи з сім’ями, розробкою відповідного науково-методичного
забезпечення діяльності з сім’ями, достатньою нормативно-правовою базою і фінансуванням
діяльності як з бюджету, так і з залучених додаткових коштів, наявністю матеріально-технічної бази
для роботи з сім’ями, наявність єдиноначальності управлінні ЦСССДМ, яка є більшою за
колегіальність, створення сприятливого мікроклімату в ЦСССДМ.
Режим розвитку ЦСССДМ – це розробка і реалізація комплексних програм розвитку ЦСССДМ,
здійснення експериментів на базі існуючої системи, введення інновацій, розробка нових систем
роботи, науково-методичного забезпечення діяльності ЦСССДМ, встановлення зв’язків з ВНЗ,
організація обміну досвідом між різними суб’єктами соціально-педагогічної роботи з сім’єю,
наявність системи підвищення кваліфікації та методичної роботи, фінансування за рахунок бюджету і
додаткових коштів, збільшення мережі ЦСССДМ та їх спеціалізованих служб для роботи з сім’єю,
розробка і затвердження пакета своїх, оригінальних документів, які забезпечують системну діяльність
центрів з сім’єю, суб’єктами управління діяльністю є всі учасники інноваційного процесу (штатні й
залучені фахівці, керівники, сім’ї), мотивація і стимулювання фахівців на застосування інновацій у
своїй роботі з сім’єю.
Розроблена факторно-критеріальна модель оцінки соціально-педагогічної діяльності з сім’ями в
мережі ЦССМ включала відповідно до цього режиму такі критерії: кадрове, науково-методичне і
нормативно-правове забезпечення цієї діяльності, створення умов для споживання соціальнопедагогічних послуг, суб’єкти управління наданням цих послуг. Ці критерії відображали структуру
соціально-педагогічної діяльності ЦССМ з сім’ями, умови для ефективного надання послуг сім’ям
(методичний, організаційний, етичний, орієнтаційний компоненти іншої системи), які розкривалися
через перелік показників, які можна було оцінювати в залежності від ступеню його прояву. На основі
режимів діяльності ЦСССДМ нами було визначено три рівні соціально-педагогічної діяльності
ЦСССДМ:
1.
Низький рівень соціально-педагогічної діяльності з сім’єю – режим діяльності, характерний
для становлення ЦСССДМ.
2.
Середній рівень – режим, характерний для функціонування ЦСССДМ.
3.
Високий рівень – режим діяльності, характерний для розвитку ЦСССДМ.
На основі узагальнення оцінок експертів було визначено, що у 2000 р. соціально-педагогічна
робота з сім’єю в ЦССМ перебувала на рівні становлення: існують суттєві прогалини в кадровому,
науково-методичному, нормативно-правовому забезпеченні соціально-педагогічної діяльності ЦССМ,
фактично відсутні умови для споживання сім’ями послуг щодо виходу їх з кризи, відсутнє
демократичне управління роботою з сім’єю. Прогалини є в усіх показниках роботи з сім’єю в ЦССМ,
що відповідає стану становлення цієї роботи. Це підтверджує дослідження ДІПСМ, за яким
соціальний педагог як ресурс допомоги розв’язання проблеми сім’ї не згадується сім’ями ще взагалі.
Разом з цим сім’ї активно споживали соціально-педагогічні послуги для розв’язання своїх проблем.
Так, найбільшою популярністю користувалися такі соціально-педагогічні послуги (за результатами
нашого анкетування): тренінги з формування життєвих умінь батьківської компетентності – 110
(42%); просвіта про стосунки, права та обов’язки в сім’ї – 58 (22,1%); консультації з розв’язання
сімейних проблем – 78 (29,8%); робота сімейних клубів, груп взаємо- і самодопомоги – 46 (17,6%).
Ми вивчали також рівень задоволеності сімей цими послугами: 91 (34,7%) відповіли "так",
114 (43,5%) – "важко сказати", 57 (21,6%) – "ні". Ці дані підтверджують необхідність оновлення
соціально-педагогічної діяльності з сім’єю через упровадження нової, родиноцентричної системи
роботи з нею.
На основі викладеного можна зробити висновки – для сімей – клієнтів ЦССМ характерним є стан
кризи, меншою мірою – функціонування, рівень діяльності ЦССМ з сім’єю є низьким, характерним
для режиму становлення. Перспективами подальших досліджень є відстеження якості життя сімей та
рівня соціально-педагогічної діяльності для вивчення ефективності впровадження родиноцентричної
системи цієї діяльності.
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Науково-методичне
забезпечення

Кадрове забезпечення

Таблиця 1.
Кваліметрична модель оцінки соціально-педагогчної діяльності мережі ЦСССДМ з сім’єю
№
КриВагоПоказники критеріїв
Ступінь прояву
п/п терії
мість
показників
0 0.25 0.5 0.75 1
1
0,2
1. Забезпечення кадрами відповідно до штатного
розкладу.
2. Робота наукових консультантів.
3. Робота тимчасових творчих колективів.
4. Робота центру соціальної роботи ДІПСМ.
5. Підвищення кваліфікації працівників ЦЕССДМ до
надання соціально-педагогічних послуг сім’ям на
основі планів ДЦССМ.
6. Відомче підвищення кваліфікації соціальних
педагогів ЦЕССДМ.
7. Підвищення кваліфікації соціальних педагогів
ЦЕССДМ за планами У АДУ при Президентові
України.
8. Підвищення кваліфікації фахівців ЦСССДМ на
семінарах НДО.
9. Підвищення кваліфікації фахівців ЦСССДМ на
міжнародних семінарах.
10. Проведення методичної роботи на місцях за
затвердженими планами, темами.
11. Організація перепідготовки перепідготовки
кадрів з проблем надання соціально-педагогічних
послуг сім’ям.
12. Наявність фахівців, які спеціалізуються на
послугах сім’ям.
13. Наявність організацій-партнерів з послуг сім’ям.
14. Дотримання норм етики в роботі з сім’ями.
2
0,15
1. Наявність посібників, рекомендацій роботи з
сім’ями в кризі на основі нових цілей, змісту,
технологій.
2. Наявність у відомчих журналах статей щодо
надання соціально-педагогічних послуг сім’ям.
3. Вивчення та поширення кращого досвіду надання
соціально-педагогічних послуг сім’ям у кризі,
неблагополучним, ДБСТ, прийомним.
4. Друкована продукція, яка поширює результати
адаптації кращого світового досвіду в мережі
ЦСССДМ.
0,1
Нормативно-правове
забезпечення

3

1. Наявність типових документів, які регламентують
надання соціально-педагогічних послуг сім’ям у
мережі ЦСССДМ (законів, типових положень,
інструкцій, програм роботи).
2. Наявність пакету типових, які розроблені й
затверджені відповідно до основних цілей
соціально-педагогічної роботи з сім’єю в мережі
ЦСССДМ
(комплексних програм,
порядків
взаємодій та надання послуг, положень про
спеціальні служби з сім’ями в мережі ЦСССДМ,
спільних наказів, порядків взаємодій тощо).
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Створення умов у ЦСССДМ для споживання сім’ями
соціально-педагогічних послуг.

5

0,1

1. Робота адміністрації ДУССА.
2. Робота ради директорів.
3. Робота громадської науково-консультативної
ради.

0,45

1. Наявність банку даних неблагополучнихсімей.
2. Здійснення соціальної реклами послуг сім’ям у
мережі ЦСССДМ.
3. Наявність планів роботи ЦССМ з сім’ями.
4. Наявність індивідуальних планів роботи з сім’ями
в супроводі та реабілітації.
5. Робота телефонів Довіри ЦСССДМ.
6. Наявність технологій і методик діагностики кризи
і проблем сімей.
7. Наявність технологій і методик роботи з сім’ями в
кризі.
8. Дотримання державних стандартів надання
послуг сім’ям.
9. Створення координаційних рад при виконкомах,
адміністраціях для супроводу сімей, протидії
насильству в сім’ях.
10. Упровадження угод роботи з сім’єю як
механізму стимулювання сімей у супроводі.
11. Здійснення виїзного консультуваннясімей.
12. Здійснення соціологічних досліджень щодо
проблем сімей.
13. Оцінка ефективності надання послуг сімей.
14. Наявність служб сім’ї в ЦСССДМ.
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Трубавина И.Н. Проведение констатирующего эксперимента по социально-педагогической
работе с семьями в сети ЦССМ.
В статье представлены результаты констатирующего этапа экспериментальной работы по
изучению системы социально-педагогической деятельности с семьями в сети ЦССМ. Поданы методы
и обоснована методика исследования. Определены критерии и показатели уровня жизнеспособности
семьи. Создана квалиметрическая модель оценки социально-педагогической деятельности сети
ЦССДМ с семьей; определены главные режимы деятельности ЦССМ в работе с семьей.
Trubavina I.N. The Conduction of the Ascertainable Experiment in Socially-Pedagogic Work with the
Families in the YSSC Network.
The article presents the results of the ascertainable stage of the experimental work that studies the system of
the socially-pedagogic activity with the families in the Youth Social Service Centres network. The methods of
the investigation are given and the methodology is grounded. The criteria and the markers of the family
vitality are defined. The kvalimetric model of evaluation of the socially-pedagogic activity with the families in
the YSSC network is created; the major modes of the YSSC work with the family are defined.
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ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГ ЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВМІНЬ ОРГ АНІЗАЦІЇ
І КОРИГУВАННЯ КЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
У статті розглядаються питання формування фахових умінь учителя англійської мови щодо
організації роботи учнів на уроці засобами іноземної мови; описано професійно спрямовані вміння
вчителя англійської мови в усному монологічному та діалогічному мовленні та методичні вміння
планувати урок англійської мови, визначати його етапи та цілі, проводити аналіз та самоаналіз
уроку з використанням відеофонограм; пропонуються приклади вправ для формування цих умінь.
Одним із фахових умінь учителя англійської мови (АМ) є вміння організовувати, спрямовувати та
коригувати роботу учнів під час уроку. Здійснений І.О. Зимньою аналіз матеріалів спостережень
уроків з різних навчальних дисциплін у середній школі показує, що вчитель, спілкуючись із учнями
під час розв’язування найрізноманітніших за своїм характером комунікативних завдань, одночасно
реалізовує за допомогою цих завдань різноманітні функції. Як підкреслює науковець, дослідниками
виділені чотири групи функцій: 1) стимулююча; 2) реагуюча, до котрої входять: а) оціночна та
б) коригуюча; 3) контролююча; 4) організуюча, яка включає: а) спрямовуючу увагу учня на
сприйняття, запам’ятовування та відтворення, б) забезпечуючу готовність учня до роботи з
навчальним матеріалом (текстом для читання/аудіювання, малюнком/серією малюнків, фільмом
тощо), в) вказуючу на послідовність та якість виконання завдань, інструкцій, г) організовуючу
хорову, парну, групову, індивідуальну роботу на уроках, д) регулюючу дисципліну учнів на уроці [1:
342]. Безперечно, така діяльність учителя неможлива без сформованих у нього відповідних умінь
професійно орієнтованого англомовного монологічного та діалогічного мовлення. Наявність таких
умінь у вчителя АМ зазначаються в чинній Програмі [2: 207-212], виробничих функціях та типових
завданнях діяльності та вміннях учителя іноземної мови [3: 23], європейському мовному портфелі для
філологів [4: 33, 35, 44, 46, 56]. Польські дослідники до своїх програм з підготовки вчителя
англійської мови внесли низку тем, які спрямовані на формування професійно орієнтованих умінь
учителя англійської мови та яких немає в більшості подібних програм, це, зокрема Affective Factors in
Language Teaching, Classroom Management, Errors and Error Correction, Teacher Development Authentic
Materials та інші [5: 12]. Попри наявність таких вимог, практика показує, що в студентів такі вміння
не сформовані. Крім того, І.О. Зимня підкреслює, що комунікативні завдання, які вчитель іноземної
мови використовує на уроці (запитання, стимул, пояснення, розповідь, повідомлення,
схвалення/несхвалення) загалом реалізують організуючу та стимулюючу функції. Найменш
представлені в навчальному процесі оціночні функції вчителя, зокрема схвалююча. Така ситуація,
природно, збіднює педагогічне спілкування, позбавляючи його одного з основних моментів, що
впливають на засвоєння навчального матеріалу, позитивного підкріплення [1: 342]. Разом з тим,
І.О. Зимня, спираючись на дослідження Л.Н. Нікіпєлової, твердить, що вміння розв’язувати
комунікативні завдання цілеспрямовано не формується навіть у студентів вищих педагогічних
навчальних закладів. Про це свідчить навіть той факт, що в самій структурі підручників близько 70%
вправ спрямовані на формування інформативних умінь студентів, причому більше половини з них
забезпечує розвиток умінь повідомляти, розповідати про щось. Лише 1,2% вправ призначені для
розвитку регулюючих умінь и трохи більше ніж 3,5% – для розвитку афективно-комунікативних
умінь [1: 342-343]. Проведений О.В. Кавнатською аналіз наукової літератури показує, що існуючі на
сьогоднішній день завдання з формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх освітян
спрямовані, переважним чином, на підготовку до участі в обговоренні сучасних проблем теорії та
практики навчання іноземної мови, до виступів з фаховою доповіддю/повідомленням, проте автор
твердить, що немає завдань, які створені на основі моделювання ситуацій професійно-ділового
міжкультурного спілкування [6: 15-16]. Отже, актуальність формування англомовних професійно
орієнтованих умінь учителя АМ щодо організації, керування, підтримки засобами іноземної мови,
коригування класної діяльності учнів є беззаперечною. Таким чином, метою нашої статті є розгляд
можливих прийомів формування вказаних вище професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів
АМ.
Перейдемо до розгляду відповідних умінь учителя АМ. Такі вміння найширше представлені у
праці А.К. Маркової. З усієї номенклатури вмінь виокремимо лише ті групи, що відповідають меті
нашого дослідження.
До першої групи вмінь учителя А.К. Маркова включає три підгрупи:
уміння, що відповідають на запитання ‘чого навчати?’: працювати зі змістом
навчального матеріалу (обізнаність у новітніх концепціях/технологіях навчання), виділяти
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ключові моменти навчального матеріалу; інтерпретувати інформацію з різних джерел;
формувати в учнів загально-навчальних і спеціальні вміння тощо;
уміння, що відповідають на запитання ‘кого навчати?’: вивчати стан окремих психічних
функцій (пам’яті, мислення, уваги, мислення тощо) учнів, рівень навченості школярів; вивчати їх
реальні навчальні можливості; передбачати можливі й ураховувати типові труднощі, що
виникають під час опанування навчальним матеріалом; враховувати мотивацію школярів при
плануванні й організації навчального процесу; уміння працювати з учнями різного рівня мовної
та мовленнєвої підготовки тощо;
уміння, що відповідають на запитання ‘як навчати?’: відбирати, використовувати та
поєднувати різні прийоми і форми навчання та виховання, враховувати витрати зусиль і часу
учнями; порівнювати й узагальнювати педагогічні ситуації; застосовувати диференційований та
індивідуальний підхід до учнів, організовувати їх самостійну навчальну діяльність тощо.
До другої групи вмінь А.К. Маркова відносить: уміння хронометрувати, фіксувати, реєструвати
результати своєї роботи; співвідносити труднощі учнів із недоліками у своїй професійній діяльності;
бачити сильні та слабкі сторони своєї праці, оцінювати свій індивідуальний стиль, аналізувати й
узагальнювати свій досвід і співвідносити його з досвідом своїх колег; проектувати розвиток своєї
професійної діяльності тощо.
Наступну групу складають уміння володіти засобами невербального спілкування; володіти
засобами та прийомами риторики; використовувати демократичний стиль спілкування; володіти
різними ролями як засобом організації діяльності роботи дітей на уроці, а також як засобом
попередження конфліктів у спілкуванні (наприклад, прийняти позицію учня); бути готовим
подякувати школяреві, а за необхідності вибачитися перед ним; підтримувати однакове ставлення до
всіх учнів; відмовитися від стереотипу ‘вчитель завжди правий’; володіти стратегіями в спілкуванні зі
школярем – слухати й чути дитину, не перебиваючи її мовлення та навчальних дій; впливати на учня
прямо та непрямо за допомогою створення умов для появи в нього бажаної якості; не боятися
зворотного зв’язку з учнями; діяти в умовах публічного виступу, наближених до театрального тощо
[7].
Розглянемо деякі можливі прийоми роботи та вправи для формування вмінь у майбутніх учителів
АМ англомовних професійно орієнтованих умінь організовувати, керувати, підтримувати й
коригувати навчальну діяльність учнів на уроці АМ. Необхідно зазначити, що наведені нижче вправи
та прийоми роботи є лише частиною загального циклу занять з формування зазначених вище вмінь. У
навчальному процесі ми використовували готові вправи, а також модифікували вже існуючі та
розробляли власні, використовуючиавтентичні навчальні посібники та наукові джерела (список див.
у кінці статті). Вправи, що використовуютьсямають двоєдину мету: 1) розвивати й удосконалювати
певні вміння англомовного професійно орієнтованого діалогічного/монологічного мовлення, та
2) формувати й розвивати окремі методичні вміння вчителя АМ.
Ми вважаємо, що успішне формування професійно орієнтованих умінь учителя АМ неможливе
без спостереження за діяльністю учителя. Тому виправданим, на наш погляд, є застосування
відеофонограми в процесі підготовки студентів до реалізації функцій учителя АМ. Адже вона дає
можливість студентам, не виходячи з навчальної аудиторії, "відвідувати" різноманітні уроки,
долучатися до різноманітних сучасних тенденцій у методиці навчання АМ, записані на відео власні
фрагменти та/або уроки уможливлюють проводити самоспостереження (M. Allan) Крім того,
дослідники підкреслюють, що відеофонограма створює мотиви до навчальних мовленнєвих дій
студентів, вона уможливлює наочно й емоційно представити проблемні ситуації, сприяє виникненню
в студентів інтелектуальної потреби в обміні думками (Л.В. Банкевич, Н.І. Бичкова, Н.Ф. Бориско,
М.В. Ляховицький, І.А. Шелінгер).
Отже, перерахуємо та дамо коротку характеристику деяким навчальним відеокурсам, що створені
для формування фахових умінь у майбутніх учителів АМ (детальний опис спеціальних відеокурсів, а
також прийомів роботи, що можуть використовуватися для формування професійно орієнтованих
умінь учителя АМ див. [8]).
1. Primary English Language Teaching. A Training Programme for Teachers and Teacher Trainers.
Створений видавництвом The Bell Education Trust. Навчальний курс складається з відеокасети. У
відеозапису пропонуються фрагменти уроків з викладання усіх аспектів англійської мови та
специфіки навчання в початковій школі. По закінченні кожного фрагменту диктором – викладачем
університету Іст Англії підводяться підсумки, робляться висновки, демонструються ключові моменти
фідеофрагменту.
2. Playway to English. Teacher Training Video. Створений видавництвом Cambridge University
Press у 2001 році. Навчальний курс складається з відеофільму. У відеофільмі представлені основні
аспекти роботи з навчально-методичним комплексом (НМК) Playway to English. Для доповнення
інформації зазначеного навчального відеофільму навчання можна використовувати рекламне відео
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"Playway to English. Promotional Video". Воно констатує авторську концепцію авторів цього НМК,
детально описує та характеризує компонентний склад НМК для кожного рівня. Подаються методичні
принципи та підходи до навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку. Кожне
положення широко ілюструється прикладами-фрагментами уроків.
3. Teaching English with Cambridge English for Schools & Cambridge English Worldwide. Teacher
Training Video. Створений видавництвом Cambridge University Press у 2001 році. До курсу входить
відеокасета (тривалість відеозапису 45 хвилин) та буклет для викладача. У відеокурсі представлений
компонентний склад НМК Cambridge English for Schools і Cambridge English Worlwide наведено
фрагменти уроків, інтерв’ю з учителями-мовниками та авторами цих НМК. У буклеті для викладача
поданий увесь супровідний матеріал до відеозапису, найпоширеніші запитання та відповіді до них,
що виникають у вчителя-початківця АМ. Наступним розділом буклету є професійно орієнтовані
запитання та завдання, що виконуються під час перегляду відеосюжетів. У буклеті подаються
відповіді та можливі рішення методичних завдань. У сі зазначені компоненти буклету для викладача
значно підвищують навчальний потенціал цього відеокурсу.
Працюючи з відеокурсом Teaching English with Cambridge English for Schools & Cambridge English
Worldwide. Teacher Training Video доречно використовувати запропоновані в буклеті для викладача
завдання. Наведемо декілька прикладів вправ з їх певною модифікацією з урахуванням цілей нашого
дослідження.
Exercise 1. Preview: What do you typically like to do fully prepared for a lesson? While watching the
episode find the answers to the following questions: 1.What different things do the teachers to prepare for
their different lessons? 2. How well do you think they organise their classes? How are students prepared for
different types of organisation? After watching. Your reaction: 1. How important is it to you to write a
complete lesson plan? 2. What constitutes a complete lesson plan to you? 3. How do you use the Teacher’ s
Book when you prepare for your lessons? 4. What parts of the Teacher’ s Book do you use? 5. What different
things does it provide for teachers? 6. List the features that you would find most/least helpful. Describe the
process of your preparation for a lesson.
Exercise 2. While watching the episode find the answers to the following questions: 1. What do you think
is the purpose of the Cover Page? Compare your ideas with what Simona actually does. After watching. Your
reaction: 1. How would you use this Cover Page in your class? 2. What would you ask students to do? 3. If
you were a student in Simona’ s class, how do you think you would react to the Cover Page task? 4. What
other activities can you use instead of the Cover Page?
Використовуючина заняттях відеокурси Primary English Language Teaching та Playway to English
студентам пропонуються виконати такі завдання:
Task 1. While watching the episode try to identify: 1) the different stages of the lesson and their aims;
2) used techniques at each stage; 3) who is controlling the language at each stage; 4) what techniques are
used to correct children’ s mistakes.
Task 2. Let’ s look at two different ways of practicing speaking. As you watch the episode look for the
differences and similarities. What do you think the underlying problems are? What advice might you give to
the teachers? Make up a list of various possible activity types designed to help learners to develop their oral
skills. For each activity together with your peer students brainstorm an example activity.
У спішне формування вказаних умінь неможливе без спостереження та аналізу власної діяльності,
що є професійно значимою рисою учителя. Тому ми пропонуємо студентам такі завдання:
Task 1. Based on your lesson plan, decide on the following: 1) three positive aspects of the lesson and
three aspects that you feel need work; 2) one or more tasks you would like to set up; 3) two or three aspects
of the teaching that you will need, in your opinion, attention in the planning for the next lesson (content,
relationship, balance of activities etc); 4) think about the reasons why you as a teacher might have behaved
as you did: 5) select areas in your lesson plan that you, as the teacher, would like to discuss with your peerstudents and mentor, and what would you like to gain from the discussion.
Task 2. The process of articulating what happened in the lesson often leads to insights which excite
teachers and give them confidence. Comment on ‘What you have learnt’ from it.
Task 3. Consider the task of teaching. What aspects of your teaching might you wish to be observed and
analysed further by your peer-students and mentor . Make a list of those issues, e.g. time you spend talking in
the classroom, the ways you correct you students’ errors and give them feedback, how much time you allow
your learners to interact with each other, how you can improve your classroom management skills etc.
Task 4. One difficulty frequently encountered by teachers is the problem of maintaining discipline. It can,
at times, become a serious problem. Name the causes of discipline problems. Can you suggest ways in which
teachers could resolve them?
Звичайно, в межах статті неможливо представити всю систему вправ для формування професійно
орієнтованих умінь учителя АМ, які розвивають не тільки методичні вміння, але й уміння
англомовного професійно орієнтовного монологічного та діалогічного мовлення. Таким чином,
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використання таких вправ не тільки закладають основу професійної майстерності вчителя АМ, але й
стимулюють мотивацію студентів, поглиблюють їх інтерес до майбутнього фаху. Перспективним, на
наш погляд, стане питання подальшої розробки системи вправ для формування фахових умінь та
визначення об’єктів контролю та критеріїв оцінювання.
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Черныш В.В. Формирование у будущих учителей английского языка умений организации и
коррекции деятельности учеников в классе.
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных умений учителя английского
языка при организации работы учеников на уроке средствами иностранного языка; описаны
профессионально ориентированные умения учителя английского языка, состоящих из англоязычных
профессионально ориентированных умений монологической и диалогической речи и методических
умений планировать урок английского языка, определять его этапы и цели, проводить анализ и
самоанализ урока с использованием видеофонограммы; представлены примеры упражнений для
формирования этих умений.
Chernysh V .V . The Formation of Future English Teachers’ Skills of Organizing and Correcting
Secondary Students’ Classroom Activities.
The article deals with the question of professional skills formation of English language teachers as to the
organization of pupils’ work at the lesson by means of the foreign language; the English teacher
professionally oriented skills in the oral monological and dialogical speech and the methodological skills to
plan the lesson are described; the stages and the aims of the lesson are defined; the examples of the exercises
are suggested.
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РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ ОРГ АНІЗАЦІЙ ТА РУХІВ У СТАНОВЛЕННІ АКТИВНОЇ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ
У статті здійснено аналіз особливостей впливу участі учнів у шкільних і позашкільних заходах та
їхньої роботи в дитячих і молодіжних організаціях на громадянську поведінку 15-17-річної
американської шкільної молоді, а згодом і на поведінку дорослих. Доведено, що учні старших класів,
які брали участь в управлінні школою та проектах служіння громаді, стають більш активними
громадянами держави, беруть активну участь у голосуванні та частіше залучаються до
громадських організацій, ніж ті дорослі, чия громадянська позиція була пасивною в школі.
На сучасному етапі розвитку суспільства проблема формування громадянських поглядів і
переконань молоді є надзвичайно гострою у більшості демократичних країн світу. Формування у
школярів активної громадянської позиції набуває сьогодні особливого значення і в Україні, яка
прагне збудувати правове демократичне суспільство та інтегруватися в європейську та світову
спільноту. Таким чином, громадянське виховання стало нагальною потребою для українського
суспільства. У цьому контексті провідним завданням вітчизняних науковців і педагогів-практиків є
вивчення досвіду впровадження громадянського виховання у високорозвинених країнах світу, і
зокрема в Сполучених Штатах Америки, країні, в якій громадянське виховання є пріоритетною метою
шкільництва. Громадянськість розглядається американськими педагогами (М. Йатес, Дж. Йоунісс,
Р. Ніемі, Дж. Патрік, К. Фланаган, Л.Р. Шеррод та ін.) як ядро національного патріотизму, засіб
виховання законослухняного громадянина своєї держави, а разом з тим і компетентного,
повноправного громадянина світу. На їх думку, активна громадська позиція молоді може бути
розвинена завдяки а) участі учнів у дитячих та молодіжних організаціях, б) співпраці з громадою
заради досягнення спільної мети через роботу в проектах служіння громаді ("community service").
Слід зазначити, що проблема громадянської освіти та виховання в теорії та практиці розвитку
системи освіти США висвітлена в працях таких американських науковців: Ч. Бюхмюллер, Ч. Квіглі,
К. Кірби, Т. Лікона, Дж. Патрик та ін. Особливості формування та становлення громадянськості та
громадянської позиції, труднощі, пов’язані з цим процесом, та шляхи їх подолання відображені в
працях таких дослідників США: Дж. Йоунісс, Дж. Мак Леллан, М. Йатес, Г. Лейдвіг, Дж. К. Томас,
М. Хенкс, Б.К. Екланд, Л.Б. Отто, С. Верба, К.Л. Шлозман, Х.І. Бреді, К. Фланаган та інші. Проте
педагогічні основи теорії та практики громадянського виховання в школах США поки що
недостатньо висвітлені в роботах наших вітчизняних науковців, хоча окремі аспекти вивчення
досвіду американської педагогіки та школи були репрезентовані в працях Я.М. Бельмаз, О. Войтенка,
В.М. Жуковського, А. Ковтонюка, О. Кошолапа, М. Красовицького, І. Радіонової, О. Пометун, та ін.
Метою статті є визначення специфічних особливостей впливу молодіжних організацій на
становлення активної громадянської позиції американських школярів та її проявів у дорослому віці.
Відповідно до окресленої мети було поставлено завдання: проаналізувати зв’язок між певними
видами соціальної участі підлітків і молоді в різноманітних шкільних і позашкільних заходах і
громадських організаціях та ставлення молодого покоління до виконання громадянських обов’язків у
дорослому житті.
Американські дослідники переконані, що існує зв’язок між певними видами соціальної активності
підлітків і молоді та їх ставленням до виконання громадянських обов’язків у дорослому житті. Учні
старших класів, які брали участь в управлінні школою та проектах служіння громаді, у майбутньому
стають активними громадянами держави, беруть активну участь у голосуванні та активніше
залучаються до громадських організацій, ніж ті дорослі, які не цікавилися життям школи та були
пасивними членами шкільної громади.
Американські науковці Дж. Йоунісс, Дж. Мак Леллан, М. Йатес вважають, що в школах повинні
бути створені умови для залучення дітей до роботи в дитячих та юнацьких організаціях, тому що
підлітково-юнацький період є найбільш сприятливим для формування і розвитку особистості
(identity) та її громадянського компоненту. Дослідження засвідчують, що "участь у роботі організацій
протягом підліткового та юнацького періодів впливає на ступінь виконання громадянських обов’язків
у дорослому житті" [7: 620].
У 1987 році з метою дослідження впливу участі учнів у шкільних і позашкільних заходах та їхньої
роботи в дитячих і молодіжних організаціях на становлення активної громадянської позиції
американських школярів та її проявів у дорослому віці Г. Лейдвіг та Дж. К. Томас [4] провели
© ГолубковаН.Л., 2008
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опитування дорослих американців (віком до 43 років), які у свій час були членами таких дитячих
організацій, як: 4-Н Група (Організація для дітей та молоді віком від 9 до 18 років, яка залучає дітей
та підлітків до участі в різноманітних проектах громади, наприклад, робота у будинках для людей
похилого віку, проведення благодійних ярмарок та ін. "4-Н" означає Нead – голова, Нeart – серце,
Нands – руки, Нealth – здоров’я. Головна мета організації – навчити дітей жити у громаді, стати її
активним членом, віддаючи її чотири "Н"), Бой скаути, Молодіжно-Християнська Організація та інші,
а також тих дорослих, які не були членами жодної дитячо-молодіжної організації 25 років тому. Для
проведення аналізу відповідей респондентів попросили скласти списки тих місцевих, громадських,
релігійних і професійних організацій та груп, членами яких вони є. Таблиця 1 синтезує дані, які були
зібрані Г. Лейдвігом та Дж. К. Томасом. Дві ліві колонки показують різницю у співвідношенні
членства у волонтерських групах колишніх членів 4-Н групи та членів інших дитячо-молодіжних
організацій і тих людей, які не були членами молодіжних організацій.
Таблиця 1.
Співвідношення членства дорослих людей у волонтерських організаціях відповідно до членства
в молодіжних організаціях у дитинстві та юності
Молодь-члени 4-Н
Членство

Лідерство

Молодь-члени інших
організацій
Членство

Лідерство

Тип організації:
Громадські (Civic)
Бізнес
Громадські (Community)
Сільськогосподарські
Політичні
Релігійні

1.99
1.81
1.97
4.26
3.79
1.84

2.89
1.61
2.33
7.17
3.20
1.89

2.13
1.52
1.64
2.63
3.96
1.50

3.02
1.00
1.83
3.83
2.20
1.55

Примітка
Коефіцієнт показує у скільки разів колишні члени молодіжних організацій більш активні в
дорослому житті, ніж ті люди, які не брали участі в роботі організацій.
М. Хенкс та Б.К. Екланд [3] проаналізували дані, отримані від 1827 дорослих людей, які були
старшокласниками у 1955 році та становили частину національної вибірки 97 загальних середніх шкіл
і брали участь в опитуванні, яке проводилося Службою Тестування Освіти. Під час проведеного
дослідження М. Хенкс та Б.К. Екланд опитали дорослих випускників 42 шкіл. Було виявлено, що
участь у позакласних заходах старшої школи сприяла активній участі у волонтерських організаціях у
дорослому житті, розвитку незалежного соціально-економічного статусу, сприяла формуванню
здібностей до наукової діяльності і впливала на підвищення середнього шкільного балу. Членство у
волонтерських організаціях у 1970 році здебільшого асоціювалося з активною участю в голосуванні
та підвищенні рівня довіри до політичних процесів, які відбувалися у країні. До позакласних заходів
належали: публікація в шкільних виданнях, участь у роботі клубів політичних дебатів, групах
служіння суспільству, драматичних, музичних та наукових гуртках і товариствах, а також в
учнівському самоврядуванні школи.
Для дослідження в 1972 році Л.Б. Отто [5] проводив опитування дорослих, які народилися в 1940
році, а в 1957 році були залучені до різноманітних волонтерських проектів як старшокласники штату
Мічиган. У сього в проектах 1957 року брали участь 442 учні, але дослідник розшукав тільки 327 і
надіслав їм анкети, одним із пунктів яких було питання про їхню теперішню політичну діяльність та
громадянську позицію. Аналогічно до дослідження М. Хенкса та Б.К. Екланда, спочатку опитувані
склали списки позакласних заходів, у яких вони брали участь як старшокласники, а потім – списки
їхнього членства як дорослих у різноманітних волонтерських організаціях (наприклад, батьківськовикладацькі асоціації, релігійні та благодійні організації, політичні групи та партії) та описали свою
громадянську позицію (участь у голосуванні, фінансова підтримка політичних кандидатів,
спілкування з обраними державними службовцями, написання статей до місцевих газет і журналів
про існуючі проблеми у громаді та можливі шляхи їх подолання та ін.). Л.Б. Отто робить висновок,
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що участь у позакласних заходах школярів зумовила їхню подальшу активну участь у волонтерських
організаціях і суспільно-політичному житті їхньої громади і країни.
У дослідженні, проведеному С. Вербою, К.Л. Шлозманом та Х.І. Бреді у 1995 році [6],
представлені більш сучасні дані про громадянську активність дорослого населення. У 1989 році
дослідники здійснили опитування по телефону 15033 дорослих людей, у 1990 році вони провели
додаткове опитування 2517 людей. Респондентам були поставлені питання про їхню політичну
активність (голосування, участь у виборчих кампаніях, фінансове забезпечення кампаній, участь у
мітингах та належність до політичних організацій). Результати показали, що 71% опитаних брали
участь у голосуванні, 6% брали участь у протестах, а 17% брали участь у заходах місцевих громад.
Крім того, 79% визнали свою участь у роботі однієї або декількох волонтерських організацій
(наприклад, релігійних, етнічних, добродійних, політичних, бізнесових, культурних).
С. Верба та інші дослідники переконані, що найбільш вагомими факторами, які вплинули на
політичну та соціальну активність дорослого населення, є участь респондентів в учнівському
самоуправлінні школою та членство у шкільних клубах і групах за інтересами, за винятком
спортивних секцій.
Необхідно зазначити, що участь у роботі різноманітних організацій у підлітковому віці та юності
має найбільший вплив з двох причин. Перш за все, на практичному рівні така участь дозволяє
знайомити молодь з соціальними ролями та процесами (іншими словами, організаційною діяльністю),
які є необхідними у майбутньому дорослому житті для виконання громадянських обов’язків. Подруге, на особистісному рівні ця участь сприяє формуванню громадянськості як складової
особистісної ідентичності (personal identity) [7: 624].
С. Верба, К.Л. Шлозман та Х.І. Бреді вважають, що організовані позакласні заходи в
"американських старших школах забезпечують практичне тренування участі в майбутньому
громадському житті." Членство та робота в організованих групах "надають можливість
практикуватися у демократичному управлінні" [6: 425]. Участь в учнівському самоуправлінні,
видання шкільного щорічника, що є типовим явищем для американських шкіл, участь у проектах
служіння громаді та інше допомагає молоді усвідомити, що їхня індивідуальна та колективна
діяльність має вплив на життєдіяльність школи та місцевої громади, а також зрозуміти перспективи
розвитку суспільства.
Вимога дисциплінованості в дитячих та юнацьких організаціях забезпечує унікальну практику
громадської діяльності. Наприклад, спільна робота в команді або участь у постановці театралізованої
вистави вчить молодь координувати свої власні дії та збалансовувати відповідні ролі, щоб досягти
колективних результатів, які завжди більші ніж ті, що досягнені індивідуально. Під час виконання
таких завдань, як видання шкільного щорічника чи тижневої шкільної газети, учні вчаться
розподіляти обов’язки таким чином, щоб досягти найкращого результату. Коли редактори, репортери,
фотографи, художники, розповсюджувачі та продавці виконують відповідні ролі, результат буде
значно кращим і вищим, ніж індивідуальна робота кожного. Крім того, ці скоординовані дії
підсилюють одна одну та приносять користь школі та широкій громаді.
На поставлене питання, чому дорослі приєднуються до різноманітних політичних, громадських та
інших організацій, яку мету вони ставлять, яких результатів хочуть досягти, відповідь можна
отримати, проаналізувавши їхню участь у дитячих та молодіжних організаціях у шкільному віці.
Завдяки участі в зазначених організаціях підлітки та молодь набувають досвіду роботи в команді,
вчаться дисциплінованості, виробляють навички партнерства та вміння підпорядковувати свої
інтереси інтересам інших людей заради досягнення спільної мети.
Доцільно зауважити, що багато молодіжних організацій здійснюють суттєвий вплив на своїх
членів в ідеологічному плані та формують їхній світогляд. Наприклад, діяльність дитячо-юнацьких
груп 4-Н, метою проектів яких є внесок до спільного добробуту громади та країни, є засобом
ідеологічного виховання молоді. Так, клятва членів 4-Н ілюструє саме таку ідеологічну позицію: "Я
клянусь, що мої думки будуть чистими, моє серце буде відданим, мої руки будуть працювати, я буду
піклуватися про своє здоров’я, щоб зробити життя мого клубу, моєї громади, моєї країни і мого світу
кращим" [7: 625].
Х. Еріксон [1] зазначає, що ідеологічний аспект діяльності організацій є дуже важливим для
формування громадянської позиції підлітків. Молоді надзвичайно необхідна допомога, щоб
розібратися з тими різноманітними процесами, які відбуваються в американському плюралістичному
суспільстві. Ідеологічні принципи, сформульовані в документах організацій та реалізовані в їхній
діяльності, допомагають учням розібратися у великій кількості альтернатив і зрозуміти значення
справжніх цінностей. Саме участь у роботі молодіжних груп та організацій допомагає її членам
усвідомити та визначати для себе цінності суспільства, у якому вони живуть. М.Н. Зальд
переконаний, що ідеологічний компонент молодіжних груп та організацій залишається важливим для
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дорослих, коли вони вирішують, до яких саме організацій та груп приєднуватися або підтримувати [8:
262].
К. Фланаган вважає, що молодіжні групи та організації, які надають можливість молоді брати
участь у проектах, зорієнтованих на служіння громаді, "пов’язують учасників з державою і
допомагають їм усвідомити свою роль у громадському житті та розвиватися як громадянам" [2: 3].
У процесі роботи в такому проекті, як "безкоштовна їдальня для бездомних" (soup-kitchen), його
учасники перестали сприймати людей, яких вони обслуговували, стереотипно як "безпритульних",
вони почали дивитися на них як на індивідуумів з різними проблемами та важким життям.
Старшокласники стали усвідомлювати себе не тільки учасниками проекту допомоги цим знедоленим,
але й почали замислюватися над можливостями проведення соціальних реформ і своєю участю в цих
реформах, спрямованих на ліквідацію та запобігання таким суспільним явищам, як бідність та
безпритульність. В учнів з’явилися питання до політичної системи, яка сприяла поширенню бідності
та безпритульності, а також питання щодо можливостей надання знедоленим житла, роботи та
покращення їх соціального забезпечення. І насамкінець, молодь почала звертати увагу на питання про
те, хто несе відповідальність за існуючі соціальні проблеми та величезну нерівність доходів громадян
США.
Акцентування уваги на таких питаннях допомагає з’ясувати, яким чином участь у роботі
молодіжних організацій та груп може впливати на формування громадянської позиції (ідентичності),
допомогти молоді сприймати суспільство як конструкцію, в якій члени виконують певні політичні та
соціальні ролі. Замість того, щоб вважати себе занадто молодими, щоб зробити щось корисне для
громади та суспільства, учні починають усвідомлювати, що їхня діяльність не тільки допомагає
окремим безпритульним, але й є тим фактором, який допоможе боротися з бідністю, безпритульністю
та їх наслідками. Молоді люди переконуються, що вони спроможні нести відповідальність за
розвиток суспільства та добробут його членів.
К. Фланаган припускає, що, ставлячи такі питання і так розуміючи їх, молодь пов’язує себе не
тільки з громадою, у якій вона живе, але набагато ширше з державою, крім того, молоді люди свідомо
обирають ті ролі, які вони будуть виконувати в дорослому житті в цьому суспільстві. Участь у
вирішенні соціальних проблем стимулює громадянські аспекти життєвої позиції учнів саме в той
період, коли вони розпочинають свою активну діяльність: беруть на себе відповідальність за інших,
залучаються до політичних процесів, а також усвідомлюють важливість моральних принципів [2].
Висновки. Дослідження американських науковців засвідчують, що участь у роботі організацій
протягом підліткового та юнацького періодів позитивно впливає на ступінь виконання громадянських
обов’язків у дорослому житті тому, що підлітково-юнацький період є найбільш сприятливим для
формування та розвитку особистості (identity) та її громадянського компоненту Очевидним є той
факт, що для американської молоді дуже важливо отримати досвід, який є досить необхідним для
формування громадянської позиції (ідентичності). Робота в дитячих та молодіжних організаціях та
рухах і забезпечує таку практику, формує їхню ідеологію та громадянськість. Участь в учнівському
самоуправлінні школою та в проведенні соціально-політичних реформ також впливає на формування
громадянськості молоді. Ефективною є участь старшокласників у проектах добровільного служіння
громаді та суспільству, яке є дуже поширеним і популярним у США.
Слід зазначити, що участь американських підлітків і молоді в різноманітних шкільних і
позашкільних заходах і громадських організаціях допомагають їм відкрити свій потенціал, визначити
свої обов’язки та усвідомити відповідальність перед громадою та суспільством, осягнути суть
політичних процесів та морально-етичну ідеологію суспільства.
Наше дослідження не вичерпує зазначену проблему, тому вважаємо, що подальше вивчення
специфічних особливостей впливу молодіжних організацій на становлення активної громадянської
позиції американських школярів є перспективним і дасть можливість глибше усвідомити аналогічні
процеси та оптимізувати громадянське виховання в нашій країні.
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Голубкова Н.Л. Роль молодёжных организаций и движений в становлении активной
гражданской позиции американских школьников.
В статье осуществлен анализ особенностей влияния участия учащихся в школьных и
внешкольных мероприятиях и их работы в детских и молодежных организациях на
гражданское поведение 15-17-летних американцев, а в дальнейшем и на поведение взрослых.
Доказано, что ученики старших классов, которые принимали участие в управлении школой и
проектах служения общине, становятся более активными гражданами страны, активно
участвуют в голосовании и чаще примыкают к общественным организациям, чем те взрослые
люди, чья гражданская позиция в школе была пассивной.
Holubkova N.L. The Role of Y outh Organizations and Movements in the Formation of Citizenship of
American High School Pupils.
The article analyzes the ways the participation of pupils in school and extracurricular activities and their
work in children and youth organizations influence their civic behaviour when they are 15-17 and later when
they become adults. It is evident that high school pupils who took part in school governing and community
service projects become more active in voting and more willing to become members of various community
and civic organizations than those who were passive at school.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)
Стаття присвячена аналізу засобів та форм удосконалення якості підготовки спеціалістів у
Коростишівському педагогічному коледжі. Автор вважає запровадження інформаційнокомунікаційних технологій одним з найважливіших шляхів у цьому процесі. Особливу увагу звернено
на засоби розширення можливості масового тестування, застосування медіа-педагогів, проведення
контролю знань за допомогою комп’ютерних програм, пропаганду інформаційно-комунікаційних
технологій у загальноосвітніх закладах.
Сучасна професійна підготовка педагогічних кадрів у світлі вимог запровадження новітніх
технологій навчання поставила складні креативні завдання з організації, трансформації та
динамічного застосування їх у практику вищої школи. Більшість інноваційних технологій прямо
пов’язана з психолого-педагогічними науками, знання яких не лише сприяють обізнаності у сфері
різноманітних психічних та педагогічних явищ, комунікативних процесів, але й формують
компетентність, прогресивність, ефективність спеціаліста будь-якої професії. Дисципліни "Вступ до
спеціальності", "Психологія", "Педагогіка" є фундаментальною базою становлення фахівця нової
якості. Представлена стаття має на меті аналіз засобів та форм удосконалення якості підготовки
спеціалістів у Коростишівськомупедагогічному коледжі.
Використання інноваційних технологій викладачами Коростишівського педагогічного коледжу
імені І.Я. Франка в навчальному процесі побудованона таких принципах:
технологічний та системний підхід до навчання;
можливість керувати навчальним процесом;
індивідуалізація й диференціація навчального процесу із урахуванням рівня засвоєння
знань та відповідних професійних навиків і вмінь кожної особистості.
У цьому напрямі ми здійснюємо:
перепідготовку викладачів та співробітників з комп’ютерних технологій (коледж –
учасник експерименту щодо навчання майбутніх учителів інформаційно-комунікаційним
технологіям, організованого за ініціативою корпорації Microsoft "Партнерство у навчанні" та в
педагогічному експерименті "Intel. Навчання для майбутнього");
забезпечення навчального закладу програмними засобами,
електронними
підручниками;
опанування комплексом особистісно орієнтованих, модульних, проектних інноваційнопедагогічних технологій навчання;
створення, друкування, тиражування та використання в навчальному процесі
методичних матеріалів та дидактичних засобів за допомогою інформаційно-комунікативних
технологій (текстового редактора, засобів підготовки презентацій і публікацій, графічних та
мультимедійних програм);
посилюємо підготовку студентів у галузі комп’ютерних технологій шляхом
запровадження дисципліни "Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні
шкільних предметів";
запроваджено додатковуспеціалізацію "Учитель інформатики у початковій школі".
Безумовно, не всі викладачі "створені" для інтерактивних технологій. Проте використання їх
робить можливим фахове зростання, навчання разом зі студентами. Зробити перший крок допоможе
новий підхід до навчання та його мети, за якого викладач відверто може визнати себе
некомпетентним у чомусь і дістати "право" не знати відповіді на ті або інші питання (до того ж
чимало питань з будь-якої дисципліни не мають однозначної або єдино правильної відповіді). Проте
після кількох старанно підготовлених занять викладач зможе відчути зміни у ставленні студентів,
атмосферу в групі, що служить додатковим стимулом роботи з інтерактивними технологіями.
У спіх гарантовано лише за умови максимального зближення, взаємопроникнення технологічних
оболонок традиційного та інноваційного.
Запровадженню інформаційно-комунікаційних технологій сприяє те, що в коледжі підключено
локальну мережу, наявний вихід в Інтернет, створено електронний підручник з педагогіки, дисциплін
соціально-економічного циклу, спеціальних методик. Дисципліни загальноосвітньої підготовки
забезпечені комп’ютерними програмами. Викладачами розроблено програми самоконтролю із
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спеціальних дисциплін та завдання (у кількох варіантах) для тестового контролю до кожної теми.
Бібліотека забезпечена комп’ютером, ксероксом.
Розширення меж використання технологій масового тестування в закладах вищої освіти є стійкою
тенденцією в усьому світі. Для викладачів країни це питання стало актуальним після того, як у ній
з’явились альтернативні навчальні заклади різних форм власності, і, як наслідок цього, розвивається
державний механізм сертифікації, атестації та акредитації ВНЗ у його нинішній формі, що містить
елементи технологій тестування студентів. Мета здійснення контролю – виявити якість засвоєння
знань, виміряти та виставити цій якості певну оцінку. Традиційні методи перевірки й оцінки знань у
поєднанні з новими технологіями відкривають перед викладачами широкі можливості.
Найоптимальнішим є контроль знань за допомогою тестування. У процесі навчання ми
застосовуємо "тести навченості" – сукупність завдань, зорієнтованих на вимірювання рівня
засвоєння певних аспектів змісту навчання. Тести навченості, які можуть бути тестамиальтернативами, тестами відповідності, тестами множинного вибору, використовуються в циклі
педагогічних дисциплін на всіх етапах дидактичного процесу. Для письмового чи комп’ютерного
тестування розроблено критерії оцінок. Поєднання управління пізнавальним процесом і
систематичним тестуванням знань студентів сприяє підвищенню якості навчального процесу.
Важливим елементом педагогічної освіти є дотримання в процесі навчання балансу між образним
та інформаційно-логічним способами сприйняття інформації й мислення. Виклад інформації в
підручниках та посібниках, тестах, стандартних ситуаційних завданнях побудованиймайже виключно
за інформаційно-логічними схемами. Практична діяльність педагогічного працівника ґрунтується на
рівноправності обох способів сприйняття та обробки отриманої бази даних. І велике значення має
можливість використання мультимедійної дошки. Медіа-педагоги (особливо комп’ютер) допомагають
студентам самостійно оцінювати одержану інформацію, диференціювати її і проводити контроль
отриманих знань за допомогою комп’ютерного тестування. Широке впровадження у спеціальну
освіту нових комп’ютерних технологій є загальноцивілізаційною, загальнокультурною вимогою
навчального процесу, сприяє його активізації, підвищує якість викладання дисциплін, об’єктивність
контролю знань студентів, дає змогу посилити мотивацію навчання. Уміння працювати з
комп’ютером – це вимога сьогодення не тільки для пересічного студента, а й для абсолютно всіх
викладачів. Комп’ютерні класи стали невід’ємною частиною навчання не тільки на заняттях з
інформатики, а й на практичних заняттях усіх спеціальних дисциплін.
Навчальний заклад бере участь в експерименті "Intel. Навчання для майбутнього", що сприяє
запровадженню інтерактивних методів навчання, створенню критеріїв та форм оцінювання
результатів навчальної діяльності, розвитку ініціативи, творчості, поліпшенню готовності студентів
до реалізації "виробничої функції", професійно-особистісного самовдосконалення майбутнього
вчителя. Використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє створенню бази навчальнометодичного забезпечення на основі наявних педагогічних програмних засобів та розробки в
електронному варіанті навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, проведення
педагогічної практики, самостійної роботи студентів, контролю знань і вмінь майбутніх педагогів.
Розв’язанню зазначених завдань значною мірою сприяє співпраця педагогічного коледжу з
Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. У 2007 році тренер
обласного інституту Фамілярська Лариса Леонідівна провела навчання за програмою "Intel. Навчання
для майбутнього". У навчанні взяли участь 20 викладачів, які успішно завершили 64-годинний курс
навчання, отримали сертифікати відповідного зразка. Кожен представив та захистив розроблений
навчальний проект перед адміністрацією закладу та колегами. Найбільшим досягненням цього
навчання є те, що викладачі, а разом з ними і студенти, навчаються упроваджувати метод проектів,
вдосконалювати самостійно-дослідницьку діяльність, запроваджувати інтерактивні методи навчання з
успішним використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Студенти IV курсу відділення "Початкова освіта" вивчають дисципліну "Методика застосування
комп’ютерної техніки при викладанні шкільних дисциплін", студенти ІІІ курсу трьох відділень
("Початкова освіта", "Технологічна освіта", "Фізичне виховання") вивчають дисципліну "Нові
інформаційні технології та технічні засоби навчання", здобувають додаткову спеціалізацію "Учитель
інформатики у початкових класах" та "Учитель інформатики початкової школи", що дає можливість
глибоко засвоїти сучасні інформаційно-комунікаційні технології та активно впроваджувати їх у
навчальний процес.
За ініціативи педагогічного коледжу з 2006-2007 н.р. у трьох з п’яти загальноосвітніх навчальних
закладах вивчається інформатика з першого класу.
У своїй роботі кожен викладач використовує опорні конспекти лекцій. Підготовлені фондові та
базові лекції з основних дисциплін як у друкованому, так і в комп’ютерному варіантах – прекрасна
база для самостійної підготовки до занять як викладачів, так і студентів. Самопідготовка з теми
наступної лекції є елементом методики випереджаючого навчання, яка застосовується викладачами в
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ході вивчення проблемного матеріалу. Студенти беруть участь в обговоренні програмового матеріалу
під час проведення лекції, яскраво демонструють міждисциплінарну інтеграцію та
внутрішньопредметні зв’язки, дають інформацію на більш високому, концептуально-прогностичному
рівні. Таку методику ми вважаємо ефективною в сучасних умовах професійної підготовки, результат
якої залежить від творчої особистості викладача і від сумлінного ставлення до заняття кожного
студента.
Модульна система навчання та рейтинговий контроль знань студентів займають важливе місце
серед сучасних технологій навчання в педагогічному коледжі. Метою професійної підготовки
студентів стає ключова вимога – "уміння", тобто відбір змісту за критерієм ефективного формування
професійних умінь, котрі необхідні для майбутньої діяльності. Студенти відчувають зміни в
переорієнтації із суто лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісноорієнтовану форму процесів навчання; у переході від формально-репродуктивної до самостійної
пошуково-пізнавальної діяльності, від пояснення програмового матеріалу до організації широкої
самоосвіти. Теоретичні і практичні заняття з психології, педагогіки збагачуються активними
методами навчання: лекція-бесіда, проблемна лекція, лекція-дискусія, лекція з аналізом
конкретних ситуацій, лекція-вікторина, тематична дискусія "круглий стіл", метод мозкових
атак (мозковий штурм), навчальні (в т. ч. тренінгові) ділові ігри тощо. Зростають обсяги
самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Викладачі коледжу проявляють постійну турботу щодо рівня підготовки майбутніх педагогічних
працівників, зосереджуючи увагу на оснащенні теоретичного і практичного курсу дисципліни
аудіовізуальними засобами навчання та супроводження навчального процесу. Для полегшення
підготовки до занять у кабінетах існують банки даних: перелік таблиць, відеофільмів, методик
спостереження, дослідження, схеми аналізу уроків, занять; електронні носії інформації з накопиченим
матеріалом, що дозволяє швидко й ефективно використовуватинайновіше в процесі навчання.
На практичних заняттях із спеціальних методик широко використовується ігрове проектування –
впровадження елементів ділової гри в конкретній ситуації професійної діяльності. Найчастіше
ситуацію моделює викладач, а студенти формулюють можливі оптимальні варіанти розв’язання
конкретної проблеми.
"Ділові ігри" – форма проведення занять для відпрацювання альтернативних рішень в ігровій
формі. Розроблено методичні вказівки викладачем педагогіки В.О. Тихоліз щодо проведення ділової
гри, яка спрямована на вирішення педагогічних проблем ("Батьківські збори", "Інтегрований урок").
"Відеотренінг" – відпрацювання мистецтва ділового спілкування в складних ситуаціях. На
практичних заняттях з тем "Методи навчання", "Форми навчання" Н.І. Дмитренко використовує
оптимальне поєднання теоретичного вивчення матеріалу з його візуальним підкріпленням шляхом
демонстрації відеозаписів з методикою проведення уроків, занять і подальшим відпрацюванням
студентами навиків комунікації в конкретній ситуації з корекцією дій викладачем. На практичних
заняттях з "Основ педагогічної майстерності" для відпрацювання елементів педагогічної техніки
викладач Л.М. Романова поєднує відеотренінг з діловою грою.
Викладач психології Л.В. Мартинюк у процесі навчання "Основ психодіагностики" використовує
комп’ютерний варіант діагностичних методик з програми "Каталог психологічних тестів", "Великої
енциклопедії психологічних тестів". Структурним компонентом модулів дисциплін психологопедагогічного циклу є вироблення навичок консультативної взаємодії, технік особистої презентації,
технік зв’язування, що реалізується шляхом використання інтерактивних методів (моделювання
психотерапевтичнихситуацій, їх аналіз та супервізія), групових методів навчання.
Викладач Т.В. Кузьменко на заняттях з педагогіки відповідно до завдань програми навчає
студентів працювати над проектами, зокрема "Інтелектуальні ігри молодших підлітків" з метою
розвитку пізнавальних навичок студентів, формування вміння самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, працювати з мультимедійною дошкою. Результатом
проекту є створення методичних рекомендацій стосовно організації та проведення інтелектуальних
ігор у молодших підлітків, які сприяють розвитку розумових здібностей дитини, виникненню
інтелектуальних почуттів, пов’язаних із потребою у пізнанні, пошуком істини та розв’язанням різного
роду мисленнєвих завдань.
Викладачі Н.А. Антонюк, Н.І. Дмитренко, В.О. Тихоліз, Н.М. Мартинчук успішно
використовують можливості мультимедійної дошки: плани, завдання, схеми, вислови видатних
педагогів, тестовий контроль; викладач А.Л. Шайкова – психологічні ігри: "Знавець", "Домінант"
та інші.
Антонюк Ніна Анатоліївна в системі роботи запроваджує інноваційну модель з розвитку
зв’язного мовлення, яка побудована на основі інтеграції словесної творчості з різними видами
діяльності. Нею розроблено систему занять для педагогічних коледжів "Дванадцять свят української
мови". Посібник створено на основі авторського досвіду з використанням багатого фольклорного,
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літературного та мистецького матеріалу. Цінність його в тому, що методичні розробки-сценарії
складають завершений цикл з розвитку мовлення.
Новик Надія Петрівна працює над активним застосуванням при вивченні математики
традиційних та інтерактивних форм і методів роботи, зокрема сучасних інформаційних технологій, а
саме: комп’ютерні презентації навчальних занять, використання програмних засобів GRAN 1 і
Dynamic Grafic Calc.
Радкевич Володимир Михайлович упорядкував, самостійно видав збірник методичних та
лінгвостилістичних робіт (методика, досвід, проблеми) з проблеми навчання музики із застосуванням
інтерактивних методів та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
На заняттях з методик, а також спецкурсу "Інноваційні технології" студенти коледжу вивчають
сутність та особливості практичного впровадження в процес навчання інтерактивних методів, що
формує в майбутніх педагогів критичне мислення, сприяє тому, щоб останні стали не об’єктами, а
суб’єктами навчання, вміли оцінювати проблему, обирали правильний варіант у предметних
дискусіях, могли б відстояти свої міркування, відмовитись від помилкових, вміли аналізувати
причини недоліків, здійснювати самоконтроль.
Таким чином, педагоги коледжу визначають місце і роль дисципліни, яку викладають, у системі
формування компетентності майбутнього вчителя, успішно вирішують проблеми навчальнометодичного забезпечення, використання послуг мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості
знань, викликає інтерес до застосування інтерактивних методів із запровадженням інформаційнокомунікаційних технологій.
Матеріал надійшов до редакції 04.03. 2008 р.
Мороз В.Н. Повышение качества подготовки специалистов путем внедрения
информационно-коммуникационных технологий (из опыта работы).
В статье дается анализ средств и форм усовершенствования качества подготовки специалистов в
Коростышевском педагогическом колледже. Автор считает внедрение информационнокоммуникационных технологий одним из важных направлений в этом процессе. Особое внимание
уделяется средствам расширения возможностей массового тестирования, использованию медиапедагогов, организации контроля знаний с помощью компьютерных программ, популяризации
информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных заведениях.
Moroz V .N. Improving the Quality of Training Specialist by Means of
Information-Communicative Technologies Introduction.
This article deals with the means and forms of improving the quality of training specialists in Korostyshiv
teachers' training college. The author considers the introduction of informative-communicative technologies
to be the main way of improving the educational process. Special attention is paid to the means of
broadening mass testing, using media teachers, controlling knowledge with the help of computer programs,
popularizing information communication technologies in secondary school.
.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ
У статті представлено результати структурно-функціонального аналізу інноваційної педагогічної
діяльності. Виділено етапи та основні структурні компоненти інноваційної педагогічної діяльності,
їх зміст та функції, встановлено взаємозв’язки між ними. Акцентовано увага на суб’єкт-суб’єктній
взаємодії між учасниками педагогічного процесу та розглянуто необхідність розвитку креативності
як важливого компоненту професійного становлення педагога.
Постійні соціально-економічні зміни обумовлюють інноваційні тенденції в сучасній системі
навчання та виховання. Освітні інноваційні процеси набувають свідомого, цілеспрямованого, науково
обґрунтованого характеру. В Україні зростає кількість експериментальних навчально-виховних
закладів. Інноваційна педагогічна діяльність стає невід’ємним фактором розвитку професійного
становлення кожного педагога. Побудова моделей інноваційної діяльності потребує глибокого
аналізу її структури, визначення функцій її компонентів, встановлення взаємозв’язків між ними.
Обґрунтуванню структури змісту та результатів інноваційної діяльності присвячені праці
К. Ангеловськи, Л. Буркової, Л. Даниленко, Н. Клокар, О. Козлової, Ю. Максимова та ін.
Закономірності функціонування та розвитку інноваційних процесів у педагогічних системах
досліджують І. Підласий, М. Поташник, О. Хомерики, Н. Юсуфбекова, В. Паламарчук та ін. Питання
підготовки вчителів до інноваційної діяльності розглядається у працях Л. Даниленко, Н. Клокар,
О. Козлової, Л. Подимової, В. Сластьоніна. Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань
структури інноваційної педагогічної діяльності (В. Сластьонін, Л. Подимова, М. Кларин,
К. Ангеловски, О. Хомерики, Л. Захарова, А. Фурман та ін.) показує, що в педагогіці немає
одностайного її розуміння. Дослідники надають різного значення тим чи іншим компонентам у
структурі інноваційної педагогічної діяльності. Проте наведений перелік досліджень показує, що
вони далеко не повно вирішують проблеми системного аналізу інноваційної діяльності.
Метою нашої статті є структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності, що
дозволить розглядати останню як системне новоутворення.
Як і будь-яка діяльність (у тому числі й педагогічна), інноваційна педагогічна діяльність має свою
структуру, яку утворюють взаємопов’язані компоненти (зовнішні – суб’єкти діяльності, об’єкт
впливу, мета, засоби досягнення, результат, корекція та внутрішні – мотиви, зміст, операції).
Інноваційна педагогічна діяльність виконує також ряд функцій – гностичну, проектувальну,
конструктивну, комунікативну, організаторську [1].
За Н. Кузьміною, педагогічна діяльність складається з ряду внутрішньо пов’язаних компонентів:
гностичного, проектувального, конструктивного, організаторського та комунікативного. Певна група
функцій і педагогічних здібностей відповідає кожному з компонентів. Так, гностична діяльність
учителя пов’язана з умінням знаходити нові знання, синтезувати та систематизувати їх згідно з
педагогічними цілями, аналізувати педагогічну ситуацію, відкидати негативні моменти, формулювати
нові педагогічні завдання. Проектувальна функція пов’язана з перспективним плануванням змісту та
способів власної діяльності педагога та діяльності учнів на певний термін. Конструктивна –
передбачає відбір та структурування навчальної інформації, планування діяльності учнів та власної
роботи на наступному занятті. Організаторська функція включає вміння укомплектуватиінформацію
для учнів, а також керування засвоєнням учнями матеріалу, власної діяльності під час взаємодії з
учнями. Комунікативна – передбачає налагодження педагогічно сприятливих відносин з учнями,
батьками, колегами [2].
Як видно зі структури педагогічної діяльності, функціональні складові, виділені Н. Кузьміною,
здебільшого мають інтегральний характер. Наприклад, організаторська функція складається з
організації інформації та діяльності, як власної, так і учнівської. Гностична поділяється на
2 напрями – змістовний і діагностичний.
У сучасній психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до структурування
інноваційної педагогічної діяльності, з виділенням значимості тих чи інших компонентів.
Побудовамоделі інноваційної діяльності В. Сластьоніна й Л. Подимової ґрунтується на соціальнопсихологічному підході до вивчення інноваційних процесів, розробленому американськими вченими
(зокрема Е. Роджерсом), на єдності процесів діяльності і свідомості (С. Рубінштейн, А. Леонтьєв),
спирається на системно-діяльнісну концепцію інноваційних процесів (Н. Лапін, А. Пригожин,
Б. Сазонов) та рефлексивно-діяльнісний аналіз інноваційної діяльності. Модель включає структурні
(мотиваційний, креативний, технологічний, рефлективний) та функціональні (особистісно
© Плахотнюк Н.П., 2008
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вмотивована переробка освітніх програм, планування роботи, прийняття рішення про використання
інновацій, прогнозування труднощів, формування цілей, упровадження нововведень у педагогічний
процес, корекція і оцінка інноваційної діяльності) компоненти. У моделі також відображені критерії
(творча активність, методологічна та технологічна готовність до запровадження інновації, педагогічне
інноваційне мислення, культура спілкування) та рівні інноваційної діяльності (репродуктивний,
евристичний, креативний) [3].
У структурі інноваційної діяльності О. Козлової визначаються сутнісні (які виявляють внутрішній
зміст) компоненти – філософський, мотиваційний, креативний, рефлексивний, валеологічний і
технологічний. У сі складові тісно взаємопов’язані і утворюють одне ціле, де системоутворюючим є
креативний компонент [4].
Важливого значення креативному компоненту інноваційної діяльності надає В. Сластьонін, який
указує на вплив особистісних характеристик індивіда, його емоційні та мотиваційні фактори на
розвиток креативності. Погляди вчених різняться у відношенні мотиваційних характеристик
креативності. Одні вважають, що креативна особистість реалізує себе, максимально намагається
відповідати своїм можливостям, налаштована на пошук нових способів діяльності. Інші
притримуються такої точки зору, що креативні люди прагнуть до ризику, перевірки своїх
можливостей. Мотиваційні характеристики креативності є індивідуальними, тому обидва погляди
вважаються дослідником вірними [3].
Креативна особистість учителя повинна відбитись на формуванні і розвитку особистості учня. В
американській психології виділяють фактори поведінки вчителя, які позитивно впливають на
розвиток креативності учнів: визнання цінності творчого мислення, розвиток чутливості до
навколишніх стимулів, уміння розвивати конструктивну критику, заохочувати самоповагу й т.п.
Такий психологічний підхід перекликається з творчим підходом М. Кларина до процесу навчання.
М. Кларин у своїй монографії "Інноваційні моделі навчання в зарубіжних педагогічних пошуках"
пропонує наступні рекомендації щодо створення творчої атмосфери в процесі навчання:
допомагати студентам долати внутрішні перепони творчим проявам. Необхідно
готувати студентів до творчого пошуку, допомагаючи їм долати труднощі й набувати
впевненості у взаємовідносинах з однокурсникамита викладачами;
постійно знаходитись в процесі мислення над певною проблемою. Навіть якщо в даний
момент ми не приділяємо уваги вирішенню якогось питання, наша підсвідомість працює над
ним. Різні ідеї з’являються в наших думках, і важливо вчасно їх зафіксувати, щоб пізніше
поміркувати, впорядкувати й використовувати;
навчати студентів роботі з метафорами, порівняння за аналогією, відшукуванню нових
зв’язків та асоціацій. Під час вузівського навчання використання метафор дозволяє творчо
підходити до вирішення будь-яких завдань;
проводити так звані "розумові розминки", зміст яких не має зв’язку з майбутньою
запланованою діяльністю;
розвивати уяву, фантазію, творче мислення. Колективно обговорювати ідеї, пропозиції,
критично їх переосмислювати;
спрямовувати тих, хто навчається в їх творчій діяльності, бачити в цьому розвиток
власної ініціативи і творчості [5].
Н. Гнатко виділяє два види креативності – потенційну й актуальну. Потенційна – це можливості,
які можуть бути реалізовані при здійсненні індивідом певних видів діяльності. При здійсненні цього
потенційна креативність переходить в актуальну [6].
Отже, очевидним є те, що вчителі по-різному реагують на сприйняття та впровадження інновацій.
У зарубіжній та вітчизняній психолого-педагогічній літературі розрізняють 5 категорій інноваторів
[3; 4; 5; 6]:
новатори, які сповнені авантюрного духу, азарту, завжди відкриті до нового,
намагаються випробувати будь-яке нововведення;
ранні реалізатори, вони формують основний склад педагогів, які першими здійснюють
практичну перевірку нововведень;
пізня більшість. Це група педагогів, які передостанніми використовують інноваційні
ідеї у своїй діяльності;
останні. Як правило це люди з традиційною, консервативною орієнтацією у своїй
навчально-виховній діяльності. Частіше за все вони відмовляються від нововведень.
Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу залежить від чисельності тих чи інших груп
у структурі педагогічного колективу.
У се більшого розвитку набуває така галузь науки як соціологія інноваційної діяльності, що
найповніше реалізована як фундаментальний експеримент з модульно-розвивальної системи
організації навчання. Модель повноцінної інноваційної діяльності А. Фурмана ґрунтується на
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фундаментальних теоретико-методологічних засадах (принцип кватерності, системно-діяльнісний
підхід, циклічна парадигма, вітакультурна методологія, закономірності постановки і розв’язання
соціальних проблем та ін.) та обґрунтовуєзміст, форми, методи і засоби чотирьох періодів здійснення
окремої інноваційної роботи (пізнання, проектування, впровадження і моніторинг нововведень).
Модель виявляє послідовність етапів інноваційного процесу (ініціювання – дослідження –
моделювання – поширення – експертування), кожна з яких має свої цілі, завдання, предметний зміст,
засоби і способи діяльності і визначається продуктом (підготовка наукової програми, написання
експертного висновку, створення інноваційного проекту, науковий звіт і т.п.) [7]. Запропонована
модель передбачає створення соціально-психологічної сфери результативної творчої діяльності та
комунікації колективів, груп та окремих особистостей педагогів, що сприяє розвитку особистісної
креативності та самореалізації кожного інноватора.
У своїй дисертаційній роботі, присвяченій підготовці майбутніх учителів до інноваційної
діяльності, Т. Демиденко обґрунтовує введення інформаційного компоненту в її структуру [8].
Дослідниця виділяє декілька функціональних етапів інформаційного компонента: пошук та
одержання професійно важливої інформації, аналіз та систематизація останньої, використання
одержаних матеріалів безпосередньо в інноваційній педагогічній діяльності та створення нової
інформації.
Основу моделі інноваційної діяльності, розробленої Ю. Максимовим, становить аналіз етапів
інноваційного процесу: створення, усвідомлення, опанування та запровадження інновацій та
структура готовності особистості до різних видів діяльності [9]. Згідно з цим, до структурних
компонентів моделі відносяться: знання педагогічних та інноваційних процесів, рефлексія діяльності,
подолання перешкод запровадження інноваційної діяльності, стимули та інші особливості
запровадження, здатності до інновацій. До функціональних компонентів моделі дослідник відносить
наступні: гностичний етап (дії, спрямовані на здобуття нових знань про предмет і об’єкт
нововведення); проектувальний (дії з планування створення, впровадження та поширення інновацій);
конструктивний (відбір змісту та окреслення композиційної побудови нового продукту);
комунікативнийта організаційний етапи.
Кожна інновація проходить також етап
прогнозування її
життєздатності та
конкурентоспроможності. Важливою розробкою в цьому напрямку діяльності було створення
аналітико-технологічної карти Л. Даниленко. Вона включає аналіз інновацій, що змінюють
навчальний процес, виховний та управлінський (зокрема, мету, підходи, принципи, завдання, зміст
тощо). Аналізуючи дану карту, можна зробити висновок: існують масштабні інновації, що є більш
життєздатними і конкурентоспроможними(вони якісно змінюють мету, наукові підходи і принципи,
завдання і структуру освітнього процесу), та локальні інновації (змінюють форми, методи засоби
освітнього процесу) [19].
Локальні інновації виявляються життєздатними та конкурентоспроможнимиза наступних умов:
підвищення творчого рівня розвитку учнів та педагогів;
створення умов для здійснення експериментальної діяльності (правових,
організаційних, психологічних);
підвищення рівня фінансово-економічного та матеріально-технічного стану закладу
освіти та педагогів;
виконання керівником додаткових модернізованих управлінських функцій
(прогностична, дипломатична, консультативна, представницька).
Значна увага в психолого-педагогічній літературі приділяється мотивації педагогічної діяльності,
інноваційної діяльності зокрема. Функції та зміст мотиваційного компоненту інноваційної діяльності
розглядаються в працях К. Ангеловськи [10], Л. Захарової [11], А. Пригожина [12], В. Сластьоніна,
Л. Подимової [3], О. Хомерики [13]. Їх праці базуються на дослідженнях вітчизняних та зарубіжних
психологів В. Мерліна [14], Є. Ільїна [15], Л. Захарової [11], Б. Ломова [16] та ін. Поняття мотиву є
досить багатогранним. Його розцінюють як: уявлення, ідеї, потреби, потяги, спонукання і нахили
(Х. Хекхаузен [17]); психологічні умови, що впливають на цілеспрямований характер дій (А. Маслоу,
В. Мерлін [14]); сукупність факторів, кожен з яких у цілісному процесі виконує свої функції
(Б. Ломов [16], Є. Ільїн [15]).
Найбільш повним в аспекті структури інноваційної діяльності вважається погляд Є. Ільїна, який
виділяє 3 блоки в структурі мотиву: блок потреб (біологічні та соціальні потреби), блок
"внутрішнього фільтру" (інтереси, здібності, перевага за зовнішніми ознаками, рівень домагань,
оцінка власних можливостей, урахування умов досягнення мети, внутрішній контроль, переконання,
ідеали, цінності, установки, ставлення) та цільовий блок (образ предмета, процес задоволення потреб,
мета). Кожен з блоків складається з окремих компонентів. Отже, мотив складається з декількох
компонентів, що відбивають декілька причин та цілей [15].
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Інноваційна діяльність педагога визначається сукупністю мотивів, носить полімотивований
характер. Діяльність педагога обумовлюється різними мотивами, які з часом можуть змінюватись
(самоствердження, престиж, підвищення ефективності навчально-виховного процесу та ін.)
Позитивна мотивація до інноваційної діяльності визначається професійним інтересом, вираженою
потребою у створенні і застосуванні нового, підвищенням педагогічної майстерності, розв’язанням
складних неординарних задач і т.п.
А. Пригожин зауважує, що в середовищі інноваторів більш представлені неекономічні стимули
діяльності, ніж в інших соціальних групах [12]. Головною причиною відмови від нововведень
вважається нерозвинена мотивація досягнення (орієнтація на уникнення невдач сильніша за
орієнтацію на досягнення успіху). Отже, розвиток позитивної мотивації до здійснення педагогічної
інноваційної діяльності є важливою передумовою успішного виконання особистістю інноваційних
завдань.
Структуру операційного компонента інноваційної діяльності складають: особистісно-мотивована
переробка освітніх проектів, їх інтерпретація, виникнення проблемних педагогічних ситуацій, пошук
та ознайомлення з нововведенням; професійно-мотивований аналіз власних можливостей щодо
створення нововведення, прийняття рішення про використання інновації; формулювання цілей та
загальних концептуальних підходів до використання нововведення, прогнозування засобів
досягнення цілей, змін, труднощів, результатів інноваційної діяльності, створення ідей, розробка
концептуальної основи й етапів експерименту; реалізація дій щодо введення інновації в педагогічний
процес, здійснення контролю та корекції; оцінка результатів введення та рефлексія [3].
Важливим складником у структурі інноваційної діяльності є рефлексія як аналіз власної діяльності
вчителем. Рефлексія тісно взаємопов’язана з творчою діяльністю (М. Кларин, С. Степанов, І. Семенов
та ін.). У даному контексті рефлексія складається з умовиводів, узагальнень, аналогів, зіставлень та
оцінок, а також переживань та вирішення проблем. Рефлексія на етапі реалізації інноваційної
діяльності виявляється у двох проявах: 1) учитель знову повертається до етапу прогнозування, де
аналізує окремі складники концепції; 2) відбувається аналіз співвідношення можливостей учителя і
зовнішніх умов. У результаті рефлексії на успішно виконану діяльність учитель переживає
задоволення, впевненість, самостверджується як особистість, несе відповідальність за впровадження
інновацій перед собою, дітьми, батьками.
У сучасній психолого-педагогічній літературі акцентується значна увага на суб’єкті інноваційної
діяльності, аналізується досягнення та розвиток особистості в діяльності. Широкого розвитку набуває
така наука як соціологія інноватики, яка розглядає суб’єкт як важливий елемент інноваційної
діяльності, який визначає напрям розвитку всіх її взаємопов’язаних компонентів.
Суб’єктивний фактор відіграє важливу роль на всіх етапах інноваційної діяльності. Суб’єктами
інноваційної діяльності можуть бути: окремі особистості (вчителі), інноваційні групи, педагогічні
колективи, адміністрація навчального закладу, науковці. Проте, головним суб’єктом змін в освіті
вважають учителя [3; 10; 18].
У зв’язку з цим значна увага приділяється розвитку особистісних характеристик учителя, його
індивідуальності. Індивідуальність у професійній діяльності формується в процесі педагогічної праці,
і є досить пізнім утворенням. Індивідуальність характеризується неповторністю, цілісністю,
активністю, творчістю й т.п. У зв’язку з творчістю виділяють "творчу індивідуальність", яка є вищою
характеристикою професійної творчості. Професійна творчість складається з: інтелектуально-творчої
ініціативи, інтелектуальних здібностей, здатності до творчих проявів сумніву, відчуття новизни,
бажання пізнання. Ядром творчої індивідуальності є продуктивна самосвідомість, яка реалізується як
усвідомлення неповторності своєї особистості, сукупності креативних і творчих характеристик,
динамічність та неперервність процесу розвитку особистості, самоствердження особистості та
усвідомлення своєї компетентності.
У сучасній психолого-педагогічній літературі акцентується увага на суб’єкт-суб’єктній взаємодії
між учасниками педагогічного процесу. Учень, студент виступають не тільки об’єктом педагогічного
впливу, а і його активним суб’єктом. Учитель виступає в ролі наставника, координатора дій учня або
студента.
У сі компоненти інноваційної діяльності в кожній з проаналізованих моделей пов’язані між собою,
тому успішне проходження кожного з етапів веде до здійснення ефективної інноваційної діяльності
особистості. Таким чином, структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності
дозволяє виділити основні структурні компоненти останньої: мотиваційний, креативний,
технологічний, гностичний, рефлексивний, інформаційний. Системоутворюючим компонентом
більшість дослідників уважають суб’єкта інноваційної діяльності. Єдність компонентів на основі
системоутворюючого фактора забезпечує новий рівень діяльності, її цілісність. Структура та зміст
компонентів інноваційно-педагогічної діяльності визначає зміст підготовки вчителя до інноваційної
діяльності, одним з основних способів реалізації якої є проектування. Тому подальшою перспективою
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нашого дослідження є аналіз проектування як засобу інноваційної діяльності і розробка моделі
підготовки вчителя до інноваційної діяльності.
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Плахотнюк Н.П. Структурно-функциональный анализ инновационной педагогической
деятельности как целостной системы.
Представлены результаты структурно-функционального анализа инновационной педагогической
деятельности. Выделены этапы и основные структурные компоненты инновационной
педагогической деятельности, их суть и функции, установлена взаимосвязь между ними.
Акцентируется внимание на субъект-субъектном взаимодействии между участниками
педагогического процесса, а также рассматривается необходимость развития креативности как
важного компонента профессионального становления педагога.
Plahotniuk N.P. Structural Functional Analysis of the Innovative Activity as an Integrated System.
The article deals with structural functional analysis of the innovative activity. Stages and the main structural
components of innovative activity, their essence, functions and the connection between them were presented.
The attention is put on the subject-subject interaction between the participants of the pedagogical process
and the necessity of creation development as the main component of the professional pedagogical growth.

82

УДК 371.027
М.А. Федорова,
старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ МОР АЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У ПР АЦЯХ А.С. МАКАРЕНКА
У статті проаналізовано погляди А. Макаренка на проблему формування моральної свідомості
особистості. Розкрито особливості становлення моральної свідомості в дітей дошкільного віку та
подано методичні рекомендації щодо основ її виховання в умовах дошкільного навчального закладу.
Також репрезентовано форми та методи роботи з дітьми, що оптимізують розвиток у них
моральної свідомості.
Дотримання людиною норм та правил соціальної поведінки, прагнення утверджувати моральні
принципи в повсякденній життєдіяльності залежить від рівня сформованості моральної свідомості
особистості. Проблемі виховання моральної свідомості зростаючої особистості приділялася увага в
усі періоди розвитку людського суспільства, не втрачає актуальності вона і сьогодні. У дослідженнях
сучасних зарубіжних та вітчизняних учених проблема виховання моральної свідомості особистості
розглядається переважно в таких аспектах: теоретико-методологічні засади виховання моральної
свідомості (С. Анісімов, М. Бердяєв, М. Вебер, В. Малахов, В. Соловйов, В. Франкл); особистісно
орієнтований підхід до її виховання (І. Бех, А. Богуш, А. Бойко, О. Кононко, В. Кузь, О. Савченко);
особливості виховання моральної свідомості на різних етапах онтогенетичного розвитку (Ф. Алімов,
Л. Артемова, В. Білоусова, О. Богданова, В. Горєва, О. Дейч, В. Нечаєва, М. Левківський, С. Петеріна,
Н. Хамська, А. Шемшуріна та ін.). Метою нашої статті є аналіз досвіду педагогічної діяльності
А. Макаренка щодо проблеми морального виховання особистості та обґрунтування методичних основ
виховання моральної свідомості особистості в дошкільному віці як важливого етапу морального
виховання.
Необхідно відзначити, що особливості епохи та характерні ознаки тоталітарної виховної системи
відбилися на педагогічних поглядах А. Макаренка. За цим педагогом, визначальними у становленні
моральної поведінки особистості є принцип виховання в колективі, через колектив і для колективу
разом з принципом перспективних ліній. Він поглибив обґрунтування принципу соціального
детермінізму у виховній роботі. Відповідно до нього, завдання виховання культурної особистості на
кожному віковому етапі залежать не від природи, психологічних особливостей вихованця, а від
потреб суспільства, від суспільної мети та ідеалів: "Загальний напрямок виховання повинен
керуватися найближчими реальними цілями, що необхідні для нашої країни. Це – дисциплінованість,
чесність, політична свідомість" [1: 43].
У вихованні моральної поведінки А. Макаренко особливу увагу приділяв питанню гармонізації
свідомості і поведінки. Він вивів фундаментальну закономірність, згідно з якою для вирішення
проблеми єдності свідомості й поведінки одночасно з моральною освітою вимагається чітка,
продумана до деталей система вправ у правильній поведінці: "Скільки б ви не створювали вірних
уявлень про те, що треба робити, але, якщо ви не виховаєте звичку перемагати тривалі труднощі, я
маю право сказати, що ви нічого не виховали. Я вимагаю, щоб дитяче життя було організоване як
досвід, що виховує певну групу звичок" [2: 64]. Відповідно до системи вправ, була розроблена чітка
система вимог, нагород, примусів, покарань – того, що в американській педагогіці називається
"модифікацією поведінки". Проте, в А. Макаренка це застосовувалось за умови поваги до кожної
особистості, прийняття цієї особистості.
Оскільки в радянській державі відмовились від таких мотивів учинку як боязнь гріху, віра в Бога
тощо, А. Макаренко вважав за необхідне у вихованні "комуністичної поведінки" спиратися на науку
про право: "Тільки виховуючи емоцію обов’язку, привчаючи дітей йти не тільки за власним
інтересом, а за ідеєю створення колективної цінності, явно корисної для них – ми виховаємо міцних,
вольових людей" [2: 143-144]. Виконання обов’язку він вбачав не тільки в солідарності інтересів,
ідей, а й у солідарності поведінки [1: 249]. Отже, розвинене почуття обов’язку, негативне ставлення
до аморальних учинків, здатність вихованців усвідомлювати і планувати власну поведінку,
виділялись А. Макаренком як критерії сформованості моральної поведінки.
Аналіз досвіду А. Макаренка та інших педагогів (Е. Грюнеліус, П. Кергомар, М. Монтессорі,
Й. Песталоцці, С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського) дозволив розробити
експериментальну програму виховання моральної свідомості в дітей дошкільного віку. При цьому ми
враховували результати експериментальних досліджень Н. Євланової, Н. Трунової, Н. Фокіної, які
довели, що існує зв’язок між рівнем сформованості в дітей уявлень про моральні якості особистості
та їх ціннісними орієнтаціями, а також між рівнем розвитку теоретичного мислення, сформованістю
моральних суджень та моральною спрямованістю особистості [3: 129-144]. Отже, чим вищий рівень
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знань дитини про норми поведінки, тим більше при здійсненні морального вибору вона орієнтується
на соціальні норми, а не на оцінки оточуючих.
Формування моральної свідомості дітей старшого дошкільного віку відбувається в умовах
поступового розширення соціального середовища. Найбільш авторитетною фігурою залишається
дорослий, на оцінку якого дитина орієнтується у власних діях і вчинках, проте надалі розширюються
взаємини з однолітками, значення яких постійно зростає. Формування моральної свідомості старших
дошкільників (6-ий рік життя) відбувається на базі таких особистісних новоутворень: емоційна уява,
афективно-гностичні комплекси, здатність до емпатії, формування "етичних інстанцій", оцінних
еталонів, елементарна саморегуляція поведінки, механізми психічного захисту, "ієрархія мотивів", які
формуються в ігровій, трудовій, навчальній, творчій діяльності.
Основними завданнями нашої роботи були такі: надання допомоги дітям в усвідомленні змісту та
соціальної значущості норм моральної поведінки, формування особистісного ставлення до них;
ознайомлення дітей з основними поняттями етики і естетики на основі зразків літературних творів і
формуванні на основі цих знань системи ціннісних орієнтацій; розвиток умінь аналізувати і
оцінювати вчинки казкових героїв, аргументувати оцінки, виокремлювати мотиви їх учинків,
формулювати моральну проблему та знаходити адекватні шляхи її розв’язання; вербалізувати свої
враження від прочитаних творів. На заключному етапі ставилася задача сформувати в дітей
диференційовану систему уявлень про моральні якості особистості, яка є важливим засобом
оволодіння нормами соціальної поведінки.
Для розв’язання зазначених завдань нами була розроблена і впроваджена в практику бесіда-гра
"Ранкове вітання". Вона проводилася щоранку в певний час (перед сніданком). Основною метою цієї
форми організації виховного процесу було створення позитивного емоційного настрою дітей у групі,
формування доброзичливого ставлення дітей один до одного і до себе, закріплення знань про норми
поведінки, засвоєні на заняттях та в позанавчальній діяльності, розвиток прагнення чинити відповідно
до засвоєних правил.
Бесіда починалася вітанням. Малюки ставали в коло, обличчям один до одного, а вихователь
пропонував будь-яку гру за власним бажанням, або за бажаннями дітей (наприклад: гра з м’ячем
"Добрий ранок", гра з лялькою "Знайомство", "Рукостискання в колі"). Після того, як діти привіталися
один з одним, з вихователем, помічником вихователя проводилася бесіда з метою актуалізації знань
про правила поведінки в типових ситуаціях та в ситуаціях міжособистісної взаємодії (наприклад: "Як
Незнайко вчора ходив у гості", "Ранок у садочку", "Наші бабусі та дідусі"). Результати
констатувального експерименту довели, що дітям важко виділяти моральну проблему, знаходити
шляхи виходу із конфліктних ситуацій. Тому під час бесід педагог разом з дітьми аналізували та
розігрували конфліктні ситуації, що мали місце в життєдіяльності малюків; обговорювали події з
життя групи, садочка. При обговоренні конфліктних ситуацій ми спиралися на правило,
сформульоване П. Кергомар: "...ти можеш зробити це, якщо воно тобі подобається і нікому не завдає
шкоди. Ти міг би зробити це, якби був сам, але, оскільки ти бачиш, що це неприємно твоєму
товаришу, ти не маєш цього робити" [4: 125]. Головне завдання такої роботи – допомогти дітям
навчитися уникати конфліктів, знаходити шляхи їх розв’язання. Природно, що в бесідах з дітьми
вихователь мав уникати моралізаторства, наклеювання ярликів. На завершення "Ранкового вітання"
педагог висловлював впевненість, що діти в групі згуртовані, дружать один з одним і ніколи не
будуть сваритися. Для виявлення позитивного ставлення один до одного дітям пропонувалася гра за
вибором педагога ("Репортер", "Загальне коло", "Знайди пари", "Де ми були – не скажемо, а що
робили – покажемо").
Серед форм організації виховного процесу на етапі формування моральної свідомості нами був
використаний факультатив "Від казкової краси до краси життєвих вчинків", що передбачав
цілеспрямоване ознайомлення дітей з основними етичними і естетичними категоріями. Під час
проведення факультативу ми намагалися не тільки показати красу у всіх її проявах, а й допомогти
дітям усвідомити важливість, доцільність краси в житті людини, сформувати потребу шукати красу і
самостійно створювати її. Отже, кажучи словами В. Сухомлинського, ми намагалися провести дітей
шляхом "від красивого до людяного", дати можливість відчути красу добра і потворність зла.
Факультатив складався з декількох розділів: "Прекрасне навколо нас"; "Краса людських взаємин";
"Скарби людської душі". Основний жанр використаних творів – казка, оскільки саме вона найбільше
відповідає сутності дитини, її внутрішнім потребам. Ми спиралися на твердження науковців про те,
що слухання казок допомагає дитині навчитися розуміти внутрішній світ героїв, а через нього і
внутрішній світ інших людей, навчитися співчувати їм, повірити у сили добра, набути впевненості в
собі [5: 155].
Ефективність використання казки полягає в таких її особливостях: створення особливого
психічного стану (передчуття чогось незвичайного, чарівного), який базується на почуттях
внутрішньої гармонії і любові, а саме їх ми в першу чергу прагнемо виховати в дітей; виявлення
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творчої і перетворюючої сили любові; наявність жителів чарівного світу, які вимагають бережливого
ставлення до всього живого; здійснюючи вплив на дитину, вона не викликає враження тиску. При
відборі казок для факультативних занять ми враховували такі вимоги: це повинні бути добрі казки, з
хорошим початком, змістом і кінцівкою; вони також мають бути короткими, яскравими, інколи
ліричними, такими, що спонукають дітей проникнутися чужим болем, замислитися над собою.
Кількість героїв має бути незначною, а сюжетні повороти м’якими, спокійними. Загальною ідеєю
казки є перемога добра над злом.
Під час проведення факультативу ми не завжди могли знайти казки, оповідання, що відповідають
темі нашого заняття. У таких випадках ми складали казки, що розкривають перед дітьми певну
моральну проблему і дозволяють над нею поміркувати ("Казка про камінь", "Як Ромашка знайшла
собі друга", "Казка про зірочок").
У зв’язку з недостатньою розвиненістю мислення, довільних психічних процесів формування
дитячих ставлень залежить переважно від оцінок авторитетних дорослих. Тому з дитиною
недостатньо прочитати казку, поговорити про її героїв, сюжет. Необхідно осмислювати її, разом
шукати і знаходити життєві уроки. Це призводить до накопичення в дитини "банку життєвих
ситуацій", який у разі необхідності може бути активізований. Виходячи з цього, обговорення було
спрямовано на вирішення таких завдань: 1) звернути увагу дітей на красу і корисність одних
особистісних якостей і на потворність і шкідливість інших; 2) сприяти формуванню ставлень дитини
до проблем, що обговорюються; 3) допомогти провести аналогію між учинками казкових персонажів
і власними з метою формування вмінь адекватно оцінювати вчинки.
Під час обговорення прочитаних творів діти пропонували різні варіанти розв’язування
проблемних ситуацій, опираючись на власний життєвий досвід, на вчинки тих казкових героїв, з
якими вони познайомилися раніше. У процесі роботи значна увага приділялася розвитку в дітей умінь
поставити себе на місце іншої людини, побачити ситуацію її очима.
У результатах констатувального експерименту зафіксовано, що оцінні еталони дошкільників
нечіткі, розмиті. Через це оцінка дітьми поведінки оточуючих була, як правило, однобічною та
недиференційованою. З метою формування чітких оцінних еталонів на факультативних заняттях ми
обговорювали героїв казок, з’ясовували, чим вони схожі, чим відрізняються один від одного. На
основі аналізу поведінки літературних героїв, діти вчилися виокремлювати позитивні та негативні
риси особистості, оцінювати їх. Для закріплення уявлень про моральні якості особистості, малюки
згадували факти із власного досвіду, із досвіду товаришів, знайомих. Так, у старшій групі при
обговоренні української народної казки "Лисичка та журавель" діти знайомилися з героями казки,
з’ясовували причини ситуації, що склалася, вчилися характеризувати лисичку та журавля,
обґрунтовувати, які якості не дозволили їм уникнути неприємної історії. Систематична робота в
цьому напрямку сприяла тому, що оцінка дітьми дій та вчинків оточуючих стала більш
диференційованою та різнобічною.
Результати констатувального експерименту засвідчили, що дошкільники вчинки людей та
казкових героїв оцінюють за їх результатами, оскільки їм важко виокремити мотиви поведінки
учасників ситуації. Зважаючи на це, в експериментальній роботі ми підводили дітей до розуміння
того, що в поведінці людини виявляється її ставлення до навколишнього світу, і кожний учинок
диктується певними намірами.
Щоб усвідомити, що основою однакових учинків можуть бути різні мотиви, ми пропонували
розглянути і порівняти різні ситуації. Наприклад: 1. Оленка і Наталка гралися м’ячем на вулиці.
Раптово м’ячик вискочив з Наталчиних рук і покотився по дорозі. Дівчата кинулися за ним. Оленка,
щоб першою схопити м’ячик, штовхнула подругу убік. Дівчинка ледь втрималася на ногах. Наталка
дуже образилася на свою подругу. 2. Сашко і Павло гралися м’ячем на вулиці. Під час гри м’ячик
вискочив із рук Павла і покотився по дорозі. Хлопчики кинулися за ним. Раптом Сашко побачив, що
по дорозі на великій швидкості мчить машина. Щоб друг не вискочив на дорогу, хлопчик штовхнув
його убік. Павло не втримався і впав на асфальт у калюжу. Хлопчику було дуже боляче і він
розплакався. Після читання ситуацій дітям задавали питання, щоб з’ясувати їх думку про те, хто
винний більше: Сашко чи Оленка. При цьому прагнули не тільки результати, а й мотиви вчинків
героїв.
Після читання казок та їх опрацювання ми намагалися закріпити почуття, враження дітей, шляхом
включення їх у різні види діяльності (зображувальної, музичної тощо). Дітям пропонували виконати
такі завдання: 1) намалювати малюнки, які відповідають темі заняття. Наприклад: намалювати свою
стежинку щастя (тема "Мрії про майбутнє, прагнення зробити його кращим"), намалювати казкових
героїв, які справили найбільше враження. Під час малювання вмикали музику з метою підсилити
почуття; 2) розіграти уривок з казки, в якому без слів, за допомогою жестів, рухів показати характери
героїв, розкрити сюжетну лінію.
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У вільний від занять час (на прогулянках, під час ігор у групі) діти залучалися до виконання
різних ігрових завдань, метою яких було вчити правильно усвідомлювати мотиви поведінки
оточуючих, формулювати моральну проблему, знаходити оптимальні шляхи її розв’язання.
Завдання № 1: "Закінчи казку". Перед малюками використовуючи ляльок інсценізували початок
історії, яка містить конфліктну ситуацію, і пропонували придумати кінцівку. Серед усіх варіантів
спільно обирали найкращий, обґрунтовували відповідь і разом складали кінцівку казки. По
закінченню дітей просили згадати, чи була подібна історія в їхньому житті, як вони вчинили, чи
доцільно було так робити. Завдання № 2. "Склади казку". Цікавою для дітей була пропозиція скласти
казку на задану тему. Складаючи казки, малюки метафорично описували події минулого і сучасного
життя. Багато казок складали про майбутнє. У нашому дослідженні ми дотримувалися припущення
М. Дейлі про те, що створюючи казку, дитина не тільки розповідає про власні проблеми. Вона ніби
програмує себе. Саме тому важливим для нас було, щоб такі казки мали щасливу кінцівку. Часто саме
щаслива кінцівка допомагала авторам "підтягнути" сюжет, фактично пропонуючи комплекс дій з
досягнення успіху в діяльності.
У роботі з дітьми нами використовувалися елементи казкотерапії. Сутність казкотерапії як
психолого-педагогічного методу полягала в утворенні зв’язків між казковими подіями і поведінкою у
реальному світі, переносі казкових смислів у реальність. Основним критерієм для казкотерапевта є
діагностична шкала "руйнування – творчість", а головним завданням – передача знань про життя
творця з метою формування творчої особистості. У процесі роботи використовували такий
методичний прийом: здогадавшись про емоційні проблеми окремих дітей ми складали казку, де
пригоди, вчинки героїв спрямовані на вирішення цієї проблеми (страх, грубість невпевненість). Ми
придумували фантастичну привабливу істоту, яка ззовні і характером була дещо схожою на дитину, і
в якої, за сюжетом, з’являлося багато можливостей і засобів для подолання перешкод. Тим самим ми
надавали можливість дитині відчути допомогу і знайти вихід із ситуації, що її турбує.
Проведена робота дозволила зробити висновки, що розроблена програма виявилася ефективною і
дозволяє оптимізувати процес виховання моральної свідомості особистості дітей дошкільного віку.
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Федорова М.А. Проблема воспитания морального сознания личности в работах А. Макаренко.
В статье проанализированы взгляды А. Макаренко на проблему формирования морального сознания
личности. Также раскрыты особенности становления морального сознания у детей дошкольного
возраста и поданы методические рекомендации относительно основ ее воспитания в условиях
дошкольного учебного заведения.
Fedorova M.A. A Problem of Personality Moral Consciousness Education in the Works of A. Makarenko.
In the article the views of A. Makarenko on the problem of personality moral consciousness formation are
analysed. The features of moral consciousness becoming are also exposed for the children of preschool age
and methodical recommendations are given in relation to bases of its education in the conditions of
preschool educational establishment.
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КРИТЕРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ВИЯВЛЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ РИС
ТА РЕСУРСІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇХ СИНЕРГІЗАЦІЇ
У статті обґрунтовуються критеріальні ознаки виявлення синергетичних ресурсів педагогічних
систем, зміст яких одночасно розкриває принципи синергізації освітніх систем, що постають
потужним теоретико-методологічним ресурсом їх оптимізації. Зроблено висновок про те, що означені
принципи як критеріальні ознаки виявлення синергетичних ресурсів педагогічних систем та відповідний їм
зміст реалізації діалектичним чином взаємопов’язані, обумовлюють та потенціюють один одного.
Інформаційний бум, як один із головних чинників входження сучасного світового ладу в еру
інформаційного суспільства, зумовлює тенденцію науки та технології до процесу зростання,
поновлення та накопичення знань. Зазначене вище вимагає побудови такої системи освіти, яка б
забезпечила впровадження в освітню галузь інтегративного, синтетичного знання, отриманого на
ґрунті міждисциплінарних зв’язків та новітніх наукових напрямів. Тому синергетика може стати
однією з провідних галузей сучасних міждисциплінарних досліджень. Відтак, ідеї синергетики
знаходять широке застосування в освітньому просторі, коли педагогічні системи починають
аналізуватися в термінах теорії самоорганізації. Окремі аспекти теорії самоорганізації з педагогічної
точки зору знайшли відбиття в працях В.Г. Буданова, Г.П. Васяновича, В.Г. Виненка, А.В. Євтодюк,
І.В. Єршової-Бабенко, С.Ф. Клепка, В.А. Кушніра, Є.М. Князєвої, В.С. Лутая, В.В. Маткіна,
А.П. Назаретяна, М.М. Таланчука, та ін., які використовують синергетичну парадигму в осмисленні
розвитку педагогічної думки, розгортанні освітніх процесів та в проектуванні освітніх систем.
Відтак, метою статті є обґрунтування критеріальних ознак виявлення синергетичних рис та
ресурсів педагогічних систем та основних принципів їх синергізації.
Вивчення наукових джерел з проблематики дослідження засвідчив, що синергетичний підхід в освіті не
отримав глибокого узагальнення та обґрунтування через брак критеріальної бази виявлення синергетичних
рис в освітніх системах. Аналіз літератури з проблематики дослідження дозволяє розробити та
сформулювати ці критеріальні ознаки, які дозволяють аналізувати педагогічні системи за рядом
синергетичних ознак та одночасно виражають і певні синергетичні принципи побудови педагогічної
системи. До цих принципів належать такі:
І. Принцип незамкнутості, відкритості педагогічної системи зовнішньому середовищу, що, у свою
чергу, передбачає також і відкритість всіх підсистем, складників цієї системи один одному. Відкритість
підсистем одна одній та зовнішньому середовищу можна проілюструвати наявністю суб’єкт-суб’єктного,
гуманістичного характеру взаємин у навчально-виховному процесі ("педагогіка співробітництва"), що
передбачає певні особливості взаємодії учасників навчально-виховного процесу, які постають принципами
синергізації освітніх систем. Розглянемо чотири педагогічні аспекти відкритості педсистеми.
1) Загальнопедагогічні принципи відкритості педсистеми:
а) реалізація принципу природовідповідності, коли побудова педагогічних процесів реалізується у
відповідності до законів та закономірностей природи та, загалом, нашого космопланетарного оточення;
б) активність педагогічної системи, що характеризується проявом ініціативи в педагогів, прагненням до
самовдосконалення, самореалізації, інноваційних форм роботи, підвищення ефективності педагогічного
процесу (передбачає опрацьовування навчальної інформації через різні сенсорні канали сприйняття,
образного і логічного, абстрактного й наочного, якісного й кількісного в їх взаємопереходах); використання
інноваційних підходів до навчальної діяльності, які мають постати тими флуктуаціями, що дозволять системі
увійти в стан нерівномірності, досягти точки біфуркації, вийти на новий рівень самоорганізації) [1: 75-78].
2) Форми та методи реалізації стану відкритості педсистеми:
а) утвердження учнівського та студентського самоврядування (суб’єкт-суб’єктні відносини
співробітництва, кооперативного навчання, співдружності, методичного співавторства, взаєморегуляції),
моделі взаємодії: педагог – вихованець, вихованець – вихованець, вихованець – педагог, коли стосунки як з
людиною, так і з будь-якими творіннями Космосу будуються як суб’єкт-суб’єктні, коли вчитель та учень
входять у децентровані взаємини, коли відбувається своєрідне синергійне "сплавлення" всіх учасників
навчально-виховного процесу в цілісну навчальну систему;
б) створення ситуації реального співробітництва та об’єднання його особистісної і професійної сторін:
учасники освітнього процесу, вчитель та учень, створюють єдине інтерактивне поле взаємодії, сумісно
видобуваючи знання (суб’єкт-суб’єктна, гуманістична парадигма освіти), культивується та реалізується
доброзичливість, відкритість, довіра, навчання майстерності подолання конфліктів;
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в) спільна діяльність носить систематичний характер, ґрунтується на вільному виборі, вільному
утворенню груп співробітництва за їх інтересами; професійне зростання здійснюється за рахунок
внутрішньої мотивації; формуються відносини багатомірного сприйняття один одного; на їх основі
кристалізується цілісне сприйняття самого себе.
3) Вектори відкритості педагогічної системи:
а) відкритість педагогічної системи зумовлює взаємодію і взаємообмін інформацією та "енергією"
з навколишнім середовищем, передбачає наявність широких зв’язків із зовнішнім середовищем;
б) відкритість педагогічної системи означає також і відкритість до педагогічних новацій,
відкритість до інших предметних областей сучасної науки (що виражається в міжпредметному
характері розбудови педагогічної системи), відкритість до глобалізаційних процесів (одним із проявів
якої є Болонська декларація), здатність системи швидко асимілювати інші педагогічні системи,
гнучко реагувати на суспільні умови та замовлення;
в) відкритість педагогічної системи передбачає відкритість до світу на особистісному рівні
кожного учасника навчально-виховного процесу, що означає здатність до актуалізації, ефективного
знаходження ним свого шляху успішної самореалізації та самоствердження; це й афективноперцептивна, сенсорна відкритість вихованця зовнішньому навчальному та, взагалі, соціальному
середовищу, творча відкритість невизначеному, парадоксальному, багатозначному аспекту
реальності.
4) Особливості навчальної діяльності учасників навчально-виховного процесу, характер їх
особистісного та професійного зростання:
а) навчання й виховання постають як єдине ціле, елементи якого в принципі розділити неможливо;
утвердження принципу інтеграції та реалізація міждисциплінарних зв’язків навчальних предметів;
б) актуальним є "відкритий", "дистанційний" тип освіти упродовж життя, в який включені
складові: передача знань, умінь, навичок, формування відносин людини до світу, знаходження
змістів, самовираження, соціальна творчість. Освіта орієнтована на поєднання пізнання внутрішнього
та зовнішнього просторів як проявів єдиного Космосу;
в) набуття знань здійснюється через організацію власного досвіду, через оволодівання методами
вирішення проблем. Діяльність спрямовано до зони найближчого розвитку (Л.С. Виготський),
притаманний індивідуальний темп просування в навчанні. Засоби навчання та виховання – саме
життя (освіта постає мистецтвом життєтворчості особистості);
г) самопізнання педагога здійснюється через усвідомлення власного досвіду, в якому відсутні
помилки та успіхи, а є лише рівні розуміння власного життя. Негативні та позитивні риси людини при
цьому сприймаються ним як рівноцінні ресурси її розвитку. З метою розвитку професійної
майстерності використовуються специфічні методи поглиблення самосприйняття (тренінг-семінар
особистісного зростання, соціально-психологічний тренінг, тренінг професійної майстерності,
інтерактивні, релаксаційні та медитативні методики тощо);
д) рефлексія, осмислення, усвідомлення педагогом власної діяльності має тренувальнонавчальний, експериментальний, систематичний характер; у педагога формується науковотеоретичне, системне мислення на тлі широкого узагальнення педагогічного досвіду; особистісне
пізнання та розвиток знаходяться у фокусі уваги, відрізняються добровільністю та регулярністю;
професійне та особистісне зростання інтегруються.
ІІ. Принцип самоорганізації та цілісності педагогічної системи в педагогічній діяльності
передбачає:
1) Формування в системі активного, багатогранного навчально-педагогічного середовища, що, у
свою чергу, забезпечує підтримку стану відкритості і неврівноваженості системи, локальних зв’язків
між її елементами. Система, в якій має місце процес самоорганізації – це відкрита динамічна система.
Оскільки освітня система розвивається завдяки переробці інформації (коли в систему ззовні
надходить інформація й у результаті відбувається формування активного навчально-педагогічного
середовища), то найбільш перспективним підходом до забезпечення неврівноваженості й локального
зв’язку між елементами освітньої системи є використання позиційного принципу організації спільної
діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу, їх самоврядування [2: 269].
2) Наявність конструктивного конфлікту.
Суттєво, що навчальна діяльність при реалізації позиційного принципу націлена на виявлення і
"зіштовхування" різних позицій вихованців, їхніх поглядів на той самий об’єкт при груповій роботі, коли
можливим є конструктивний конфлікт, який може сприяти виявленню оптимальних стратегій вирішення
відповідних завдань навчальної діяльності.
3) Масштабність та різнобічність психолого-педагогічних впливів на вихованця.
Велике значення тут мають кооперативні дії великого числа елементів та чинників, що передбачає
розмаїття елементів навчально-виховного середовища, наявність великої кількості елементів
навчально-виховного процесу (різних і комплементарних типів навчальних програм, систем,
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підручників, предметів, методичних підходів, соціально-рольових тренінгів, навчально-виховних
засобів, включаючи неперервно-дистанційні форми освіти), навчально-виховних засобів, впливів,
аспектів людини, що залучаються в навчально-вихований процес (сенсорно-перцептивний, емоційномотиваційний, інформаційно-когнітивний, ціннісно-світоглядний аспекти), багатогранність, творчість
розвитку людини ("талант – синтез талантів").
ІІІ. Атракторність та гомеостатичність педагогічної системи, тобто її еволюційний ресурс, що
визначається наявністю цілей (не лише тактичних, але й стратегічних), на які спрямована
структуралізація педагогічної системи та її функціонування. Цей принцип має такі аспекти:
1) Гомеостатичність системи (що як теоретичний конструкт базується на ідеях кібернетики,
системного підходу і синергетики) можна розуміти як самовідтворення системи, як підтримку
програми функціонування системи, її внутрішніх характеристик у деяких рамках, що реалізується
через такі особливості функціонування педсистеми, як:
а) наявність мети еволюціонування педсистеми, оскільки нелінійна система має мету свого
існування (від якої вона одержує коригувальні сигнали);
б) наявність негативних зворотних зв’язків (коли частка сигналу з виходу системи подається на
вхід зі зворотним знаком), які пригнічують будь-яке відхилення в програмі поведінки системи, що
виникло під дією зовнішніх впливів середовища (мету-програму поведінки системи в стані
гомеостазу називають атрактором).
2) Атракторність підсистеми, що передбачає такі вектори спрямованості атракторів педсистеми:
а) наявність соціального замовлення суспільства на підготовку фахівця, яке реалізоване через
мету, з якої мають співвідноситись результати засвоєння змісту навчання, сам процес формування
вмінь та навичок;
б) мета навчально-виховного процесу реалізується через:
– орієнтацію педагогічної системи на розвиток особистості вихованця, на його саморозвиток, на
формування ціннісних орієнтації, на становлення творчої особистості як людини культури, що
відкрита до свого космопланетарного оточення, спрямованість на вільний розвиток індивідуальності;
– створення передумов для актуалізації самодисципліни, самовиховання, особистісної
відповідальності за свою долю;
– формування у всіх учасників навчально-виховного процесу багатомірного, багатопланового
творчого мислення за рахунок взаємодії стратегій обробки інформації лівою та правою півкулями
мозку: розвиток інтуїтивного та метафоричного компонентів пізнання світу тут знаходить підтримку
та розглядається як частина творчого процесу.
IV . Принципи нестійкості, біфуркаційності (точки біфуркації), флуктуаційності, динамічної
ієрархічності, педагогічної системи, її відкритість до надмалої дії, тобто її здатність до змін,
порушення свого сталого догматичного ладу. Зазначені принципи постають такими, що
взаємопотенціюють один одного та реалізуються як взаємоповязані сутності. Тому вони
розглядаються у цілісному теоретичному контексті. Ці принципи детермінуються такими
характеристиками:
1) Догматизація педсистеми, її організаційна й парадигмальна усталеність, які знаменують собою
певний етап розвитку будь-якої системи, що на рівні педагогічної реальності є однією з умов
структуралізації педагогічної системи та проявляється не тільки в організаційній усталеності, але й у
її теоретико-методологічній проробленості, завершеності, логічності, глибокій теоретичній
обґрунтованості.
2) Динамічна ієрархічність педсистеми. Якщо догматизація педагогічної системи як один із етапів
її розвитку постає умовою її ієрархічності, то динамічна ієрархічність виявляє основний спосіб
проходження системою, що еволюціонує, точок біфуркації та приводить до її становлення,
народження або загибелі ієрархічних рівнів. Цей принцип описує виникнення нової якості системи по
горизонталі, тобто на одному рівні. Повільна зміна керуючих параметрів більш високого рівня
приводить до нестійкості системи на більш низькому рівні, отже, до біфуркації і перебудови її
структури на цьому рівні [3: 297].
3) Керуючі параметри педсистеми. Керуючими параметрами процесу навчання на рівні навчальної
дисципліни є параметри порядку, тобто закономірності структуралізації навчального матеріалу, а під час
зміни зазначених параметрів, що здійснюється шляхом зміни дидактичних посібників, комплектів
навчально-методичних матеріалів, відбувається зміна реального процесу навчання [1: 92-93].
4) Сенситивність педсистеми до надмалих впливів. Перебування відкритих систем у хитливому,
нелінійному стані, що характеризує сам еволюційний процес, приводить до того, що системи саме на рівні
нестійкості (на межі між старим і новим еволюційним станом) перебуваютьу динамічному метаморфозному
стані самозміни та відкриваються до впливів зовнішнього середовища, особливо до надмалих впливів. Саме
на основі цього процесу стає зрозумілим відкритість педагога та педагогічної системи взагалі надмалим
інформаційним впливам інноваційно-творчого характеру, коли наявність певних проблем педагогічного
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процесу активізують у педагога потребу й формують психологічну налаштованість знаходити адекватну й
корисну інформацію в різних інформаційних джерелах зовнішнього середовища протягомтривалого часу.
5) Флуктуаційність, нестійкість педагогічної системи має такі особливості реалізації:
а) нестійкість системи найбільш часто виявляється в негативних ситуаціях, викликаних невідповідністю
навчального матеріалу і його структури логіці процесу навчання; невідповідністю методів і прийомів
навчання характерові навчального матеріалу, ситуації його вивчення; невідповідність мотивів діяльності
вихованців змістові навчальної діяльності й цілям педагога тощо;
б) з погляду синергетики, в негативних ситуаціях слід впливати на процес навчання резонансним чином,
коли, наприклад, цей вплив має бути спрямований на перебудову навчального матеріалу з урахуванням
логіки і структури процесу навчання, корегування мотивів вихованців, "вирівнювання" психологічного
клімату в групі і т.д. [1: 90-93]; при цьому, що саме в зазначених негативних суперечливих ситуаціях
зазвичай народжуються педагогічні інновації, формуються елементи творчого досвіду педагогів.
V. Принцип ієрархічної цілісності освітньої системи, який виявляє такі пов’язані із ним принципи, як
принципи нелінійності, когерентності, адитивності (ціле більше частин), емерджентності (наявність
нових системних якостей системи, які не є сумою якостей її елементів). Концептуальні аспекти принципу
ієрархічної цілісності освітньої системи мають такий вигляд:
1) Нелінійність характеризує відновлення системи шляхом загибелі старого порядку, хаосу і народження
нового [3: 293], коли розвиток процесу виявляється стрибкоподібним: впливи, що здійснюється в певному
напрямку послідовно-лінійним чином, не акумулюються і не сумуються в кінцевому підсумку, тобто не
приводять до очікуваних наслідків. Тут виявляється порушення принципу причинної суперпозиції в явищах,
коли результат впливів не дорівнює сумі їхніх результатів. Зазначений принцип виявляє певні наслідки в
царині педагогічних процесів:
а) результат педагогічних впливів є непропорційний і неадекватний зусиллям;
б) педагогічна діяльність постає нелінійним процесом [3: 295], що зумовлено нелінійністю
(непередбаченістю, спонтанністю) поведінки всіх учасників навчально-виховного процесу. Вони в
сукупності являють собою складну нелінійну систему, елементами котрої відбуваються постійні нелінійні
взаємодії, коли людські відносини носять украй нелінійний характер, хоча б тому, що існують границі
почуттів, емоцій, пристрастей, поблизу яких поведінка стає неадекватною.
2) Когерентність (погодженість) передбачає те, що системи поводяться як єдине ціле і структуруються
так, немов би кожен елемент, що входить у більш складну систему, був "інформований про стан системи в
цілому. Когерентність виявляється пов’язаною з адитивністю (коли елементи, що когерентно взаємодіють,
потенціюють, "помножують" один одного та складають нову системну реальність, коли "ціле виявляється
більшим суми його частин") та емерджентністю (коли будь-які елементи, інтегровані в цілісну систему,
передають їй частину своїх властивостей і функцій, у той час як сама система виявляє системні властивості
та функції, що не притаманні окремим її елементам).
VІ. Імовірнісний, надситуативний, самоактуалізаційний, самодетермінований характер педагогічного
процесу, відкритість невизначеності, творчості, експерименту, процесам самоактуалізації. Принцип
самоактуалізації означає здатність людини долати межі між природним і надприродним, виходити за межі
будь-якого можливого досвіду. При цьому самоактуалізація – це самотрансцендентність як здатність людини
постійно перевершувати себе, свої таланти, свою обдарованість (К. Поппер).
VІІ. Принцип відносності інтерпретацій предмету спостереження. Цей принцип відображає
обмеженість і відносність наших уявлень про систему в кінцевому дослідженні через неоднозначність
одержаних результатів як наслідок її імовірнісного опису.
VІІІ. Принцип синергізації педагогічної системи (утвердження міжпредметного характеру її орієнтації)
означає безпосереднє використання методології синергетики в побудові педагогічної системи, що постає
певним критерієм синергізації педагогічної системи.
Усі означені принципи як критеріальні ознаки виявлення синергетичних ресурсів педагогічних систем та
відповідний їм зміст реалізації діалектичним чином взаємопов’язані, "обмінюються буттям", обумовлюють
та потенціюють один одного. Крім того, сам зміст реалізації цих принципів включає, окрім суто
синергетичних детермінант, традиційні й інноваційні аспекти педагогічної діяльності, що засвідчує про
високий системно-організуючий, узагальнюючо-класифікаційний, інноваційний, еволюційний ресурс
синергетичного підходу, коли традиційні педагогічні ідеї не відкидаються, але сповнюються новим
узагальнюючим теоретичним змістом та концептуальнооновлюються.
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Матеріал надійшов до редакції 02.09. 2008 р.
Вознюк А.В. Критериальные признаки выявления синергетических черт и ресурсов
педагогических систем и основные принципы их синергизации.
Обосновываются критериальные признаки выявления синергетических ресурсов педагогических
систем, содержание которых одновременно раскрывает принципы синергизации образовательных
систем, что является мощным теоретико-методологическим ресурсом их оптимизации. Сделан
вывод о том, что обозначенные принципы как критериальные признаки выявления синергетических ресурсов
педагогических систем и соответствующее им содержание реализации диалектически взаимосвязаны,
обуславливают и потенцируют друг друга.
V oznyuk A.V . Criteria Signs of Synergetic Traits and Resources of Pedagogical Systems Exposure and
Basic Principles of their Synergizing.
The criteria signs of synergetic resources of pedagogical systems exposure, whose contents simultaneously
exposes the principles of synergizing of educational systems, are grounded. This is the powerful theoretical
and methodological resource of their optimization. The conclusion is made that the defined principles as the
criteria signs of synergetic resources of pedagogical systems exposure and the corresponding realization
content are dialectically interconnected and condition each other.
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
ДО САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ
ЗІ ШКОЛЯР АМИ
У статті розглянуто об’єктивні передумови підготовки медичних сестер до санітарно-гігієнічного
виховання та профілактичної роботи зі школярами загальноосвітніх навчальних закладів . З’ясовано
відсутність єдиної системи фахової підготовки медичних сестер до реалізації знань про здоровий
спосіб життя. Вказано на роль медичних сестер загальноосвітніх навчальних закладів у реалізації
завдань збереження здоров’я в дітей шкільного віку та у формуванні здорового способу життя.
У процесі розвитку освіти в Україні важливим стратегічним завданням є залучення молодого
покоління до ведення здорового способу життя та вміння підтримувати та зберігати здоров’я.
Розуміння на державному рівні складності ситуації щодо здоров’я населення, зокрема молоді,
прагнення подолати негативні наслідки екологічної катастрофи спостерігається, передусім, у галузі
законодавства. Конституція України побудована на демократичних засадах і визначає життя й
здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей, тому держава бере на себе зобов’язання
забезпечити найбільш повну реалізацію зазначених цінностей
В умовах, що склалися попередніми роками, тенденція до погіршення здоров’я у віці до 15 років
прийняла стійкій характер. Зростає число дітей з порушеннями психічного здоров’я та суміжними
психічними станами, які часто формують соціальну дезадаптованість підлітків.
Вивчення захворюваності дітей, які мешкають на забрудненій у результаті аварії на ЧАЕС
території, в динаміці 10 років показало, що її узагальнений рівень значно перевищує показники
захворюваності мешканців "чистих" територій. Якщо в цілому по Україні він практично не змінився,
або навіть знизився, то в окремих радіаційно-забруднених районах захворюваність підвищилася у 2-3
рази.
Наприклад, у Народицькому районі Житомирської області рівень захворюваності збільшився з
516,7 до 1148,3 випадків на 1000 дітей, в Коростенському районі Житомирської області з 445,0 до
849,4 випадків на 1000 дітей, у Поліському районі Київської області – з 497,7 до 1204,3 на 1000 [2].
Оскільки основні пріоритети, мотивації, світогляд, установки на певний спосіб життя формуються
в дитячі та юнацькі роки, то саме на медичних працівників, які працюють в загальноосвітніх
навчальних закладах, покладається завдання сформувати в молодого покоління навички дбайливого
ставлення до власного здоров’я, навчити правилам безпечної поведінки.
Метою статті є вивчення проблем підготовки медичних сестер до санітарно-гігієнічного
виховання та профілактичної роботи зі школярами.
Потреба в послідовній і безперервній роботі в цьому напрямку зумовлює необхідність пошуків
ефективних педагогічних технологій, стратегій, адекватних індивідуальним особливостям віку та
соціальному статусу учнів, розробки та впровадження комплексних медико-педагогічних заходів у
загальноосвітніх навчальних закладах.
На сучасному етапі зростає роль медичної сестри у проведенні профілактичних і лікувальних
заходів, що не потребують лікарської кваліфікації. Медсестри можуть взяти на себе левову частину
профілактичної роботи, медико-соціальної допомоги. Європейською політикою досягнення здоров’я
виконання цих функцій передбачено передусім службами первинної медико-санітарної допомоги
(ПМСД), зокрема, медичними сестрами [3].
Проблемою впровадження здорового способу життя серед дітей, підлітків займалось багато
науковців. На наш погляд, найбільш ґрунтовними є праці О.Р. Артюра, В.А. Бабаліч,
О.М. Балакірєвої, О.В. Вакуленка, М.В. Гринькової, Т.С. Грузевої, Г.М. Даниленко, Т.О. Дем’янчука,
О.Д. Дубогай, Л.М. Завацької, О.М. Махрова, А.М. Нагорної, В.М. Оржеховської, В.А. Сановської,
С.В. Свиреденка, Л.П. Сущенко, О.О. Яременка, І.Є. Булаха, Ю.В. Вороненка, Б.П. Криштопи,
Л.М. Романішиної, Я.В. Цехмістра, М.Б. Шегедин.
Дослідження вище зазначених учених дають змогу стверджувати, що ефективність процесу
організації і впровадження здорового способу життя залежить від цілісності системи, а також у
взаємозв’язку різних груп і організацій, де вагома роль надається медичним працівникам, особливо
медичним сестрам.
Контроль за станом здоров’я учнів є основою профілактичної і оздоровчої роботи в школі. Це
один з найголовніших напрямків роботи медичної сестри. Медична сестра, постійно знаходячись у
школі, забезпечує систематичний догляд за здоров’ям дітей. Для чіткої і правильної організації цієї
роботи середній медичний персонал шкіл повинен добре знати особливості стану здоров’я учнів
© Горай О.В., 2008
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різних вікових груп; патології, що найчастіше виникають у школярів; фактори, що діють на
формування певних відхилень, методи профілактики.
Контроль за станом здоров’я школярів передбачає, з одного боку, оцінку впливу шкільних
програм, організації режиму в умовах навчання та виховання у школі на здоров’я дітей та підлітків, з
іншого – визначення ефективності профілактичних і оздоровчих заходів, направлених, у першу чергу,
на зміцнення здоров’я здорових дітей.
Встановлено, що на стан здоров’я дітей шкільного віку несприятливо впливають неправильна
організація навчального процесу, його інтенсивність. Спеціальними дослідженнями встановлена
соціальна обумовленість здоров’я, яка суттєво погіршується у школярів при переході їх з класу в
клас, а також прямий зв’язок відхилень у стані здоров’я з факторами навколишнього середовища,
включно з гігієнічними умовами виховання та навчання [4].
Вивчаючи систему освіти в напрямку підготовки медичної сестри до роботи зі школярами
зазначимо, що існують певні проблеми, які визначаються відсутністю єдиної системи фахової
підготовки студентів до реалізації знань про здоровий спосіб життя в майбутній професійній
діяльності.
У вищих медичних навчальних закладах при підготовці медичних сестер основний об’єм
навчальних годин відводиться на вивчення клінічних дисциплін і лише незначна кількість годин – на
питання профілактики. У програмі для вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
за спеціальністю 5.1102 "Сестринська справа" "Медсестринство в педіатрії" серед 56 практичних
навичок виділено тільки 3 навички по проведенню санітарно-освітньої роботи з питань
профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя та забезпеченню лікувальнопрофілактичних та навчально-виховних заходів.
Сьогодні підготовка студентів у даному напрямку забезпечується традиційними методами без
урахування новітніх процесів і технологій. Окрім того, у спеціальній літературі відсутні цілісні
теоретичні дослідження проблеми формування готовності медичних сестер до пропаганди і реалізації
ідей здорового способу життя в майбутній професійній діяльності, немає відповідних педагогічних
технологій зі спеціальними добором форм, методів, засобів і прийомів, необґрунтовано систему
педагогічних умов, які б забезпечували функціональність навчального процесу.
Навчальні посібники зі спеціальних дисциплін недостатньо орієнтовані на процес профілактики
захворювань та формування навичок пропаганди здорового способу життя.
Класична професійна медична освіта необґрунтовано мало відводить часу на передачу знань
студентам щодо індивідуального здоров’я людини, значення здорового способу життя, збереження,
зміцнення та розвиток здоров’я.
У підготовці медичних сестер виникає проблема орієнтації на професійні задачі, які вони будуть
виконувати за місцем роботи, бо вони не знають місця майбутнього працевлаштування (лікувальнопрофілактичні заклади чи навчальний загальноосвітній заклад).
Обґрунтувати таке співвідношення не важко, бо випускники після закінчення навчання в
основному працюють у лікувальних закладах, але в тих випадках, коли медичній сестрі потрібно
працювати в загальноосвітній школі, де головне коло її обов’язків повинно бути пов’язане
профілактичною та оздоровчою роботою, отриманих знань у медичному вузі недостатньо.
На превеликий жаль, традиційна система ПМСД залишається орієнтованою переважно на хворобу.
Вона не передбачає конкретних активних заходів первинної профілактики, надання послуг,
спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я, навчання здоров’ю, формування корисних навичок.
Співвідношення обсягу профілактичної роботи медичної сестри до лікування досягає 1:10 [3].
Цікавим, на нашу думку, є досвід зарубіжних науковців. Так, зокрема, в Росії працівниками
Северодвінської міської дитячої лікарні був розроблений алгоритм, що відбиває послідовність
виконання обстежень учнів при проведенні профілактичного огляду в школі.
За результатом дослідження було встановлено, що впровадження в практичну діяльність
медперсоналу школи стандартизованої послідовності проходження учнями профілактичних оглядів
не тільки забезпечить своєчасне виявлення різних відхилень на ранніх стадіях формування
захворюваності, але і дозволить більш раціонально використовувати робочий час медичних сестер,
підвищить його роль на етапі долікарського обстеження.
Крім практичних навичок медсестринського процесу, медична сестра повинна виконувати функції
педагога та психолога. Підготовка медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та
профілактичної роботи зі школярами та розв’язання питання підвищення рівня організаційнокомунікативних умінь і навичок вимагає виконання таких завдань:
розвивати перцептивні вміння та навички правильно сприймати оточуючих з метою
формування комунікативноїкультури;
уміти спілкуватися в різних ситуаціях;
уміти співпрацювати в різних видах діяльності;
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володіти емпатією – здатністю емоційно відкликатися на переживання інших людей,
проникати в їхній внутрішній світ, розуміти ці переживання, думки, почуття, співпереживати і
співчувати;
відповідати вимогам особистісно-професійних якостей, властивих медичному
працівнику;
уміти стимулювати розвиток потреб у здоровому способі життя у своїх підопічних,
постійно підтримувати їхню активність та ініціативу;
систематично організовувати різноманітні заходи, що сприяють залученню школярів до
ведення здорового способу життя;
уміти організовувати колектив;
мати довіру у школярів;
бути наполегливим, вміти довести до кінця розпочату справу [5].
Особливості роботи медичної сестри зі школярами полягає в тому, що потрібно не тільки навчити
дитину виконувати гігієнічні навички, але і мотивувати їх виконання.
Щоб навчання було ефективним, потрібно використовуватидеякі принципи та прийоми, прийняті
в педагогічній науці.
Для отримання оптимального результату навчання необхідно:
виявити мету;
відібрати та обробити зміст навчання;
майстерно використовувативесь спектр методів, особливо активних.
Мета повинна бути реальною, діагностичною (потрібно формулювати її так, щоб можливо було
об’єктивно визначити ступінь досяжності) та задовольняла потребу життєдіяльності.
При відборі та обробці змісту навчання необхідно враховувати вікові особливості школярів,
науковість та доступність інформації, тому що перенасичення науковими термінами, велика кількість
інформації виключає увагу дитини і формує негативне ставлення до навчання.
Процесом навчання потрібно керувати, приділяти увагу контролю за засвоєнням навичок.
Важливим компонентом навчання є мотивація – це свідоме бажання дитини навчатися та
виконувати необхідні дії. Відсутність мотивації може звести на нуль старання медичної сестри.
Навчання повинно включати в себе елементи позитивного та негативного зворотного зв’язку.
Педагогічні принципи навчання будуються на доступному викладенні матеріалу, на активній
участі школяра в повторенні вивченого, на створенні відкритої та довірливої атмосфери.
При розробці профілактичних програм у школі медична сестра повинна звертати увагу на такі
аспекти:
адаптація учнів до навчального процесу;
створення здоров’язберігаючого шкільного середовища;
негативний вплив "загальної" навчальної діяльності на стан здоров’я школярів;
розробка планів санітарно-освітньої роботи;
впровадження методів роботи (лекції, бесіди, тренінги, спостереження тощо) зі
школярами, з батьками та педагогами;
використання активних методів санітарно-гігієнічного виховання.
Здійснюючи дослідження проблеми підготовки майбутніх медичних сестер до санітарногігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами ми визначили, що в умовах
погіршення стану здоров’я підростаючого покоління необхідно і доцільно в системі професійної
підготовки медичних сестер розширити зміст педагогічних аспектів в удосконаленні форм і методів
санітарно-гігієнічної та профілактичної роботи зі школярами.
Процес і результат професійної підготовки медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання
та профілактичної роботи зі школярами буде ефективнішим за умов:
особистісно-орієнтованого підходу до організації процесу підготовки майбутніх
медичних сестер;
формування готовності майбутніх медичних працівників до пропаганди і реалізації ідеї
здорового способу життя;
забезпечення процесу підготовки студентів на основі створення відповідної моделі, яка
ґрунтується на структурно-системному підході;
упровадження в навчальний процес тематичних занять з курсу "Педагогічні навички
медико-профілактичних аспектів формування здорового способу життя у школярів".
Таким чином, діюча в Україні модель підготовки медичних сестер не повною мірою відповідає
європейським та світовим стандартам. Зростання ролі медичної сестри в санітарно-гігієнічному
вихованні та профілактичній роботі диктує нові вимоги до навчання майбутніх медичних сестер.
Виховання здорового, гармонійно розвинутого покоління можливо тільки при вдосконаленні і
розвитку санітарно-гігієнічного виховання та покращення профілактичної роботи, зокрема медичної
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сестри, саме у школі. Матеріали статі не вичерпують всього обсягу питань, тому в подальших
дослідженнях ми будемо продовжувати вивчати цю проблему.
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Горай О.В. Педагогические аспекты подготовки будущих медицинских сестер к санитарногигиеническому воспитанию и профилактической работе со школьниками.
В статье рассмотрены объективные предпосылки подготовки медицинских сестер к санитарногигиеническому воспитанию и профилактической роботе со школьниками в общеобразовательных
учебных заведениях. Выявлено отсутствие единой системы подготовки медицинских сестер к
реализации знаний о здоровом образе жизни. Отмечена роль медицинской сестры
общеобразовательных школ в реализации задач по сохранению здоровья у детей школьного возраста
и формированию здорового образа жизни.
Horai O.V . Pedagogical Aspects of Preparation of the Future Nurses to the Sanitary and Hygienic
Education and Prophylactic Work with Pupils.
Objective preconditions of the preparation of nurses for the sanitary and hygienic education and
prophylactic with pupils of general education institutions are examined in this article. Elucidated is the
absence of only system of professional preparation of the future nurses for knowledge about the healthy way
of life. The nurses' role of general education institutions in realization of the tasks of preservation of
schoolchildren's health and in formation of the healthy way of life is indicated.
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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГР АФІКИ
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
У статті обговорюється використання навчальних ресурсів комп’ютерної графіки у процесі
формування професійної компетентності майбутніх економістів. Здійснено ретроспективний огляд
розвитку комп’ютерної графіки, диференційовано її головні напрямки та їх використання в
навчальному процесі вищих навчальних закладів.
Закон України "Про національну програму інформатизації", прийнятий у 1998 році, визначає
стратегію розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки всіх
сфер діяльності людини. У розділі "Основні напрями інформатизації" зазначається, що
інформатизація освіти буде спрямовуватися на формування й розвиток інтелектуального потенціалу
нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів
навчання та тестування, що дозволить вирішувати проблеми освіти на рівні світових вимог [1].
Реалізація соціального замовлення суспільства щодо підготовки фахівців нового типу вимагає
застосування сучасних засобів управління навчальною діяльністю студентів, у тому числі і
комп’ютерних. Саме тому вчені педагоги і психологи здійснюють цілеспрямовані спроби осмислення
ролі функціонального застосування комп’ютерних технологій, визначення їх реального впливу на
процеси навчання, виховання, на закономірності формування знань, умінь, навичок та якостей
особистості.
На сьогодні завдяки дослідженням В. В. Давидова, В. Я. Ляудіса, Ю. І. Машбиця, В. В. Рубцова та
інших учених найбільш повно розроблені психологічні основи створення комп’ютерних засобів
навчання. Дидактичний аспект проектування комп’ютерних засобів розроблений менше, хоча саме
він зумовлює ефективність їхнього застосування в навчальному процесі. Так, загальнопедагогічні
аспекти використання комп’ютера досліджували В. Ю. Биков, І. Є. Булах, М. І. Жалдак, В. К. Цонєва;
дидактичні аспекти, а також функції комп’ютера – В. В. Одегова, І. В. Синельник, Н. Ф. Тализіна;
методику застосування комп’ютерів аналізували Т. В. Габай, Ю. І. Лобанов. Принципи використання
інформаційно-комп’ютерних технологій під час викладання різних дисциплін досліджуються
О. Г. Глазуновою,
І. О. Теплицьким,
О. Ю. Афанасьєвою,
Л. С. Глобою,
С. В. Росохою,
О. М. Джерджулою, М. М. Козяром, Ю. В. Лук’яненком, І. В. Сальник та ін. Активно працювали в
цьому напрямі такі зарубіжні вчені, як Т. Барський, С. Бандерсон, Т. Ейджер, А. Лесгодс, Г. Кєдровіч,
Й.-Л. Мартинанд, Ф. Янушкевич та інші.
Інформатизація у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою інформатизації освіти.
Вона суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання, управління навчальнопізнавальною діяльністю студентів. Досвід використання інформаційних технологій в освіті свідчить,
що їхній прогрес значною мірою випереджає методичні підходи, на які він повинен спиратися.
Відповідно, метою статті є обговорення проблем формування професійної компетентності засобами
комп’ютерної графіки.
Державний стандарт України визначає поняття "комп’ютерна графіка" як сукупність методів і
способів перетворення за допомогою комп’ютера даних у графічне зображення і графічного
зображення у дані (ДСТУ 2939-94. "Система оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Терміни
та визначення"). Комп’ютерна графіка як наукова дисципліна розробляє технології отримання,
обробки та візуалізації графічної інформації засобами обчислювальної техніки.
Розвиток комп’ютерної графіки, особливо на її початкових етапах, у першу чергу пов’язаний з
розвитком технічних засобів. Можна вважати, що перші системи комп’ютерної графіки з’явились
разом з першими цифровими комп’ютерами. У 1950 р. у Массачусетському технологічному інституті
було виготовлено першу ЕОМ під назвою Whirlwind-I (Ураган-I), яка мала пристрій виводу графічної
інформації – дисплей на основі електронно-променевої трубки (ЕПТ) з довільним скануванням
променя. Проект Whirlwind став основою для створення військової системи повітряного захисту, яка
аналізувала дані, отримані від радару, та відображала їх на дисплеї в наочній формі. З цього
експерименту почалась епоха комп’ютерної графіки.
Стартувавши в 1950 р., комп’ютерна графіка до теперішнього часу пройшла шлях від екзотичних
експериментів до одного з найважливіших, всепроникаючих інструментів сучасної цивілізації,
починаючи від наукових досліджень, автоматизації проектування і виготовлення виробів, бізнесу,
медицини, екології, засобів масової інформації, дозвілля і закінчуючи побутовим устаткуванням.
Можна виділити наступні етапи розвитку комп’ютерної графіки:
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60-70-і роки – наукова дисципліна. Бурхливий розвиток методів, алгоритмів відсікання,
генерації примітивних графічних елементів, зафарбовування візерунками, реалістичного
представлення сцен (видалення невидимих ліній і граней, трассування променів, які
випромінюють поверхні об’єктів);
80-і роки – прикладна наука. Відпрацювання методів, засобів, апаратури в різних
сферах застосування;
з 90-х років до сьогоднішнього часу – основний засіб спілкування людини з ЕОМ [2].
В останній час на базі засобів комп’ютерної графіки, технологій віртуальної реальності та інших
прогресивних технологій з’явилися не схожі ні на що з раніше відомого напрямки виробництва та
професії, навіть середовища та взаємостосунки. Отже, в наш час комп’ютерна графіка
використовуєтьсяу всіх сферах людської діяльності.
Сьогодні умовно прийнято поділяти комп’ютерну графіку на декілька основних напрямків:
образотворча, аналітична, перцептивна та когнітивна. Основними об’єктами образотворчої графіки є
синтезовані зображення. На основі обраної оператором математичної моделі об’єкту за заданими
формулами комп’ютер генерує зображення об’єкту на екрані. Після цього оператор може змінювати
початкові формули математичної моделі і спостерігати за змінами зображення обє’кту. Прикладом
образотворчої графіки є моделювання зміни графічних образів математичних функцій у залежності
від зміни значень коефіцієнтів. Отже, основним завданням образотворчої комп’ютерної графіки є
відтворення зображення об’єкту за заданою моделлю.
Аналітична комп’ютерна графіка оперує числовим (дискретним) описом фотографічних
зображень (найчастіше у вигляді математичної матриці чи масиву даних). Маючи таке зображення,
оператор може обробляти його, зокрема змінювати розміри, масштаби чи пропорції, обертати,
нахиляти чи зміщувати окремі частини або зображення в цілому. Також є можливість змінювати
колір, насиченість чи яскравість окремих фрагментів або всього зображення. Дуже цікавою є
можливість змішування (колаж або морфінг) окремих фрагментів різних зображень. До всього
вищенаведеного можна додати, що всі алгоритми обробки масивів графічної інформації, які
застосовуються в аналітичній графіці, потребують на кінцевому етапі використання методів
образотворчої графіки для відтворення кінцевого результату.
Перцептивна комп’ютерна графіка займається дослідженням та аналізом абстрактних моделей
графічних об’єктів та взаємозв’язків між ними. При цьому самі об’єкти можуть бути як
синтезованими, так і виділеними (розпізнаними) на фотознімках. Більшість алгоритмів розпізнавання
та аналізу сцен базуються на принципі виділення характерних рис, що формують графічний об’єкт чи
групу об’єктів.
Отже, основними завданнями перцептивної комп’ютерної графіки є розпізнавання образів,
виділення та класифікація властивостей графічних об’єктів. Методи аналізу сцен широко
використовуються, зокрема, при обробці аерокосмічних та рентгенівських знімків, розпізнаванні
креслень, друкованого та рукописного тексту. Треба зазначити, що перцептивна графіка при аналізі
сцен використовує всі методи роботи з масивами графічної інформації, розроблені аналітичною
графікою, та всі способи генерації зображення, розроблені образотворчою графікою.
Когнітивна комп’ютерна графіка використовується при проведенні наукових досліджень і сприяє
народженню нового наукового знання. Загальна послідовність наукового пізнання полягає у
висуванні гіпотези і циклічному просуванні від побудованої на її основі моделі об’єкта чи явища до
рішення, результатом якого є знання.
Як відомо, людське пізнання використовує два основних механізми мислення, за кожним з яких
закріплена відповідна півкуля мозку. Ліва півкуля мозку відповідає за логіко-вербальний тип
мислення, який маніпулює послідовностями окремих символів (об’єктів) та є основою прагматичного
світосприйняття. Права півкуля мозку маніпулює цілісними конструкціями, працює з чуттєвими
образами і уявленнями про них та є основою містичного світосприйняття. Важливо відзначити, що
мозок людини не тільки вміє працювати з двома способами представлення інформації, а й вміє
співвідносити ці два способи, робити переходи від одного представлення до іншого, причому з
образами мозок працює більш ефективно, ніж сучасна ЕОМ [3].
У цьому контексті основна проблема і задача когнітивної комп’ютерної графіки – створення таких
моделей представлення знань, в яких можна було б однаково відображати як об’єкти, характерні для
логічного (символічного, алгебраїчного) мислення, так і об’єкти, характерні для образного мислення.
Інші найважливіші задачі:
– візуалізація тих знань, для яких не існує символічних описів;
– пошук шляхів переходу від образу до формулювання гіпотези про механізми і процеси, які
представлені цими (динамічними) образами на екрані дисплея.
Сьогодні можна відзначити тенденцію зміщення акцентів у використанні можливостей
комп’ютерної графіки. Ілюстративна функція, притаманна початковому етапу розвитку комп’ютерної
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графіки заміщується функцією когнітивною, яка дозволяє активізувати вроджену здатність людського
мозку мислити складними просторовими образами. У зв’язку з цим починають чітко розрізняти дві
функції комп’ютерної графіки: ілюстративну і когнітивну [4].
Ілюстративна функція дозволяє втілити в найбільш адекватному візуальному оформленні те, що
вже відоме, тобто те, що вже існує в матеріальному світі, або існує як ідея в думках людини.
Натомість, когнітивна функція комп’ютерної графіки полягає в тому, щоб за допомогою створеного
комп’ютером графічного образу отримати нове, тобто те, яке не існує навіть у думках фахівця знання,
або, принаймні, сприяти розумовому процесу створення цього знання.
Слід зазначити, що відмінності між ілюстративною і когнітивною функціями комп’ютерної
графіки досить умовні. Нерідко звичайна графічна ілюстрація може наштовхнути на нову думку,
отже, ілюстративна за задумом функція комп’ютерного зображення перетворюється на функцію
когнітивну. З іншого боку, по мірі пізнання властивостей об’єкту, когнітивна функція перетворюється
на ілюстративну. Проте, принципові відмінності у логічному та інтуїтивному механізмах мислення
людини, і, як наслідок, відмінності у формах представлення знань та способах їх сприйняття, роблять
корисним у методологічному плані розрізнення ілюстративної та когнітивної функції комп’ютерної
графіки (рис. 1).

Рис. 1. Генезисна диференціація ілюстративної та когнітивної функцій комп’ютерної графіки
Така диференціація дозволяє також більш чітко формулювати дидактичні завдання зображень,
створених за допомогою алгоритмів комп’ютерної графіки, під час розробки комп’ютерно
орієнтованих технологій навчання. Ілюстративні функції комп’ютерної графіки найчастіше
реалізуються в технологіях навчання декларативного типу. При застосуванні таких технологій
здійснюється передача студентам тієї частини знання, яка представлена у вигляді попередньо
підготовленої інформації. Зазвичай, така інформація подається у формі графічних статичних чи
динамічних ілюстрацій (іноді зі звуковим супроводом).
Інтерактивна когнітивна функція комп’ютерної графіки виявляється при застосуванні
комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання процедурного типу. Під час навчання за такими
технологіями студенти отримують знання у процесі дослідження поведінки об’єкта чи процесу,
заданого його математичною моделлю.
Поява когнітивної комп’ютерної графіки – сигнал про перехід від ери екстенсивного розвитку
природного інтелекту до ери інтенсивного розвитку, яка характеризується глибоко проникаючою
комп’ютеризацією. Вона народжує людино-машинну технологію пізнання, важливим моментом якої є
безпосередній, цілеспрямований, активний вплив на підсвідомі інтуїтивні механізми образного
мислення. Одним з яскравих і найбільш ранніх прикладів застосування когнітивної комп’ютерної
графіки є робота Ч. Страуса "Несподіване застосування ЕОМ у чистій математиці". У ній показано, як
для аналізу складних алгебраїчних кривих використовується "n-мірна дошка" на основі графічного
дисплею. Користуючись пристроями введення, математик, змінюючи параметри досліджуваної
залежності, може легко одержувати геометричні зображення результатів. Він може також легко
керувати поточними значеннями параметрів, поглиблюючи тим самим своє розуміння ролі варіацій
цих параметрів. У результаті було отримано декілька нових теорем і визначені напрямки подальших
досліджень [2].
Комп’ютерна графіка постає потужним навчальним засобом і в процесі підготовки майбутніх
економістів, оскільки відповідно до особистісно-діяльнісної парадигми навчання, використання
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комп’ютерної графіки у навчальному процесі професійної підготовки майбутніх економістів
реалізується на конкретних завданнях її використання в економічній галузі.
Дійсно, без своєчасного та якісного аналізу інформації неможлива продуктивна робота сучасного
економіста або управлінського працівника будь-якого рангу. Статистика і економіка оперують
великими масивами інформації про соціально-економічні явища і процеси. Тому всебічний і глибокий
аналіз цієї інформації потребує використання різних спеціальних методів, важливе місце серед яких
займають методи графічного представлення економічних та статистичних даних.
Завдяки своїй наочності дані методи дають можливість істотно полегшити сприйняття, обробку та
аналіз інформації, представити розвиток економічних ситуацій, з граничною точністю виразити
залежність між економічними параметрами. Завдяки своїм властивостям, графічні зображення є
важливим засобом тлумачення і аналізу бізнес-процесів, а в деяких випадках – єдиним і незамінним
засобом їх узагальнення і пізнання. Зокрема, при одночасному вивченні декількох взаємопов’язаних
інформаційно-фінансових потоків, є сенс використовувати їх графічне зображення, оскільки це
дозволяє встановити існуючі між ними співвідношення і зв’язки.
До цього варто додати, що графічне представлення економічних процесів часто служить основою,
фундаментом для розробки гіпотез, нових положень, направлених на подальше, поглиблене вивчення
даної групи економічних об’єктів та бізнес-процесів, пов’язаних з їх діяльністю. Завдяки простоті і
виразності графічні зображення мають також важливе значення в популяризації статистичних даних.
Для ефективного використання графічних образів економічних і статистичних даних, необхідно
оволодіти методикою і технікою їх побудови. При цьому важливо враховувати той факт, що графічні
образи повинні найбільшою мірою відповідати характеру і змісту цих даних та поставленій задачі їх
аналізу. Треба зазначити, що найбільшої ефективності при побудові різних видів графічних
зображень за допомогою персонального комп’ютера можна досягти шляхом використання пакетів
прикладних програм.
Існує цілий ряд програмних пакетів, за допомогою яких можна автоматизувати процес побудови
графічних зображень. Для цього необхідно ввести початкові дані і обрати конкретний тип графіку чи
діаграми. На сьогоднішній день існує багато програм такого типу, зокрема Lotus 123, Lotus Domino,
Microsoft Exel, група програм 1С, Парус та інші. Найбільш популярною в багатьох країнах світу є
програма роботи з електронними таблицями Microsoft Excel.
Діаграми є наочним засобом представлення даних і полегшують виконання порівнянь, виявлення
закономірностей і тенденцій у зміні показників. Наприклад, замість аналізу декількох стовпців чисел
на аркуші можна, поглянувши на діаграму, визначити, падають чи ростуть обсяги продажів по
кварталах або як дійсні об’єми продаж співвідносяться з запланованими.
Але найбільш ефективним, з нашої точки зору, підходом до розвитку компетентного професійноорієнтованого мислення майбутніх економістів є розв’язання завдань творчого, дослідницького
характеру шляхом використання в навчальній практиці автоматизованих систем, в основі яких
закладені функціональні можливості когнітивної комп’ютерної графіки. Це дозволяє зменшити
кількість рутинних операцій та зробити можливим проведення різних експериментів на математичних
моделях. Слід зазначити, що процес формування знань при використанні навчальних систем
процедурного типу спирається на інтуїтивний право кульовий механізм мислення, тому ці знання в
значній мірі носять особистісний характер, оскільки кожен індивідуум формує прийоми підсвідомої
розумової діяльності по-своєму.
Прикладом застосування навчальної програми процедурного типу при підготовці економістів є
розроблена автором комп’ютерна система "Meta Business Modeler", в основу роботи якої покладені
функціональні математичні моделі захищеності бізнесу Ю. О. Тимоніна [5; 6]. Вона дозволяє
аналізувати стан та наочно моделювати поведінку економічного об’єкту в різних умовах його
функціонування. Цей програмний продукт було використано при викладанні нормативних дисциплін
"Моделювання економіки" та "Моделювання економічної безпеки" при підготовці економістів за
напрямом підготовки "Економічна кібернетика" (галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво") в
Інституті підприємництва та сучасних технологій (м. Житомир).
Розвинений багатовіконний інтерфейс програми надає можливість легко змінювати основні
параметри, що характеризують поведінку економічного об’єкта, і в режимі реального часу
отримувати показники його фінансового стану. Наприклад, можна дослідити, як зміниться ступінь
захищеності бізнесу при зміні ставки оподаткування або при зменшенні активної частки капіталу.
Завдяки інтерактивним інструментам системи студенти в режимі реального часу мають змогу
"відчути" граничні значення параметрів, перебільшення яких означає втрату стійкості управління та
банкрутство економічного об’єкта.
Отже, використання комп’ютерної графіки при підготовці студентів-економістів відіграє значну
роль. Саме інтерактивні графічні образи, створені комп’ютером на основі функціональних або
імітаційних математичних моделей, дозволяють кожному студенту сформувати власне "відчуття"
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об’єкту дослідження, дослідити всі зв’язки між складовими частинами об’єкту та із зовнішнім
середовищем. При цьому потрібно зазначити, що згенеровані зображення виконують перш за все
когнітивну, а не ілюстративну функцію, оскільки в процесі спілкування студента з комп’ютерними
системами процедурного типу формуються індивідуальні, неповторні компоненти знань, тобто ті, що
не існують у такому вигляді у будь-кого іншого.
Таким чином, використання можливостей комп’ютерної графіки при підготовці студентів
економічних спеціальностей дозволяє підвищити якість викладання економічних дисциплін,
інтенсифікувати процес отримання і засвоєння студентами нових знань та сприяє формуванню
професійної компетентності майбутніх економістів.
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Горобец С.Н. Использование учебных ресурсов компьютерной графики в процессе формирования
личности будущих экономистов.
Обсуждается использование учебных ресурсов компьютерной графики в процессе формирования
профессиональной компетентности будущих экономистов. Осуществлен ретроспективный обзор
развития компьютерной графики, дифференцированы ее главные направления и их использование в
учебном процессе высших учебных заведений.
Horobets S.N. The Application of Educational Resources of Computer Graphics in the Process
of Prospect Economists’ Personality Training.
The application of educational resources of computer graphics in the process of prospect economists’
professional competence formation in training is discussed. The retrospective review of the development of
computer graphics is carried out; its main directions and their use in the educational process of higher
educational establishments are differentiated.

100

УДК 378.147:33
Т.Г. Гуцан,

здобувач
(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Стаття присвячена дослідженню змісту шкільної економічної освіти в Україні, аналізу навчальнометодичного забезпечення викладання економіки в профільних класах у ЗНЗ, з’ясуванню особливостей
роботи вчителя економіки в ЗНЗ з економічним профілем навчання. Визначено особливості змісту
шкільної економічної освіти в Україні, виявлено головні вимоги до вчителя економіки в умовах
профільного навчання в сучасній школі.
Головним чинником перебудовисучасної старшої школи і підготовки учнів до вибору професійної
діяльності є профільність навчання. Одним із напрямів профілізації визначено суспільногуманітарний, до складу якого входить економічний профіль. Головне завдання профільного
навчання – дати змогу старшокласникам максимально розкрити й реалізувати свої задатки й здібності
та професійно самовизначитись, у тому числі у сфері економіки через вивчення предметів і курсів
економічного спрямування за вибором.
Із впровадженням профільного навчання в старшій школі пов’язано багато проблем, однією з яких
є кадрове забезпечення процесу профілізації. У сучасній педагогічній теорії проблемам організації
профільного навчання у ЗНЗ, розробки змісту вищої професійної освіти вчителів профільної школи
присвячені праці Г. Балла, В. Безпалька, Н. Бібік, А. Бойко, С. Волянської, С. Гончаренка,
Т. Красікової, І. Лернера, Ю. Мальованого, І. Осадчого, О. Падалки, О. Савченко, А. Самодрина,
Б. Федоришина, Н. Шиян та ін. Питання професійно-педагогічної діяльності вчителя в умовах
профільного навчання досліджувались українськими та російськими науковцями (І. Арєф’єв,
Л. Артемова, О. Болохова, В. Вакуленко, О. Дубасенюк, Г. Ільїн, Н. Кузьміна, Л. Липова,
Л. Морозова, Т. Федірчик, І. Шиманович, Т. Щербань та ін.), але особливості роботи вчителя
економіки в профільних класах не розкриті. Їх з’ясування і стало метою статті. Завданнями статті є:
1) характеристика змісту шкільної економічної освіти в Україні; 2) огляд нормативного та навчальнометодичного забезпечення викладання економіки в ЗНЗ, що має економічний та інші профілі
навчання; 3) виокремлення на цій основі особливостей професійної діяльності вчителя економіки
профільних економічних класів на відміну від роботи вчителя економіки у ЗНЗ.
У загальноосвітньому навчальному закладі без економічного профілю знайомство з
елементарними економічними поняттями та явищами відбувається в процесі вивчення основних
предметів у початковій школі (математика, "Я і Україна" та ін.); в основній школі економічні знання
інтегруються у зміст найбільш близьких до економіки дисциплін (географія, математика,
правознавство тощо), а "Основи економіки" як базову дисципліну учні вивчають в 11 (12) класі 35
годин на рік. Метою навчальної дисципліни є вивчення фундаментальних понять, категорій, законів
економічного життя, з’ясування механізмів ринкової економіки, функцій держави, сутності
підприємницької діяльності, ролі міжнародних економічних відносин тощо.
В умовах профільного навчання, якщо школа має економічний профіль, знайомство учнів з
основами економіки починається в початковій або основній школі при вивченні основних предметів,
при проведенні елективних курсів або факультативів. У 1-4 класах вивчають "Початки економіки",
метою яких є знайомство з елементарними економічними поняттями, з якими діти стикаються в
повсякденному житті, навчання їх робити та оцінювати вибір, отримання учнями уявлення про
економічне середовище, формування в молодших школярів основ економічної культури. Навчальнометодичне забезпечення представлено програмами з "Основ економіки" для учнів 2-11 класів та
"Початків економіки" для початкової школи, навчальним посібником, книгою для читання з
економіки для учнів 1 класу, зошитом з економіки для учнів 1-3 класів.
Згідно з Концепцією профільного навчання, допрофільна економічна підготовка здійснюється з
метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними економічного профілю навчання у
старшій школі. На цьому етапі робота щодо вибору профілю ведеться опосередковано під час
вивчення основ економіки та знайомства з "економічними" професіями (факультативи, курси за
вибором, екскурсії, позакласна робота тощо). Відповідно до нормативно-правових документів з
питань економічної освіти, в основній школі пропонуються такі курси за вибором з економіки:
"Сімейна економіка", "Подорож у світ економіки", "Світ грошей", "Моя економіка", "Початки
економіки", "Економіка. Основи економіки", під час опанування яких учні вивчають основи
економічних знань, ведення сімейного бізнесу, актуальні проблеми ринкової економіки, їх сутність,
з’ясовують механізми функціонування економічних законів, визначають роль людського фактору в
сучасній економіці тощо. Для забезпечення реалізації Концепції споживчої освіти у 8-9 класах
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запроваджується спецкурс "Основи споживчих знань", який знайомить учнів з основними
споживчими поняттями, що дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суті його
взаємовідносин з іншими учасниками ринку, вивчення правових основ цих взаємовідносин, своїх
прав та обов’язків, межі домагань та відповідальності.
У профільних економічних класах старшої школи (10-12 класи) на вивчення економіки відведено
по 70 годин у 10 та 11 класах, 105 (70) годин у 12 класі. Обов’язковими дисциплінами визначено
"Мікроекономіку" та "Макроекономіку", вивчення яких здійснюється сьогодні за програмами з
"Основ економіки" для звичайних ЗНЗ, які розраховані на учнів 10-11 класів, а навчально-методичне
забезпечення базових дисциплін, які викладаються у профільних економічних класах, практично
нічим не відрізняється від навчально-методичного забезпечення викладання економіки інших
профілів. Для поглиблення і розширення змісту базових економічних дисциплін в економічних
профільних класах ЗНЗ проводяться факультативні заняття або викладаються курси за вибором, які
впроваджуються за рахунок варіативного компонента змісту освіти. Рекомендованими є курси за
вибором з "Основ підприємництва", "Правового захисту бізнесу
Враховуючи положення офіційних документів з питань розвитку та впровадження економічної
освіти у ЗНЗ в Україні, нами було узагальнено та представлено в таблиці 1 можливий її зміст.
Таблиця 1.
Зміст шкільної економічної освіти в Україні
Ступені ЗНЗ
початкова
школа
(1-4 класи)
основна
школа
(5-9 класи)

ЗНЗ без економічного
профілю навчання
знайомство з економічними
поняттями
в
процесі
вивчення математики, мови,
природознавства тощо
знайомство з економічними
поняттями та явищами в
процесі вивчення історії,
географії,
математики,
трудовогонавчання тощо

обов’язкове
старша
базових
школа
(10-12 класи) дисциплін
економіки")

вивчення
економічних
("Основи

ЗНЗ з економічним профілем навчання
знайомство з економічними поняттями у процесі
вивчення математики, мови, природознавства тощо;
знайомство з елементарними економічними поняттями
у процесі вивчення курсів за вибором ("Початки
економіки", "Основи економіки")
ознайомлення
з
економічними
поняттями,
категоріями, процесами інтегрованими у зміст
найбільш близьких до економіки дисциплін – історії,
географії, математики, трудового навчання тощо;
знайомство та вивчення основ економіки під час
проведення курсів за вибором ("Економіка родини",
"Світ грошей", "Моя економіка", "Основи споживчих
знань" тощо) або факультативних занять
обов’язкове вивчення базових економічних дисциплін
("Мікроекономіка", "Макроекономіка"); вивчення
економіки під час проведення курсів за вибором, які
створюються за рахунок варіативного компонента
змісту освіти ("Основи інтелектуальної власності",
"Економіка споживача", "Споживач і держава",
"Власна справа", "Правовий захист бізнесу", "Основи
підприємництва", "Основи маркетингу", "Основи
менеджменту", "Географія світового господарства з
основами економіки" тощо), а також вивчення двохтрьох споріднених предметів.

Результати аналізу навчально-методичного забезпечення викладання економіки в ЗНЗ з
економічним профілем свідчать про: відсутність програм з базових дисциплін ("Мікроекономіка" та
"Макроекономіка") для економічного профілю ЗНЗ; практично тотожне навчально-методичне
забезпечення викладання економіки для економічних та неекономічних профілів навчання у старшій
школі; незабезпеченість навчальними програмами курсів за вибором (в основній школі – "Світ
грошей", "Моя економіка"; у старшій – "Основи маркетингу", "Фінансова математика") та
підручниками й навчальними посібниками (в основній школі – "Сімейна економіка", "Світ грошей",
"Початки економіки"; у старшій – "Основи менеджменту", "Основи маркетингу", "Комерційна
географія", "Географія світового господарства з основами економіки"); практичну відсутність
методичних посібників для вчителів, збірників задач, тестових завдань, економічних практикумів із
базових економічних дисциплін та елективних курсів для економічного профілю ЗНЗ. Це ставить
вчителя перед необхідністю самостійно розробляти програми і методичне забезпечення, що вимагає
глибоких знань і вмінь не лише з економіки, але й з педагогіки і методики викладання економіки. У
сучасній педагогіці відповідно до досліджень І. Лернера виділяють чотири основних елементи змісту
освіти: інформація, що підлягає засвоєнню, тобто перетворюється в знання; способи діяльності,
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досвід їх здійснення (вміння, навички); досвід творчої діяльності, тобто діяльності, в результаті якої
створюється об’єктивно чи суб’єктивно нове завдяки специфічним процедурам; досвід емоційноціннісного ставлення, який передбачає наявність знань, умінь, але не зводиться до них і полягає у
формуванні ставлення учнів до світу, діяльності, наукових знань, моральних норм, ідеалів [1: 254256].
Ураховуючи вікові особливості учнів молодшого шкільного віку (позитивне ставлення учнів
початкових класів до школи в цілому, необмежений авторитет учителя, нова соціальна роль учня
тощо) [2: 251], вчитель економіки має забезпечувати вивчення базових економічних понять у
доступній для дітей формі; залучати учнів до різних видів діяльності; може обирати (комбінувати)
форми, засоби, види роботи на уроці (читання казок та віршів, відгадування загадок, складання
розповідей, проведення ігор з економічної тематики, змагань, театралізованих дійств тощо);
формувати стійкий інтерес до навчання економіки, праці та інших видів діяльності, а також потребу в
економічних знаннях.
В основній школі здійснюється допрофільна підготовка учнів. У процесі допрофільної підготовки
в основній школі учитель економіки має вивчити здібності, нахили та інтереси учнів, їх суб’єктивний
досвід; здійснити оцінку рівня готовності до сприйняття економічної освіти; з’ясувати, з якими
економічними поняттями та явищами знайомляться учні під час вивчення географії, математики та
інших предметів, що вимагає встановлення міждисциплінарних зв’язків через взаємодію з учителями;
проінформувати батьків та учнів про систему передпрофільної економічної освіти у ЗНЗ, з’ясувати їх
подальші плани щодо навчання; визначити вподобання учнів стосовно запропонованих спецкурсів та
факультативів з основ економіки; виявити причини, що перешкоджають успішному сприйняттю та
засвоєнню економічних знань, враховуючи різний рівень підготовки, мотивації та світогляд дітей,
особливості виховання та різний досвід в родині, якості особистості тощо; визначити фактори, які
сприяють досягненню цілей вивчення економічної освіти. Слід зазначити, що допрофільне навчання є
визначальним у формуванні професійних інтересів школярів для подальшої освіти. Саме на цьому
етапі учні отримують уявлення про економіку як галузь професійної діяльності. Тому вчитель
економіки під час викладання в основній школі має проводити профорієнтаційну роботу з учнями та
їх батьками щодо вибору профілю навчання у старшій школі та професії в майбутньому, що не
роблять учителі економіки в ЗНЗ неекономічних профілів. Це є обов’язком шкільного соціального
педагога та психолога, які, однак, не завжди готові до його виконання, якщо йдеться про викладання
економіки. Результати проведеного нами анкетування серед 300-х учнів 10-х профільних економічних
класів м. Харкова показали, що зі 109 учнями (36%) було проведено профорієнтаційну роботу щодо
вибору профілю навчання. Цю роботу проводили класні керівники та шкільні вчителі (вказали 38,2%
респондентів), шкільні психологи (відзначили 32,7% учнів), батьки та родичі (18,2%), інші особи,
серед яких були названі представники ВНЗ, директори шкіл та інші (16,4%). 10,9% респондентів не
відповіли, хто саме з ними проводив профорієнтаційну роботу. Формами проведення такої роботи
були тестування (на це вказали 32,7% учнів), анкетування (відзначили 9,1%), екскурсії до ВНЗ (7,3%
опитаних), бесіди, лекції, відкриті уроки та інші форми (вказали 56,3% учнів). 12,7% респондентів не
вказали форми проведення з ними профорієнтаційної роботи. Отже, вчитель економіки сьогодні не
вміє проводити профорієнтаційну роботу зі школярами. Йому необхідна взаємодія із психологом та
соціальним педагогом з цих питань як ще одна особливість його педагогічної діяльності в ЗНЗ з
економічним профілем навчання.
Аналізуючи елективні курси з економіки для основної школи (таблиця 1), що запропоновані МОН
України, та їх навчально-методичне забезпечення, вчителю економіки профільної школи необхідно
починати роботу із дидактичного проектування навчання школярів. Йому необхідно розробити
навчальні програми та календарні плани з таких дисциплін, як "Світ грошей", "Моя економіка" тощо,
якщо такі викладаються у ЗНЗ та не вивчаються у ВНЗ; розробити плани, конспекти уроків з
урахуванням вимог до них без посібників, підручників, робочих зошитів (чіткість дидактичної мети,
оптимальний добір навчального матеріалу, організаційна чіткість уроку тощо); здійснити планування
методів, засобів та форм навчання, контролю, самостійної роботи учнів з метою стимулювання їх до
пізнавальної діяльності та з урахуванням особливостей формування особистості підліткового віку.
Новоутвореннями в цьому віці є домагання визнання свого "Я" навколишніми, усвідомлення
суспільної значущості діяльності, навчання виступає в ролі головного засобу засвоєння знань і
формування дорослості й самоствердження, поява суперечності між прагненнями й домаганнями
учня-підлітка та реальними можливостями, подолання якої стає рушійною силою розвитку, потреба в
самопізнанні з метою самовизначення тощо [2]. Основними методами навчання є розповідь,
пояснення, розв’язування елементарних економічних задач, моделювання та ділові ігри з
відображенням спрощених реальних процесів економіки. Формами перевірки навчальних досягнень
учнів є вправи і тестові завдання, що слугують основою для підготовки в майбутньому до
зовнішнього оцінювання навчальних досягнень. Тобто, особливістю роботи вчителя економіки є
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складання та застосування тестових завдань як засобу контролю навчальних досягнень учнів, що
дозволяє виявити рівень сформованості економічних умінь. На жаль, 52% (156 осіб) опитаних нами
учнів 10-х класів економічного профілю навчання зазначили, що відчувають брак економічних знань
та вмінь. Основними причинами були названі труднощі з розумінням економічних категорій, законів,
формул, розв’язуванням економічних задач та побудовою графіків. Це свідчить про необхідність
вдосконалення контролю і корекції навчання економіці в ЗНЗ з економічним профілем.
У старших профільних економічних класах учитель економіки починає свою діяльність з
конкретизації змісту економічної освіти, тобто з’ясовує, які саме питання економіки і в якому класі
вивчаються відповідно до Держстандарту з економіки для ЗНЗ; проектування діяльності учнів з
метою засвоєння ними даних питань; передбачення тру днощів засвоєння економічних дисциплін та
проектування власної педагогічної діяльності на цій основі. Це вимагає від учителя:
·
розробки нових програм для учнів 10-12 класів з базових економічних дисциплін, курсів за
вибором (таблиця 1) та створення відповідного навчально-методичного забезпечення (робочі зошити,
економічні практикуми, презентації тощо) для класів з поглибленим вивченням економіки. Тож,
вчитель повинен знати, що таке навчальна програма і що необхідно врахувати під час її побудови,
вміти розробити їх та їх методичне забезпечення;
·
визначення рівня знань учнів та різнорівневого стимулювання і мотивації вивчення
економічних дисциплін. До профільних економічних класів приходять діти з різних класів та шкіл.
Тому вчителю економіки необхідно з’ясувати мотивацію вибору економічного профілю навчання, а
також, чи вивчали учні економічні поняття у початковій та економічні дисципліни в основній школі,
які саме, чи досліджували економічні явища та процеси під час вивчення інших дисциплін тощо.
Використовуючи класифікацію мотивів, що запропонована А. Марковою [3: 15], ми з’ясували, що
позитивну мотивацію вивчення економіки мають 226 (75,3%) із 300 опитаних десятикласників
економічного профілю навчання. Учні назвали декілька причин свого вибору. 42,5% респондентів
зазначили, що мають індивідуальні здібності до економіки та бажають вивчати й знати економіку
(широкі пізнавальні мотиви); 36,3% учнів вважають економіку перспективною і важливою професією,
необхідною для життя будь-якої людини (широкі соціальні мотиви); 18,6% опитаних обрали
економічний профіль, щоб отримати схвалення батьків та в майбутньому вступити до ВНЗ на
економічні спеціальності (вузькі соціальні); 11,5% старшокласників обрали цей профіль тому, що
його (профіль) обрали їхні друзі, тут дружній колектив тощо (мотиви спілкування, дружби); 24,7%
респондентів основними причинами назвали відсутність інших профілів навчання у ЗНЗ, які б
відбивали їхні здібності, або несамостійний вибір. Слід зазначити, що 25,3% учнів самостійно
здійснили вибір профілю навчання, 6,7% респондентів обрали вивчення економіки разом з батьками,
8,7% учнів визначилися з профілем за допомогою друзів, 46,7% опитаних вказали, що вибір профілю
здійснили виключно батьки, 4,7% старшокласникам допомогли визначитися вчителі, 12% учнів не
відповіли або дали відповіді такого плану: "куди взяли", "життя підказало" тощо;
·
розробки уроків з урахуванням того, що провідною діяльністю у старшому шкільному віці є
навчально-професійна, яка стає необхідною умовою визначення учнем свого життєвого шляху,
обрання професії [2: 256], мислення є абстрактно-логічним та використанням на цій основі наступних
методів: моделювання економічних процесів, проектування (здійснення економічного аналізу
проектів, робота над проектом), дослідження (застосування методики "мозкового штурму"), ділові та
рольові ігри, а також розробка і проведення різних типів уроків, у тому числі й нетрадиційних, а саме:
інтегрований, урок-есе, урок-аукціон, урок-конкурс, урок-прес-конференція, урок-практикум, урокбрейн-ринг тощо. Основними формами організації навчання є: парна робота, робота в мікрогрупі,
міжгрупова робота. Це вимагає від вчителя економіки постійної роботи на суб’єкт-суб’єктній основі,
великого обсягу уваги, вмінь демократичного спілкування, швидкого переключення уваги;
·
розробки різних видів завдань, переважно в тестовій формі, з метою перевірки навчальних
досягнень учнів та підготовки їх до зовнішнього оцінювання знань й олімпіад з економіки. В умовах
активного впровадження системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів учителю
економіки необхідно пожвавити, спланувати, систематизувати та постійно удосконалювати роботу
щодо відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня
складності [4: 17]. Учителю економіки необхідно ознайомити учнів і батьків зі зразками дидактичних
матеріалів тестового характеру та пояснити ступінь захищеності тестів. Особливу увагу вчителю
необхідно приділити темам, які є складними для майбутніх учасників тестування, навчити учнів
алгоритмів виконання тестових завдань різних форм та аналізувати результати тестування й виявляти
помилки. Це вимагає від учителя прогностичних умінь.
Зміст шкільної економічної освіти в умовах профільного навчання в Україні будується на базі
достатнього нормативного забезпечення з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Запропоновані
курси за вибором у профільних економічних ЗНЗ є необхідними для поглиблення і розширення змісту
базових дисциплін та професійного самовизначення учнів. Зміст шкільної економічної освіти та
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невідповідне її навчально-методичне забезпечення, необхідність володіння методикою викладання
економічних дисциплін на різних ступенях ЗНЗ тощо і визначили особливості професійної діяльності
вчителя економіки у профільних ЗНЗ, до яких відносимо самостійну розробку нормативного (програм
курсів) та навчально-методичного забезпечення економічних дисциплін; уміння доцільно
використовувати різні форми і методи викладання економіки в залежності від віку дітей та рівня їх
підготовки; проведення профорієнтаційної роботи з учнями та їх батьками; забезпечення формування
позитивної мотивації до вивчення економіки в школі ІІІ ступеню, де є діти з різною підготовкою і
мотивацією. Це потребує вдосконалення підготовки вчителя економіки у ВНЗ з урахуванням
визначених особливостей його роботи в профільних економічних ЗНЗ, що і є перспективою
подальших досліджень.
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Гуцан Т.Г. Особенности профессиональной деятельности учителя экономики в условиях
профильного обучения.
Статья посвящена исследованию содержания школьного экономического образования в
Украине, анализу учебно-методического обеспечения преподавания экономики в профильных
классах средней школы, определению особенностей работы учителя экономики в школе с
экономическим профилем обучения. Определены особенности содержания школьного
экономического образования в Украине, выявлены главные требования к учителю экономики в
условиях профильного обучения в современной школе.
Hutsan T.H. The Peculiarities of Economics Teacher Professional Work
in the Conditions of Profile Studies.
The article is devoted to the study of the school economic education content in Ukraine, analysis of
methodological provision of teaching economics in profile classes in secondary school, definition of
peculiarities of economics school teacher activity in specialized schools. The peculiarities of the school
economic education content in Ukraine are defined, the major demands to the Economics' teacher in the
conditions of profile education in the modern school are revealed.

105

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 42. Педагогічні науки

УДК 378: 37.013.3
С.В. Іванова,

здобувач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНА ЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ТА ОРГ АНІЗАЦІЯ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
В ЗАКЛАДІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті пропонується уточнене визначення поняття "професійна компетентність" на основі
функціонального підходу до розуміння компетентностей. Окреслено проблеми удосконалення
професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти.
Зазначено, що вдосконалення професійної компетентності вчителя є основою для організації
методичної і викладацької роботи в закладах післядипломної освіти.
Компетентнісний підхід до освіти дорослих сьогодні одночасно є проблемою і науковотеоретичною, і практично-прикладною. Поняття "компетентність" застосовується для опису певної
кількості різних когнітивних, психомоторних, емоційних, вольових та інших рис, властивих людині.
Компетентнісний підхід, крім іншого, став основою організації навчального процесу у вітчизняних
інститутах післядипломної педагогічної освіти.
В Україні різні аспекти компетентнісної освіти досліджують такі вчені, як: Н. Бібік, О. Бігич, О. Бірюк,
І. Булах, О. Дубасенюк, Г. Єльнікова, І. Єрмаков, О. Заблоцька, С. Клепко, О. Овчарук, О. Пометун,
О. Савченко, Л. Хоружата ін.
Серед російських учених найбільш ґрунтовні праці з проблем компетентнісної освіти належать
Н. Гришановій, І. Зимній, В. Кальнею, В. Краєвському, Л. Луценко, Ю. Татур, А. Хуторському,
В. Шадрикову, С. Шишову.
Хоча проблематика компетентнісного підходу у вищій та післядипломній освіті стала предметом
дослідження багатьох вітчизняних науковців, але аспекти удосконаленняпрофесійної компетентності
вчителя в закладах післядипломної освіти з точки зору функціонального підходу ще чекає свого
науковоговирішення.
Саме тому метою нашої статі є уточнення сутності поняття професійної компетентності вчителя
біології з точки зору функціонального підходу та визначення основних шляхів її удосконалення в
контексті освітньої діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти.
Більшість дослідників уважають, що поняття "компетентність" і "компетенція" увійшли в
освітянську термінолексику з 1958 року [1: 12]. Інтерес до проблеми дослідження компетентностей
пов’язаний із запуском штучного супутника Землі СРСР у жовтні 1957 року й наступною слідом за
цим найширшою критикою системи освіти в США.
Розмежування в педагогіці понять "компетенція" й "компетентність" хронологічно можна віднести
до цього ж періоду [2].
На думку дослідників, інтерес до проблеми дослідження компетентностей і компетенцій звичайно
збігався із кризовими ситуаціями в економіці, освіті й культурі.
У СРСР у період 1970-1990 років розроблялися різні класифікації компетенцій, визнані
педагогічною громадськістю. О. Бондаревська, І. Зимня, Н. Кузьміна, А. Маркова, А. Хуторськой,
В. Краєвський й інші автори використовувалипоняття "компетентність" й "компетенція" як для опису
кінцевого результату навчання, так і для опису різних якостей особистості (притаманих їй або
сформованих у процесі освіти).
Дотепер не існує єдності в розумінні сутності термінів "компетенція" й "компетентність". Поняття
"компетентність" використається для опису кінцевого результату навчання; поняття "компетенція"
здобуває значення "знаю, як" на відміну від раніше прийнятого орієнтира в педагогіці "знаю, що" [3].
Компетентність, за визначенням О. Пометун, потрібно сприймати як об’єктивну категорію, що
фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, завдяки яким
педагог здатний здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види
діяльності [4: 19]. Поняття компетенції, на думку Н. Бібік, є поняттям вужчим за обсягом від
"компетентності" і похідним від нього. Компетенція є соціально-закріпленим освітнім результатом
реалізації компетентностей[4: 20].
На нашу думку, найбільш ґрунтовно в педагогічній науці розмежувала зазначені поняття стосовно
вищої школи О. Заблоцька [5]. На основі контент-аналізу вона прийшла до висновку, що:
компетентність – це якість реалізації на практиці результату формування у суб’єктів
навчання компетенцій, визначених нормативними джерелами для певної галузі діяльності (якість
реалізації кваліфікації);
кваліфікація – це офіційне визнання результату формування в суб’єктів навчання
компетенцій, визначених нормативними освітніми документами для певної галузі діяльності;
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компетенції є одиницями та результатом освітньої діяльності при компетентнісному

підході;
компетенція – це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, яка формується під час
навчання в результаті поєднання початкового особистого досвіду, знань, умінь, навичок,
способів діяльності, особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі продуктивної
діяльності стосовно кола предметів та процесів певної галузі людської діяльності [5: 55].
Саме таке розуміння основних понять компетентнісної освіти закладає можливість
функціонального підходу до розгляду проблематики професійної компетентності педагога.
При розгляді проблем модернізації освіти й визначення вимог до педагогів-практиків широко
застосовується термін "професійна компетентність". К. Шапошников розуміє категорію "професійна
компетентність" як готовність і здатність фахівця приймати ефективні рішення при здійсненні
професійної діяльності [2]. Професійна компетентність "у цілому характеризується сукупністю
інтегрованих знань, умінь і досвіду, а також особистісних якостей, що дозволяють людині ефективно
проектувати й здійснювати професійну діяльність у взаємодії з навколишнім світом" [2: 13].
К. Шапошников й А. Дорофеєв уважають, що в основу показників суб’єктної професійної
компетентності можуть бути покладені характеристики актуальної й потенційної діяльності фахівця.
У 70-80 роках ХХ століття в США приділялася велика увага розробці концепції навчання
педагогів на основі компетентністного підходу [6]. У результаті спостереження за діяльністю
ефективно працюючих педагогів і моделювання потреб майбутнього було виявлено ряд компетенцій,
заснованих на принципах: "знати, робити, бути" [3: 157]. З того часу вплив особистісних якостей
викладача на його професійну компетентність відзначається практично всіма дослідниками.
За висновками Т. Ковальової, знання, вміння, навички – це одиниці культури, в той же час
компетентності – це одиниці ринкової економіки, які беруть свій початок не в педагогіці, а у сфері
економіки, управління та підготовки кадрів [7]. Як уважав Дж. Равен, компетентність, на відміну від
ЗУНів, можна виміряти тільки з урахуванням мотивації на відповідне досягнення. Тому реалізація
компетентнісного підходу в професійній освіті полягає в тому, що в процесі підготовки та
перепідготовки спеціаліста виникає ідея відкритого замовлення на зміст освіти. Це замовлення
офіційно сформоване в Державному стандарті вищої освіти, в галузевих стандартах, у міжнародних
документах. Наприклад, Міжнародною організацією економічного співробітництва та розвитку
професійна компетентність трактується як здатність успішно відповідати вимогам або виконувати
завдання (діяльність), що складається з когнітивних та некогнітивних компонентів.
Поки науковці дискутують з приводу сутності та складових професійної компетентності вчителя
поняття "професійна компетентність" уже введене в обіг у нормативних актах, які регулюють сферу
вищої освіти в Україні. Це поняття вжито для визначення якості вищої освіти (якість вищої освіти –
сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну
орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й
матеріальні потреби, так і потреби суспільства) та вимог до випускника ВНЗ (освітньо-кваліфікаційна
характеристика випускника вищого навчального закладу відображає цілі вищої освіти та професійної
підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його
компетентності, інших соціально важливих якостей, систему виробничих функцій і типових завдань
діяльності й умінь для їх реалізації).
Виходячи з наведеного нормативного підходу, професійна компетентність випускника вищого
навчального закладу – це якісний результат вищої освіти в Україні.
Галузевими стандартами вищої освіти України запроваджується модель професійної
компетентності фахівця, названа освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Таким чином,
компетентнісний підхід в освіті України запроваджується де-факто як обов’язковий на державному
рівні.
Зважаючи на нормативне тлумачення поняття професійної компетентності, враховуючи
міжнародні підходи до вирішення цієї проблеми і висновки О. Заблоцької, ми уточнюємо поняття
"професійна компетентність педагога" як здатність фахівця від моменту початку своєї професійної
діяльності на рівні визначеного державою певного стандарту відповідати суспільним вимогам
професії шляхом ефективної професійної діяльності та демонструвати належні особисті якості,
мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички, емоції, ґрунтуючись на власній внутрішній
мотивації, ставленнях, моральних і етичних цінностях та досвіді, усвідомлюючи обмеження у своїх
знаннях і вміннях та акумулюючи інші ресурси для їх компенсації.
Концепція компетентності, що відповідає наведеному визначенню, ґрунтується на
функціональному підході, за якого людина є компетентною не сама по собі, а відносно реалізації
зовнішніх функцій, тобто успішно функціонує у відповідь на індивідуальні або соціальні вимоги,
здійснює діяльність або виконує задачі. Зовнішній прояв залежить від внутрішньої індивідуальної
структури компетентності, яка є конгломератом знань, когнітивних умінь, маніпуляційних навичок,
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мотивації, моральних і етичних цінностей, ставлень, емоцій та інших соціально-психологічних
компонентів, що мобілізуються для ефективної дії. Таку компетентність набувають упродовж життя, і
роль соціальних інституцій, зокрема закладів післядипломної освіти, в удосконаленнікомпетентності
є надзвичайно важливою.
Зрозуміло, що досліджуючи професійну компетентність, потрібно визначити її структурні
елементи та інші класифікаційні ознаки. Зокрема, компетентність можна класифікувати за типом
психологічних конструктів (когнітивні, психомоторні, афективні, вольові, соціальні та поведінкові),
за структурними компонентами (концептуальний, процедурний, діяльнісний, мотиваційний), за
ступенем специфічності (загальні або ключові або професійно-неспецифічні, загально-професійні,
професійно-специфічні, інституційно-специфічні), за предметним доменом тощо.
О. Дубасенюк до основних складових елементів професійно-педагогічної компетентності
відносить:
компетентність у сфері теорії та методики виховного процесу;
компетентність у сфері фахових предметів;
соціально-педагогічну компетентність;
диференціально-психологічну компетентність;
аутопсихологічнукомпетентність [8].
На думку дослідниці, професійно-педагогічна компетентність визначається вмінням педагога
особливим чином структурувати наукові і практичні знання для ефективного розв’язання виховних
завдань. Особистісні знання, в такому разі, є результатом розвинених здібностей і спрямованості, що
впливають на сприйняття педагогічних явищ, ситуацій, а також на засоби перетворення наукових
позицій [8].
Американський національний комітет з професійних учительських стандартів розробив вимоги
для одержання вчительського сертифікату та визначив базові стандарти для компетентних учителів.
Згідно з ними вчитель повинен:
приймати на себе відповідальність за учнів та їхнє навчання;
бути менеджером і наставником для своїх учнів;
удосконалюватисвої знання відповідно до практичного досвіду.
Російська дослідниця Т. Ісаєва у змісті профкомпетентностівиокремлює:
адаптаційно-цивілізаційну складову;
соціальну складову;
соціально-організаційну складову;
предметно-методичну складову;
комунікативнускладову;
ціннісно-змістову складову [3].
Конструктивним є підхід до структури компетентностей педагога, представлений у роботах
І. Лернера, В. Краєвського, А. Х уторського. Автори запропонували розглядати кожну компетентність
як єдність трьох складових:
когнітивна складова (наявність системи педагогічних і спеціальних предметних знань);
операціонально-технологічна складова (володіння методами, технологіями, способами
педагогічної взаємодії, методами навчання даного предмета);
особистісна складова (етичні й соціальні позиції й установки, риси особистості
спеціаліста).
Нам більше імпонує погляд А. Маркової, яка наводить у своїх роботах типологічну
характеристику поняття "професійна компетентність". Дослідниця виділяє такі її види:
спеціальна компетентність – володіння власне професійною діяльністю на досить
високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;
соціальна компетентність – володіння спільною (груповою, кооперативною)
професійною діяльністю, співробітництвом, а також прийнятими в даній професії прийомами
професійного спілкування, соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці;
особистісна компетентність – володіння прийомами особистісного самовираження
та саморозвитку засобами протистояння професійним деформаціям особистості;
індивідуальна компетентність – володіння прийомами самореалізації і розвитку
індивідуальності в межах професії, готовність до професійного зростання, вміння раціонально
організувати свою працю без перевантажень.
Спираючись на висновки А. Морозова і Д. Чернилевського, які виокремлюють у педагога
професійну, особистісну і пізнавальну компетентності та відштовхуючись від типології А. Марченко,
можемо стверджувати, що професійна компетентність педагога складається з чотирьох компонентів,
які формуються під час навчання у ВНЗ та удосконалюються у процесі подальшої професійної
діяльності й післядипломної освіти:
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спеціальна складова;
соціальна складова;
особистісна складова;
індивідуальна складова.
З точки зору функціонального підходу в закладах післядипломної освіти значна увага повинна
приділятися удосконаленнюспеціальної складової професійної компетентності вчителя.
Спеціальна складова професійної компетентності вчителя біології передбачає вміння відібрати той
обсяг фактологічного матеріалу з теми, тих методів та технологій навчання, яких досить для
формування ключових, надпредметних та предметних компетентностей учнів.
Організація компетентнісної освіти у школі передбачає перенесення вчителем головних
акцентів з відтворення учнями окремих фактів, визначень, ознак живих об’єктів на отримання ними
навичок застосування біологічних законів і теорій для пояснення явищ, що спостерігаються в
природі. Із цією метою вчитель повинен не збільшувати обсяг досліджуваного матеріалу, а
підвищувати рівень його засвоєння від простої репродукції до усвідомленого застосування
отриманих знань у знайомих і незнайомих ситуаціях. Саме тому спеціальна складова професійної
компетентності вчителя біології передбачає зростання ролі практичних робіт, занять по
застосуванню знань, розв’язанню біологічних задач.
З точки зору компетентнісного підходу, методика навчання біології повинна націлювати учнів на
самостійний аналіз біологічних явищ, порівняння біологічних об’єктів і спонукувати їх до
самостійного мислення. На перехід від знаннєвої до особистісно орієнтованої моделі навчання
біології вчителя потрібно спрямовувати шляхом використання сучасних освітніх технологій,
зокрема:
технологій розвитку критичного мислення;
технологій проектного й проблемного навчання;
педагогічних майстерень.
Вони дозволяють розвивати інтерес учнів до предмета й оптимізувати освітній процес. Розвитку
пізнавальної активності сприяє самостійна робота учнів з навчальною літературою, проведення
досліджень у природі.
Компетентнісний підхід допомагає підсилити практичну спрямованість шкільної біології в
допрофільному та профільному навчанні. Саме тому в процесі підвищення кваліфікації вчителя
необхідно звернути значну увагу на здатність педагога аналізувати власну професійну діяльність і
навчально-пізнавальну діяльність учнів, володіння навичками спілкування з класом і малими групами
під час навчальної роботи, вміння організувати спілкування учнів між собою в ході уроку, в
проектуванні власної діяльності і в самоорганізації та самоосвіті.
Але діяльність з удосконалення складових професійної компетентності вчителя буде ефективною,
якщо на рівні школи, методичних центрів та регіонального інституту післядипломної освіти буде
"прозорість" з погляду технології оцінки якості професійної діяльності, іншими словами, кожен
учитель, завуч, голова методичного об’єднання, методист обласного інституту післядипломної освіти
– всі суб’єкти співуправління якістю роботи вчителя повинні однаково розуміти зміст понять сфери
компетентнісної освіти. Адже саме їхній контекст буде основою:
для моніторингу професіоналізму вчителя, виокремлення напрямків і форм його
індивідуальної методичної роботи;
для визначення заохочень за якість роботи.
Саме тому від чіткості понять та прозорості змісту категорій компетентнісної освіти значним
чином залежить і психологічний комфорт у колективі, й можливості конструктивного діалогу між
адміністрацією й учителем, і – зрештою – середовище, в якому будуть учитися діти.
Зазначена проблематика вдосконалення професійної компетентності вчителя повинна стати
основою для організації методичної і викладацької роботи в закладах післядипломної освіти під
час курсової перепідготовки вчителів-практиків.
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Иванова С.В. Функциональный подход к определению профессиональной
компетентности учителя биологии и организация её усовершенствования
в учреждении последипломного образования.
В статье предлагается уточненное определение понятия "профессиональная компетентность" на
основе функционального подхода к пониманию компетентностей. Определены проблемы
усовершенствования профессиональной компетентности учителей биологии в учреждениях
последипломного педагогического образования. Отмечено, что усовершенствование
профессиональной компетентности учителя является основой для организации методической и
преподавательской работы в учреждениях последипломного образования.
Ivanova S.V . The Functional Approach to Definition of Professional Competence of the Biology Teacher
and the Organisation of its Improvement in the Establishment of Post-graduate Pedagogical Education.
In the article the specified definition of concept "professional competence" on the basis of the functional
approach to understanding competences is offered. Problems of improvement of professional competence of
biology teachers in institutions of post graduate pedagogical education are defined. It is mentioned, that
improvement of professional competence of the teacher is a basis for the realizations of methodical and
teaching work in institutes of post-graduate pedagogical education.
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здобувач
(Харківська академія внутрішніх військ МВС України)
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕР А СЛУЖБ ТИЛУ
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
У статті розглядаються головні наукові підходи до проблеми професійної компетентності та її
формування в процесі навчання майбутніх спеціалістів. Проаналізовано компетентнісний, соціальнодіяльнісний, системний, синергетичний, особистісно орієнтований підходи. Подано характеристику
особливостей професійної компетентності майбутнього фахівця у військовій галузі. Представлено
етапи формування професійної компетентності майбутнього офіцера служб тилу.
Розглядаючи професійну компетентність як науковий феномен, ми пропонуємо кілька рівнів
науковогоаналізу процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів служб тилу, а
саме:
1) на методологічномурівні: як приклад реалізації головних діалектичних закономірностей;
2) на науково-теоретичному рівні – як теоретичну площину реалізації діяльнісного,
акмеологічного, компетентнісного, системного, особистісно-орієнтованого, синергетичного підходів;
3) на спеціальному рівні – як аналіз структури та сутності формування професійної
компетентності майбутніх офіцерів служб тилу.
Метою статті є визначення головних наукових підходів до проблеми професійної
компетентності майбутніх офіцерів служб тилу.
Розглядаючи дію головних діалектичних закономірностей у площині вивчення професійної
компетентності майбутніх військових фахівців, ми звертаємо увагу, насамперед, на такі з них:
1. Закон єдності і боротьби протилежностей. Його дія простежується, на нашу думку, в
постійній протилежності між професійним знанням і професійним незнанням, професійною
компетентністю і некомпетентністю. Сутичка між вказаними протилежностями і їх єдність
забезпечують просування фахівця до певного рівня професіоналізму.
2. Закон єдності одиничного, особливого і загального простежується в самій структурі
професійної компетентності (загальне), яка є єдністю комплексу професійних компетенцій
(особливе). Індивідуальний набір професійних компетенцій, їх відображення в особистісних
характеристиках особистості майбутнього фахівця забезпечують професійну компетентність кожного
фахівця (індивідуальне).
3. Закон переходу кількісних змін у якісні в контексті проблеми нашого дослідження виявляється
в постійному накопиченні професійних знань, умінь і навичок (кількісне), які стають основою
професійної компетентності військового фахівця як нової якості.
Безперечно, базовим для окреслення професійної компетентності майбутнього офіцера служб тилу
у вітчизняній психолого-педагогічній науці є компетентнісний підхід. У межах цього підходу на
сьогодні існує не лише достатня кількість наукової літератури з проблеми професійної
компетентності; накопичилися вже суттєві відмінності в окресленні понять "професійна
компетентність", "професійна компетентність фахівця", "формування професійної компетентності" та
визначенні їх сутності. Погоджуємося з думкою П.І. Образцова та Р.В. Пімонова щодо того, що
професійна компетентність військового спеціаліста не може бути представлена як динамічне
новоутворення, оскільки особливості військової служби характеризуються високим ступенем
відповідальності й обмеженням час на прийняття рішення [1].
На думку В.О. Адольфа, "професійна компетентність – це складне утворення, яке вміщує
комплекс знань, умінь, властивостей і якостей особистості, які забезпечують варіативність,
оптимальність й ефективність побудови навчально-виховного процесу" [2: 118]. Д.С. Савельєв
уважає, що професійна компетентність може бути окреслена як здатність посадової особи успішно
реалізувати (вирішувати) завдання, які відносяться до її компетенції [3]. Близьким до такого
тлумачення професійної компетентності є визначення В.Р. Весніна, котрий окреслює професійну
компетентність як здатність працівника якісно й безпомилково виконувати свої функції, як у
звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно оволодівати новим знанням і швидко адаптуватися
до змінних умов [4: 59]. Пов’язування професійної компетентності з властивостями, якостями,
новоутвореннями особистості характерно для наукових праць Н.В. Яковлевої, Л.І. Анциферової,
Д.Н. Завалишиної, Є.Ф. Рибалко [5: 6-7].
В.Ю. Кричевський визначає професійну компетентність як сукупність певних ознак: наявність
знань для успішної діяльності; усвідомлення значущості вказаних завдань для майбутньої
професійної діяльності; набір операційних умінь; володіння алгоритмами вирішення професійних
завдань; здатність до творчості у вирішенні професійних завдань [6: 67]. Дослідник виділяє чотири
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види професійної компетентності: функціональна (реалізація професійних знань), інтелектуальна
(здатність до аналітичного мислення та комплексного підходу до виконання своїх обов’язків),
ситуативна (діяльність залежно від професійної ситуації), соціальна (реалізація комунікативних та
інтеграційних здібностей). Зазначимо, що така структура компетентності досить близька до тієї, яка
розробляється в межах нашого дослідження.
Найбільше визначень професійної компетентності відноситься до досліджень у галузі професійної
педагогічної компетентності. Так, Н.В. Кузьміна окреслює її як сукупність таких компонентів:
спеціальна компетентність; методична компетентність у галузі способів формування знань, умінь і
навичок учнів; психолого-педагогічна компетентність; рефлексія професійної діяльності [7].
Базовим для наукового аналізу проблеми формування професійної компетентності фахівця
вважаємо діяльнісний підхід, тим паче, що переважна більшість науковців пов’язують розвиток
професійної компетентності з професійною діяльністю, та й сама категорія діяльності досить добре
розроблена в науковій літературі.
С.Г. Молчанов пропонує визначати компетентність у широкому та вузькому смислах. Так, у
широкому смислі компетентність, на думку вченого, – це підтверджене право належності до певної
професійної групи працівників, яке визнається з боку соціальної системи загалом та представників
інших професійних груп – зокрема [8]. Не можемо цілком погодитися з автором цього визначення,
оскільки в ньому фактично ототожнюються поняття "професійна компетентність" і "рівень освіти".
Натомість подане ним визначення професійної компетентності у вузькому смислі є, на нашу думку,
більш категоріально чітким: професійна компетентність – це коло питань, у яких суб’єкт наділений
пізнаннями, досвідом і сукупність яких відтворює соціально-професійний статус і професійну
кваліфікацію, а також деякі особистісні, індивідуальні особливості (здібності) та якості, які
забезпечують можливість реалізації певної професійної діяльності [8]. Ми можемо віднести
теоретичні викладки С.Г. Молчанова до соціально-діяльнісних, оскільки автор виділяє у структурі
професійної компетентності фахівця два головні компоненти: професійну кваліфікацію і соціальнопрофесійні характеристики. На основі розробок ученого ми представляємо структуру професійної
компетентності майбутнього офіцера служб тилу в площині соціально-діяльнісного підходу (рис. 1.).
Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу

Професійно-кваліфікаційні
характеристики

Високий і достатній рівень
сформованості
професійних знань, умінь і
навичок професійної
діяльності;
Продуктивність
професійної діяльності,
апробована під час
практичних занять

Соціально-статусні
характеристики

Соціальний статус офіцера
тилу в соціальній системі
української держави
(екстеріоризаційний ефект);
Соціальний статус офіцера
тилу в системі служб
Збройних Сил
(інтеріоризаційний ефект)

Особистісні
характеристики

Професійно значущі
особистісні якості;
Професійно значущі
особливості характеру
офіцера тилу;
Висока мотивація до
здійснення професійної
діяльності та зростання
рівня професіоналізму

Рис. 1. Структура професійної компетентності майбутнього офіцера служб тилу
(за соціально-діяльнісним підходом)
Соціально-діяльнісний підхід до тлумачення професійної компетентності загалом і професійної
компетентності майбутнього офіцера служб тилу – зокрема, тісно пов’язаний з системним підходом
до аналізу цього феномена. Як відомо, системний підхід до вивчення педагогічних явищ передбачає
їх окреслення як сукупності взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, взаємодія яких є чимось
більшим, аніж проста сума компонентів [9]. Так, вище представлена структура професійної
компетентності за соціально-діяльнісним підходом демонструє системність самої професійної
компетентності, оскільки вона складається з компонентів, які її розкривають і взаємно доповнюють
один одного.
До системних можна віднести також підхід до окреслення професійної компетентності,
представлений у роботах С.А. Дружилова. У його розробках виражено акмеологічну сутність поняття
професійної компетентності; учений вважає, до досягнення професійного успіху і професійної
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компетентності прямо пов’язані між собою, а професійне навчання може розглядатися лише як
формування основ майбутньої професійної компетентності [10: 32-33]. Наше бачення етапів розвитку
професійної компетентності за розробками С.А. Дружилова ми представили на рис. 2.
Відсутність знань, умінь, навичок;
немає знання про їх відсутність;
немає знань про необхідність
компетентності для успішної
діяльності

Конструктивна: вияв
особистісної й професійної
активності; зростання
професійної мотивації

У свідомлення змісту і
ефективного застосування
професійних ЗУНів

Інтегрованість професійних
ЗУНів; професіоналізм є
складовою особистості

Неусвідомлена
некомпетентність

У свідомлена
некомпетентність

Деструктивна: вияв
соціальної пасивності;
невпевненість,
дискомфорт тощо

У свідомлена
компетентність

Неусвідомлена
компетентність

Професійна
деформація

Рис. 2. Етапи формування професійної компетентності фахівця (за С.А. Дружиловим)
Представлена на рис. 2. система етапів розвитку професійної компетентності є, за своєю сутністю,
синергетичною. Як відомо, синергетика вивчає складні самоорганізовані системи, які проходять
етапи накопичення хаосу й переходи через точки біфуркації. Процес формування професійної
компетентності, на нашу думку, також пов’язаний з самоорганізаційними явищами, оскільки як
усвідомлена некомпетентність, так і усвідомлена компетентність є стадіями розвитку професійної
компетентності, які передбачають як конструктивний, так і деструктивний варіанти розвитку подій;
тому синергетичні механізми в межах процесу формування професійної компетентності дають змогу
регулювати цей процес і призводити до зростання професіоналізму.
Особистісно-орієнтований підхід до проблеми формування професійної компетентності
представлений у значній кількості психолого-педагогічних праць (О.Н. Бєлухін, Л.І. Божович,
Є.В. Бондаревська, І.С. Якиманська, С.Л. Яценко та ін.). Стосовно проблеми нашого дослідження, то
особистісно орієнтований підхід має суттєве значення, насамперед, у визначенні особистісних
характеристик майбутніх офіцерів, які впливають на формування професійної компетентності. Ми
трактуємо особистісні професійно значущі якості як властивості особистості, що ґрунтуються на
теоретичних уявленнях про зміст професійної діяльності і прояви цих уявлень в реальних способах
професійної діяльності, можливих для апробації в умовах навчального процесу у ВВНЗ. Серед цих
особистісних якостей важливе місце, на нашу думку, займають: високий рівень готовності
майбутнього офіцера служб тилу до включеності професійну діяльність; постійне підтримання
мотивації до зростання професіоналізму офіцера служб тилу.
Особистісні професійно значущі якості майбутнього офіцера служб тилу виявляють себе у
продуктах професійної діяльності і тому можуть стати основою для формування індивідуального
стилю діяльності [8].
Т.А. Майборода й Л.С. Мовсесян акцентують увагу на діяльнісному підході до проблеми
професійної компетентності, стверджуючи, що у зв’язку з цим поняття "компетентність", "професійна
компетентність", "компетентність фахівця" фактично ототожнюються і, у свою чергу, пов’язують
компетентність з професійною діяльністю та її результативністю [11: 6-7].
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Почасти особистісно орієнтований підхід до формування професійної компетентності
розглядається в наукових дослідженнях у контексті поняття готовності до професійної діяльності, як
у дослідженні О.В. Бойка [12], Р.В. Ваврик [13], М.Й. Варія [14] та ін.
Загалом науковий аналіз проблеми професійної компетентності дозволяє представити її як
багатоаспектну (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Проблема професійної компетентності в наукових дослідженнях
№
п\п
1.

2.
3.

4.
5.

Сутність професійної компетентності
Професійна
компетентність
як
особистісна
характеристика,
властивість особистості, особистісне
новоутворення
Професійна
компетентність
як
психічний стан особистості
Професійна
компетентність
як
реалізація
потреб
фахівця,
як
вирішення
задач
професійної
діяльності
Професійна
компетентність
як
готовність особистості до здійснення
професійної діяльності
Професійна компетентність як високий
рівень володіння знаннями, вміннями й
навичками

Учені, в роботах яких представлено вказаний
аспект
Л.І. Анциферова, Д.Н. Завалишина, Є.Ф. Рибалко,
Н.В. Яковлева, О.В. Сімен-Сіверська та ін.
А.К. Маркова, Н.В. Яковлева та ін.
І.Г. Климкович, С.Г. Молчанов, С.А. Дружилов,
В.В. Ягупов та ін.
В.В. Косарєв,
Р.В. Ваврик,
М.Й. Варій та ін.
В.С. Безрукова,
Е.Ф. Есер,
О.А. Дубасенюк та ін.

Н.Н. Лобанова,
О.Н. Шахматова,

Таким чином, науковий аналіз проблеми професійної компетентності майбутнього офіцера служб
тилу може бути представлений на рівні загальнофілософському (як вияв дії діалектичних
закономірностей),
науково-теоретичному (у площині різних наукових підходів),
у
вузькоспеціальному – як аналіз структури та сутності професійної компетентності. В результаті
аналізу проблеми формування професійної компетентності можна дійти висновку про певну
суперечливість і багатоаспектність поняття професійної компетентності, а також про специфіку
професійної компетентності майбутніх офіцерів служб тилу, пов’язану з особливостями військової
служби та її соціально-професійними характеристиками.
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Каплун С.А. Профессиональная компетентность будущего офицера
как объект научного анализа.
В статье рассматриваются главные научные подходы к проблеме профессиональной
компетентности и ее формированию в процессе обучения будущих специалистов. Проанализированы
компетентностный, социально-деятельностный, системный, синергетический, личностно
ориентированный подходы. Подана характеристика особенностей профессиональной
компетентности будущего специалиста военной отрасли. Представлены этапы формирования
профессиональной компетентности будущего офицера служб тыла.
Kaplun S.O. The Professional Competence of the Future Officer as the Object of Scientific Analysis.
The article deals with the main scientific approaches to the problem of professional competence and its
formation in the process of future specialists learning. The competence, social-activity, system, synergetic
and personally oriented approaches are analysed. The characteristic of the professional competence
peculiarities of the military sphere future specialist is given. The stages of the future rear service officer
professional competence formation are presented.
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА А.С. МАКАРЕНКА ТА СУЧАСНІ ІНТЕР АКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті проаналізовано, яким чином основні принципи формування педагогічної майстерності,
сформульовані А.С. Макаренком, можуть бути використані під час підготовки майбутніх фахівців
за допомогою інформаційної компетентності, яка є невід’ємним складовим компонентом
педагогічної майстерності на сучасному етапі розвитку навчального-виховного процесу. З’ясовано
можливості комп’ютерної техніки як технічного засобу навчання.
Науково-теоретична спадщина А.С. Макаренка – це не тільки діяльність видатного педагога в
минулому, яке обмежене часовими рамками 20-30 років XX століття. Вона є науковою педагогікою
для нинішніх і майбутніх поколінь педагогів.
Педагогічну справу А.С. Макаренко вважав справою творчою, а особистість педагога –
особистістю творчою. Проблема особистості викладача на сьогодні є досить актуальною, бо майбутнє
країни визначає той, хто виховує підростаюче покоління, формує майбутнього спеціаліста. Слід
підкреслити, що ідеї видатного педагога використовують у своїй діяльності і викладачі вищих
навчальних закладів. Ключовим принципом педагогічної системи А.С. Макаренка завжди було:
якомога більше вимоги до людини, але разом з тим і якомога більше поваги до неї [1: 210].
У сучасних умовах розвитку вищого навчального закладу цей принцип лежить в основі стосунків
викладача зі студентами. Відносини зі студентами в педагогів, які мають певний досвід науковопедагогічної діяльності, базуються на принципах співпраці і співтворчості. На сучасному етапі даною
проблемою інформатизації освіти займалися В.Ю. Биков, Б.С. Гершунський, М.І. Жалдак,
Ю.І. Машбиць; вивченням інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи –
С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, В.М. Кухаренко, В.В. Олійник, П.В. Стефаненко та впровадженням
комп’ютерних технологій в освітній процес вищих навчальних закладів – Н.В. Апатова, І.Є. Булах,
А.Ф. Верлань, М.Ю. Кадемія, Г.О. Козлакова.
Метою нашої статті є порівняння педагогічної техніки А.С. Макаренка з сучасними
інтерактивними технологіями.
А.С. Макаренко вважав, що майстерність не є якимось мистецтвом, що потребує таланту, а це
спеціальність, якій потрібно навчати [2: 490]. Він розглядав її як синтез наукових знань, методичного
мистецтва і особистих якостей і здібностей педагога, котрий досконало володіє педагогічною
технікою та передовим педагогічним досвідом.
Педагогічна майстерність – комплекс властивостей особистості вчителя, що забезпечує
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі [2: 30].
Властивості педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість діяльності вчителя,
професійні знання, вміння та навички, педагогічні здібності (забезпечують швидкість
самовдосконалення), педагогічна техніка (гармонізує структурупедагогічної діяльності).
Структура педагогічної майстерності.
1) Гуманістична спрямованість (ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації) – спрямованість на іншу
людину (дитина – центр уваги педагога), утвердження найвищих духовних цінностей, моральних
норм поведінки та взаємовідносин. Це виявлення професійної ідеології вчителя, його ціннісного
ставлення до педагогічної діяльності, її змісту, мети, засобів, суб’єктів. Ціннісні орієнтації педагога:
а) на себе – самоутвердження ("Я" – справжній учитель );
б) на вихованця (дитина – найбільша цінність, допомогти їй бути щасливою);
в) на засоби впливу (програма, способи впливу, заходи);
г) на мету педагогічної діяльності (гуманізм – сприяння всебічному розвитку кожної дитини).
Відповідальність педагога перед майбутнім, любов до дітей; усвідомлення мети.
2) Професійна компетентність: знання, вміння, навички, критичні погляди і оцінки, постійне
самовдосконалення, високий рівень загальної культури. "Головне в житті – не самі знання, а та
гармонія, яка виявляється, коли знання добре вміщені в душі, та філософія, яка визначає людину, її
світогляд" (А.С. Макаренко. – Твори в 8 т. – Москва, 1986. – Т. 8. – Письмо Л. Конисевичу).
3) Педагогічні здібності: комунікативність, перцептивність (розуміння інших), динамізм
особистості (активність, гнучкість впливу), емоційна стабільність (саморегуляція), оптимістичне
прогнозування (віра в позитивне в кожній людині, в перспективу її розвитку), креативність
(творчість) тощо.
4) Педагогічна техніка (форма організації поведінки вчителя):
а) уміння використовувати свій психофізичний потенціал як інструмент виховного впливу
(володіти своїм фізичним, психічним, емоційним станом; голосом, мімікою, пантомімікою);
б) уміння впливати на інших (вербальні, невербальні засоби спілкування).
Першим увів поняття "майстерність вихователя" і "педагогічна техніка" А.С. Макаренко у своїй
статті "Деякі висновки з мого педагогічного досвіду": "Майстерність вихователя не є якимось
© Карлінська Я.В., 2008
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особливим мистецтвом... але це спеціальність, якій треба вчити, як треба вчити лікаря його
майстерності, як треба вчити музиканта".
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" [4: 234].
Якості педагога-майстра за Макаренком: гуманізм, любов і вимогливість до дітей; політична
зрілість, соціальна активність; педагогічний авторитет, що базується на широкій ерудиції і моральній
чистоті особистості; педагогічний такт; діловитість, твердість волі; володіння технологією виховного
впливу; комунікативні, організаторські здібності; здатність до педагогічної творчості, постійний
пошук оптимальних шляхів розв’язання виховних проблем; педагогічна стійкість, уміння відстоювати
своє право на творчість, відповідальність за справу виховання. "Вихователь повинен уміти
організовувати, ходити, шуткувати, бути веселим, сердитим, вести себе так, щоб кожний рух його
виховував" [4: 172].
Останні два десятиріччя відзначають широке застосування комп’ютерної техніки та
інформаційних технологій у різних сферах життя і діяльності особистості. Тому коли йдеться про
компетентність спеціаліста, до складу знань, умінь, навичок та здатностей їх застосовувати повинні
входити і здатності, що стосуються роботи з інформаційними та комп’ютерними технологіями та
сучасним програмним забезпеченням.
Концепція компетентності стала однією з провідних педагогічних теорій сучасності. Вона включає
широкий спектр соціальних, комунікативних умінь, заснованих на знаннях, досвіді, цінностях, які
одержуються в процесі навчання [6: 50].
За тлумачним словником "компетенція" – добра обізнаність із чим-небудь.
Основними групами компетентності є: соціальна, полікультурна, комунікативна, інформаційна,
саморозвитку та самоосвіти та продуктивність творчої діяльності.
Де і яким чином ми маємо можливість формувати компетентності студентів під час навчального
процесу?
Комунікативна компетентність:
передбачає опанування важливого в роботі і суспільному житті усного і письмового спілкування,
оволодіння кількома мовами; вивчення комп’ютерної термінології; набуття навичок роботи в групах
під час вивчення нового матеріалу або роботи над проектом, виховання взаємоповаги,
взаємопідтримки; набуття навичок спілкування через ЕОМ, електронну пошту, чат, форуми.
Інформаційна компетентність:
зумовлена зростанням ролі інформації в сучасному суспільстві та передбачає оволодіння
інформаційними технологіями, вмінням здобувати, критично осмислювати й використовувати
різноманітну інформацію; набуття навичок самостійно отримувати інформацію; використання різних
джерел для отримання інформації: мережа Інтернет, підручник, конспект, довідкова система
комп’ютера; розвиток критичного ставлення до інформації; оволодіння новими інформаційними та
комунікаційними технологіями.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що поняття "інформаційна компетентність"
розглядають, як інтегральне особистісне утворення, що характеризує зрілу особистість людини
сучасного інформаційного суспільства й таке, що охоплює три основні підструктури особистості –
мотивацію, здатності, досвід; набір компетенцій, які дозволяють: визначати необхідність інформації;
здійснювати ефективний доступ до інформації, оцінювати інформацію критично і поєднувати її у
нове знання; уміння: визначати необхідність інформації; визначати проблему дослідження;
формулювати стратегії пошуку; організовувати інформацію, оцінювати інформацію; підтримувати
інформацію в активному стані [7: 67].
На сучасному етапі комп’ютеризації дидактичні можливості використання обчислювальної
техніки пов’язують із підвищенням інтенсифікації процесу навчання, але для цього потрібно мати
навчальні програми, які б відповідали високим педагогічним вимогам. Одним із ефективних засобів
використання комп’ютера в навчанні є його здатність керувати навчальним процесом студентів. Він
може забезпечити індивідуальне навчання, самостійну роботу, допомогти студентові у разі
необхідності при розв’язуванні різноманітних задач. Студент при спілкуванні з комп’ютером відіграє
роль дослідника, тому можливості комп’ютера для реалізації проблемного навчання дуже великі.
Слід також підкреслити важливу роль комп’ютерної техніки як технічного засобу навчання. При
цьому ефективне використання комп’ютера при вивченні природничо-математичних дисциплін
ґрунтується на більш повній реалізації основних дидактичних можливостей у порівнянні з
традиційними формами навчання.
Розробка нових інформаційних і обчислювальних технологій призводить до суттєвих змін у
розумінні особливостей пізнавальних процесів діяльності людини, свідомості й міжособистісних
стосунків. Оволодіння комп’ютерною грамотністю з точки зору психології свідчить про те, що в
людини формується новий вид діяльності, оскільки використовуються принципово нові засоби [8:
123].
Сприйняття матеріалу при використанні комп’ютерної техніки поліпшується за рахунок різних
дидактичних можливостей ЕОМ: наочності, підкреслювання, обертання, кольорового зображення
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тощо. Особливість процесу навчання за допомогою комп’ютерної техніки викликає інтерес до
навчання і сприяє активізації та зосередженню уваги студентів на предметі. Цьому сприяють також
діалогова форма роботи, безперервний контроль і негайне підкріплення відповіді.
Умови роботи на комп’ютерній техніці спонукають студентів до активної і напруженої діяльності,
оскільки вони усвідомлюють можливість контролю викладачем, а також самоконтролю завдяки
порівнянню та узагальненню матеріалу, що вивчається.
Процес навчання у вищих навчальних закладах нерозривно пов’язаний з використанням креслень,
графіків, діаграм, формул, що дозволяє подавати інформацію в ущільненому вигляді. Це сприяє
розвиткові високого рівня абстракції в студентів. Дидактичні можливості сучасної комп’ютерної
техніки щодо зображення графічної інформації дозволяють демонстрацію конкретних предметів
замінити схематичними або символічними зображеннями, використовувати наочність як спосіб
абстрагування та формування проблемних ситуацій. Крім того, комп’ютерна техніка створює умови
для переходу на більш високий рівень інтелектуальної праці, бо чим більше автоматизується в
машинних процесах діяльність людини, тим більше підвищується її психологічний рівень і вона може
краще проявити свої творчі здібності.
При традиційних формах навчання викладач не може враховувати всі індивідуальні особливості
студентів і орієнтує навчальний процес на середнього студента з точки зору не лише його успішності,
але й рівня психологічних характеристик.
Значну допомогу викладачеві може надати використання комп’ютерної техніки для
психодіагностичного тестування студентів, наприклад, визначення об’єму пам’яті, концентрації
уваги, репродуктивності розумових процесів, оригінальності мислення та ін.
Отже, А.С. Макаренко став фундатором методології в сучасній педагогіці. Його досвід активно
впроваджується і творчо переосмислюється в сучасному навчально-виховному процесі і спонукає до
подальших пошуків інтерактивних технологій в системі освіти.
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Матеріал надійшов до редакції 30.06. 2008 р.
Карлинская Я.В. Педагогическая техника А.С. Макаренко и современные интерактивные
технологии формирования информационной компетентности студентов.
В статье проанализировано, каким образом основные принципы формирования педагогического
мастерства, сформулированные А.С. Макаренко, могут быть использованы во время подготовки
будущих специалистов с помощью информационной компетентности, которая является
неотъемлемым составным компонентом педагогического мастерства на современном этапе
развития учебно-воспитательного процесса. Выяснены возможности компьютерной техники как
технического средства обучения.
Karlinska I.V . Pedagogical Technique of A.S. Makarenko and Modern Interactive Technologies of
Students’ Informative Competence Formation.
It is analysed in the article, how basic principles of pedagogical skill formation, formulated by A.S. Makarenko,
can be used during preparation of future specialists with the help of the informative competence which is the
inalienable component of pedagogical skill on the modern stage of educational process development. The
possibilities of computer technique as the technical mean of learning are found out.
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МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТЕНТИЧНОЇ ВІДЕОФОНОГР АМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПРОФЕСІЙНОГО АНГ ЛОМОВНОГО ГОВОРІННЯ
У статті визначено методичну цінність використання автентичних художніх фільмів для навчання
студентів юридичних факультетів професійного англомовного говоріння, здійснено огляд
теоретичних передумов застосування автентичної відеофонограми для навчання усного
професійного англомовного спілкування; надано характеристику автентичним художнім фільмам,
зокрема з юридичної тематики.
Навчання майбутніх юристів професійного англомовного спілкування пов’язано з формуванням у
них навичок і вмінь усного мовлення в монологічній та діалогічній формах. За відсутності реальних
умов професійної іншомовної комунікації вагомого значення набуває використання таких засобів
навчання, які б максимально наблизили процес вивчення мови до ситуацій реального спілкування.
Таким навчальним засобом ми, слідом за багатьма методистами, вважаємо автентичну
відеофонограму (ВФГ).
Проблема використання ВФГ для навчання усного монологічного та діалогічного мовлення
вивчалася багатьма вченими: виділені функції ВФГ у процесі навчання та способи застосування кіно-,
теле- та відеофільмів (М.В. Ляховицький, Н.І. Бичкова, J. Harmer, J. Lonergan); створено модель
побудови відеофоновправ для аудиторної роботи (Е.І. Щукіна); запропоновано методику
використання ВФГ для навчання усного мовлення молодших школярів (О.І. Гузь); визначено засади
навчання діалогічного мовлення на основі ВФГ (А.С. Чужик); розроблено методику застосування
фрагментів відеофільмів для навчання лексики з соціокультурним компонентом (Т.О. Яхнюк);
запропоновано модель навчання монологічного мовлення із застосуванням художніх фільмів
(В.С. Пащук); створено систему вправ для навчання усного монологічного мовлення на основі ВФГ в
інтенсивному курсі навчання (Н.Ф. Бориско).
Хоча питанню застосування ВФГ і присвячена ціла низка наукових робіт, майже всі із
проаналізованих нами досліджень висвітлюють методи використання навчальних і автентичних
відеоматеріалів для студентів-філологів, або націлені на формування у студентів немовних ВНЗ умінь
діалогічного мовлення. Проте питання методичної цінності автентичної ВФГ у процесі навчання
майбутніх спеціалістів, зокрема юристів, професійного англомовного говоріння є недостатньо
дослідженим, що зумовлює актуальність нашої статті.
Метою статті є визначення методичного потенціалу автентичних відеоматеріалів для навчання
майбутніх юристів професійного англомовного говоріння. Для досягнення нашої мети потрібно
вирішити такі завдання: 1) здійснити огляд теоретичних передумов застосування автентичної ВФГ
для навчання усного професійного англомовного спілкування; 2) надати характеристику автентичним
художнім фільмам (АХФ), зокрема з юридичної тематики.
Відомо, що аудіовізуальне введення матеріалу забезпечує сприйняття інформації як через
слуховий, так і зоровий канали, що сприяє утворенню в пам’яті яскравіших образів і, відповідно,
кращому запам’ятовуванню матеріалу. Завдяки поєднанню аудіо- та відеорядів перегляд
відеоматеріалів допомагає студентам, з одного боку, сприймати та розуміти усномовленнєві
висловлювання, а з іншого боку, сприяє їхньому породженню, забезпечуючи взаємопов’язане
навчання аудіювання та говоріння.
Автентичність ВФГ робить її ще більш цінною, оскільки надає можливість скористатись її
комунікативною специфікою. Так, спостерігаючи за процесом перегляду студентами АХФ або
телепередач, можна зазначити, що саме такі матеріали викликають у них інтерес, натхнення,
підвищують мотивацію до вивчення іноземних мов (ІМ) та покращує навчальні здібності.
З точки зору лінгвістики, автентична ВФГ є ефективним засобом навчання ІМ, оскільки в ній
відтворюються основні характеристики процесу усного спілкування, а саме: лексичні та граматичні
мовні одиниці, фонетичне та інтонаційне оформлення висловлювань, паралінгвістичні та
екстралінгвістичні фактори, темпоральний зв’язок із ситуацією спілкування, контакт із
співрозмовником.
У методичному плані переваги використання автентичної ВФГ найбільш очевидні: цей засіб
навчання створює сильну мотивацію щодо рухомих зображень і надає глядачеві велику кількість
документів ситуативногоі країнознавчого характеру.
Отже, для досягнення мети нашого дослідження ми обрали використання АХФ, оскільки вони, на
наш погляд, відповідають інтелектуальним, мовним і мовленнєвим можливостям студентів на цьому
етапі, а також містять багато професійної інформації лінгвістичного й екстралінгвістичного
© Кіржнер С.Е., 2008
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характеру. Безумовно, це сприятиме розвитку професійної комунікативної компетенції майбутніх
юристів.
Ми вважаємо за потрібне звернути увагу на доцільність застосування як окремих АХФ, так і
автентичних телесеріалів, які можна залучати для досягнення вказаної мети. Використання
телесеріалів могло би оптимізувати час для навчання професійного мовлення завдяки тому, що
студенти, ознайомившись на одному занятті з основним сюжетом фільму та героями, під час
перегляду інших серій цього фільму зможуть дивитися лише відеофрагменти без погіршення
розуміння змісту. При цьому слід звертати основну увагу на вербальне та невербальне оформлення
усних висловлювань на професійні теми.
Для навчання майбутніх спеціалістів англомовного говоріння ми пропонуємо застосовувати не
цілі відеофільми, а відеофрагменти, що є відрізками фільмів, поєднаних логічно та ситуативно. Це
пояснюється тим, що фільми, особливо художні, містять дуже багато інформації та сприймаються
студентами в загальному плані. Проте, як відомо, для формування та вдосконалення навичок і вмінь
говоріння студентам потрібно також пам’ятати деталі фільму, особливо мовленнєвого супроводу. До
того ж, для навчання ІМ у немовних ВНЗ саме використання відеофрагментів буде доцільнишим,
оскільки кількість годин на вивчення ІМ дуже обмежена.
Характерні риси АХФ закладені в них самою природою цих відеоматеріалів, адже вони
створюються для носіїв мови з метою отримання глядачами естетичної насолоди та демонструють
реальні ситуації з різних сфер діяльності людини. Відтак, ці фільми неадаптовані за змістом, мовним і
мовленнєвим наповненням. Тому, поділяючи думку Н.І. Бичкової, ми можемо виділити такі
характеристики АХФ [1]:
оскільки АХФ створюються для носіїв мови, в них спостерігається велика кількість
незнайомої студентам лексики, різноманіття граматичних структур;
природний темп мовлення, притаманний певній мовній спільноті;
довільна повторюваність лексичних одиниць, на відміну від навчальних фільмів, де
така повторюваність є запланованою через певні відрізки часу;
великий емоційний потенціал для глядача.
Таким чином, з огляду на вказані вище характеристики АХФ, можна стверджувати, що такі
відеоматеріали доступні та посильні лише для студентів, які в певній мірі володіють ІМ, адже
успішне сприйняття студентами автентичної аудіовізуальної інформації неможливе без
сформованості в них на достатньому рівні фонетичної, граматичної та лексичної компетенції.
Отже, у навчальному процесі автентичні ХФ можна використовуватив таких методичних цілях [1:
39]:
спостерігання особливостей функціонування вивчених мовних одиниць у великій
кількості нових ситуацій;
засвоєння паралінгвістичного аспекту мовленнєвого спілкування: артикуляційних
рухів, міміки, жестів, мовленнєвого етикету;
навчання говоріння на основі змісту відеофільму
Опишемо, яким чином вказані вище характерні риси проявляються у відеофільмах з тематики
юридичного профілю. Для навчання майбутніх юристів професійного англомовного говоріння ми
вважаємо доцільним відбирати АХФ, що демонструють діяльність адвокатів, суддів, криміналістів,
детективів, оскільки в роботі усіх цих спеціалістів у тій чи іншій мірі відображені особливості
професійного спілкування юристів. Такого висновку ми дійшли проаналізувавши спеціальну
літературу юридичного та методичного напрямку, виділивши після цього типові ситуації
професійного спілкування юристів: 1) надання юридичної консультації; 2) встановлення та
підтримання міжособистісних стосунків із зарубіжними партнерами; 3) нарада з колегами; 4) ведення
переговорів, обговорення контрактів; 5) участь у наукових конференціях; 6) допит свідків;
7) представлення інтересів особи чи організації в судовому порядку; 8) публічний виступ перед
великою аудиторією(на мітингу, зборах).
Відтак, важливим фактором для сприймання студентами юридичних факультетів англомовних
АХФ є наявність у цих студентів фахових знань у галузі права, що включають знання політичних
систем англомовних країн (в нашому випадку Великобританії та Сполучених Штатів), особливості
функціонування судової гілки влади в цих країнах, різновиди правопорушень та форм покарання,
типи юридичних професій (наприклад, барістер або солісітор), професійних обов’язків юристів в
залежності від сфери діяльності.
До того ж, невербальний аспект спілкування, що демонструється в АХФ, набуває особливої
цінності для навчання студентів юридичних факультетів усного професійного іншомовного
спілкування, оскільки саме в діяльності юриста взаємоз’язок мовлення, рухів, жестів, постави,
погляду й інших паралінгвістичних засобів є дуже важливим, адже всі мовленнєві та немовленнєві
характеристики комунікативногоакту сприяють його успішній (або неуспішній) реалізації [2: 163].
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З метою аналізу фільмів з юридичної тематики нами були попередньо відібрані деякі британські та
американські АХФ та телесеріали. Серед таких можна назвати: американські фільми ‘Legally Blonde1’, ‘Legally Blonde-2, ‘Final Analysis’, ‘Liar, Liar’, ‘To Kill A Mocking Bird’, ‘Cramer Vs. Cramer’;
американські серіали ‘CSI. Miami’, ‘Judge Emmy’, ‘Criminal Minds’, ‘Law And Order’; британські
серіали ‘Silent Witness’, ‘Midsommer’s Murder’.
Проілюструємо деякі особливості АХФ відповідної тематики на прикладі одної із серій
американського серіалу ‘CSI.Miami’. На демонстрацію професійної діяльності детективів,
кримінальних експертів і адвокатів у зазначеному фільмі відводиться 90% часу. Дії відбуваються на
тлі сучасних подій, а саме у сфері модельного бізнесу, що є дуже популярним в американському
суспільстві.
З лінгвістичної точки зору, у фільмі спостерігається використання як загальновживаної, так і
професійної лексики. Так, мовлення фахівців характеризується наявністю таких специфічних для
юридичної діяльності лексичних одиниць (ЛО): surveillance, suspect, victim, charge for murder,
insufficient evidence та інші. На граматичному рівні мовлення детективів й експертів відзначається, в
основному, невеликими за обсягом, часто неповними реченнями, оскільки спілкування фахівців між
собою відбувається в неофіційній атмосфері й має діалогічний характер, а також елементи
розмовного монологу. У процесі ж спілкування фахівців із свідками або підозрюваними
спостерігається, зазвичай, більш офіційний і формальний тон розмови.
До того ж, фільм характеризується цікавими фрагментами, що демонструють методи і прийоми
роботи спеціалістів, зокрема експертів, у ході кримінального розслідування. Так, наприклад, студенти
зможуть побачити процес пошуку відбитків пальців у електронній базі даних або експертизу для
виявлення каналів контрабанди наркотиків через текстильні матеріали для створення модного одягу.
Такі фрагменти, на нашу думку, є джерелом цікавої екстралінгвістичної інформації, яка буде
спонукати студентів до активної мисленнєвої діяльності та створення власних висловлювань.
Наведемо приклади та прокоментуємо аудіо- та відеоряд деяких фрагментів розмови спеціалістів
між собою або зі свідками чи підозрюваними.
Detective 1: Think, somebody was sending a message?
Detective 2: I do, Alex! (наявні неповні речення, що вказують на неформальний, діалогічний
характер розмови).
Detective 1: Just as the department thinks, he’s wrapped up in something big …
Detective 2: What is his connection with the victim? (спостерігається неформальний тон розмови між
фахівцями, про що свідчить наявність сленгу в першій фразі).
Expert: Look, Mike! I need those tapes and I’m going to get back to you before you have any excuse!
(експерт, намагаючись отримати від федерального агента потрібну інформацію, висловлює свій намір
у монологічній формі переконуючого характеру, про що свідчить прямий погляд у вічі
співрозмовника, а також досить категоричний тон висловлювання).
Expert: He said he made every piece by hand.
Detective: I would say he had the hand in more than just designing the clothes! ( детектив висловлює
власну думку, що звучить дещо іронічно завдяки використанню ідіоматичного виразу).
Expert: I still haven’t found the dress missing the platinum wire which was used to kill Alisha Riley.
Detective: But we know that the killer couldn’t have taken the wire from these dresses so it has to be
here! (детектив висловлює припущення, використовуючимодальне дієслово, і робить потім логічний
висновок).
Judge: The court finds that that’s insufficient evidence to hold Mr. Harmer to answer. The case’s
dismissed! (унаочнюється робота суддів, демонструється реальна ситуація, в якій немає достатньо
доказів для продовження слухання справи в суді).
Detective: Maybe, you have something to hide. (детектив розмовляє із підозрюваним, висловлюючи
своє припущення за допомогою використання модального виразу; він говорить, відвернувши голову
вбік, ніби підштовхуючиспіврозмовника шукати приховану інформацію).
Detective: Makes you one of our suspects. Don’t go anywhere. (розмова із підозрюваним;
висловлювання має монологічний характер, виражає спонукання до дії завдяки використанню
наказового способу дієслова).
Suspect: Do you know what I mean?
Detective: I do, Miss. Thank you. You’re free to go. (детектив пильно дивиться в очі підозрюваного,
намагаючись переконати його в тому, що знає правду).
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Detective: Well, you neglected to mention that Alisha was killed with the platinum wire that you use in
your clothes. (детектив намагається змусити підозрюваного зізнатися у вбивстві, промовляючи
відносно довгу фразу переконуючого типу, не припиняючи весь час дивитися на підозрюваного
відкрито та категорично).
Detective: Let me tell you what I know. (детектив займає позицію ‘руки на боки’, демонструючи
рішучість) Heroine in its purest form is a liquid. … it’s smuggled here, I guess, from Mexico. After the show
the heroine is extracted… You put the extracted heroine into an oven, cook the liquid into a solid and then
sell it in the street. You’re smuggling drugs with your clothes. (спостерігається монологічне
висловлювання переконуючого типу, оскільки детектив має на меті довести підозрюваному, що
слідство вже зробило необхідні висновки про злочин).
Detective: Come on, Corry! Everybody in your world knows Joe! He’s just offered you protection, hasn’t
he? And that’s why you don’t have any bruises! …. The ink on your fingers hasn’t even dried yet! … Y ou
decide! (у цьому монологічному висловлюванні спостерігається використання спонукальних речень,
розділового питання, прийому пояснення підозрюваному наслідків його дій з метою змусити його
розкрити правду).
Таким чином, проаналізувавши описані вище аудіо- та відеоряд фрагментів зазначеного фільму,
ми можемо підтвердити наше припущення про великий методичний потенціал АХФ для навчання
майбутніх юристів професійного говоріння англійською мовою в монологічній та діалогічній формах.
На користь доцільності використання таких відеоматеріалів свідчить наявність у них великої
кількості ситуацій професійної юридичної діяльності, демонстрація особливостей роботи
американських детективів, кримінальних експертів, суддів, різноманіття форм і стилів усного
професійного мовлення, насиченість професійною лексикою, унаочнення особливостей використання
невербальних засобів спілкування для досягнення комунікативноїмети.
Перспективу дослідження ми вбачаємо у створенні відеотеки АХФ з юридичної тематики та
відборі фрагментів цих фільмів, що будуть використовуватись для навчання майбутніх юристів
професійного говоріння англійською мовою.
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Киржнер С.Э. Методический потенциал аутентичной видеофонограммы для обучения будущих
юристов профессиональному англоязычному говорению.
В статье определена методическая ценность аутентичной видеофонограммы для обучения будущих
юристов профессиональному англоязычному говорению; также рассмотрены теоретические
предпосылки использования аутентичной видеофонограммы при обучении устной профессионально
направленной англоязычной речи; представлена характеристика аутентических художественных
фильмов, а именно по юридической тематике.
Kirzhner S.E. The Methodical Potential ofAuthentic Video Materials for Teaching Future
Lawyers Professional English Speaking.
The article describes the methodological value of authentic video materials for teaching future lawyers
professional English speaking; the article also deals with the theoretical prerequisites of using authentic
video materials while teaching professionally oriented English speech and authentic motion films on law are
being characterized.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті проаналізовано оцінювання навчальних досягнень учнів. Здійснено методичний аналіз
підготовки майбутніх учителів до використання різних систем оцінювання. Визначено відповідні
психолого-педагогічні основи взаємопов’язаної діяльності учнів та учителів. Наведено результати
експериментальних досліджень.
Реформування загальної середньої освіти відповідно до закону України "Про загальну середню
освіту" передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну
профорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня. Відповідно до цього змінюються й
підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Мета нашого дослідження – охарактеризувати різноманітні методики і технології оцінювання
навчальної діяльності школярів та їх вплив на результати навчання.
Психологічні механізми процесу оцінювання досліджували Б. Ананьєв, І. Галян, М. Наумов,
І. Якиманська; педагогічні аспекти цієї проблеми вивчали та аналізували Ш. Амонашвілі, С. Близнюк,
К. Делікатний, В. Паламарчук, В. Полонський, С. Подмазін, Л. Романишина, П. Сікорський;
методичні сторони питань оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах 12-бальної шкали
представлені у працях Н. Буринської, Л. Величко, М. Козуб, Н. Матяш, Т. Нінової, В. Чернової,
Т. Фещенко, Г. Юзбвашевої, О. Ярошенко [1: 111].
Складність та багатоплановість питання оцінювання навчальних досягнень стимулює науковий
пошук нових психолого-педагогічних шляхів до його розв’язання. Останніми роками зазначену
проблему активно вивчають у контексті підходу до оцінювання як до окремого виду педагогічної
діяльності, що має власну структуру. Такі позиції підтримують Г. Ксьонзова, Н. Максимова,
С. Поздєєва, М. Семко.
Відповідно до наших досліджень оцінювання знань вивчається як активний систематичний
процес. У ході спостереження за діяльністю учнів та вивчення їх діяльності під час перевірки
виконання ними домашніх завдань, різних вправ на уроці, відповідей "оцінюється" не тільки якість
знань, а й старанність, працелюбність, здібності, психологічні особливості самих учнів.
Оцінне судження вчителя, що характеризує якість роботи школярів, сприяє кращому засвоєнню
знань, спрямовує дії або відповіді в потрібне русло. Відповідно до наших досліджень визначена
психолого-педагогічна модель, що характеризує перспективну роботу вчителя, який використовує
відповідні системи оцінювання навчальних досягнень учнів. У дану модель входять елементи
когнітивної, пізнавальної, емоційно-діяльнісної та емотивної сфер. Так, зокрема, визначено, що на
даний час школярі орієнтуються на високий не тільки якісний показник, але й кількісний, який
визначається на даний час за 12-бальною шкалою. Введення нами рейтингового оцінювання зумовило
певне зміщення розуміння школярами їх досягнень. Цьому передувала підготовка студентів до
формування розуміння поняття навчальних досягнень учнів. Відзначимо, що під навчальними
досягненнями учнів ми розуміємо не тільки знання, вміння та навички, але й досвід діяльності у
відповідній сфері.
Відповідно вирішувалися проблеми психолого-педагогічного розуміння старшокласника не тільки
як особистості, суб’єкта, а і як індивідуальності. Тому під час практичних занять зі студентами ми
характеризували можливість прояву не тільки відтворення знань, а й творчих здібностей. Форми
відповідних занять – творчі завдання під час педагогічної практики, дискусії під час практичних
занять, реферативне відтворення власного досвіду.
Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння і навички, досвід творчої
діяльності та емоційно-цілісне ставлення до навколишньої дійсності. Основними функціями
перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів є: діагностична, корегуюча, прогностична,
навчальна, розвивальна, виховна, стимулюючо-мотиваційна [2: 122].
Найважливіша вимога до оцінки знань і вмінь учнів – об’єктивність, що полягає в точному
оцінюванні, адекватному встановленні критеріїв, які виведено в навчальних програмах. Ця вимога
означає, що оцінка має характеризувати кількість і якість знань та вмінь незалежно від методів і
засобів контролю, особових якостей учителя, який здійснює контроль [2: 124].
Аналізуючи оцінювальну діяльність учителів, можна стверджувати, що в усіх випадках
оцінювання знань передбачає наступне: встановлення їх фактичного рівня; співвідношення виявлених
знань з еталонними, визначеними програмою; вираження одержаного результату контрольованої
діяльності учнів у вигляді оцінки чи якогось іншого способу характеристики виявлених знань. Варто
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зауважити, що виступаючи показником успіхів в оволодінні новими знаннями, оцінка є водночас
серцевиною контролю, без якого немислимо просування учнів вперед. Вона, як правило, складається
з двох компонентів: оцінювання як процесу, що відбувається на всіх етапах навчання на уроках, і
оцінки, яка фіксує результат перевірки знань, умінь та навичок старшокласників. Оцінка може бути
виражена як словесно, описово, так і у формі суворо рангових балів. Крім оцінки існують ще й оцінні
судження, які характеризують якість роботи учнів, заохочувальні зауваження або, навпаки, короткі
заперечення на зразок "неправильно", "не так", що спрямовують на пошуки правильного розв’язку. В
оцінці виражається такт, професійні вміння, освіченість і педагогічна культуравчителя.
Значення оцінки виходить далеко за межі однієї лише фіксації результатів контролю, тому що
певним чином вона характеризує результати діяльності вихованця, його ставлення до праці, його
підготовленість, здібності.
Критерієм оцінки знань, умінь та навичок учнів може бути обрана величина, що є вимірювачем
навчальної діяльності. Використовуються нормативи, які визначаються в навчальних програмах з
окремих дисциплін, що співвідноситься з результатами, які відповідають знанням і навичкам учнів.
Майбутні вчителі фізики в межах нашого експериментального дослідження були ознайомлені з
критеріальним та категоріальним апаратом. Відповідно проведені контрольні завдання під час
педагогічної практики. Визначено, що певна частина студентів на даний час не підготовлена до
оцінювання навчальних досягнень учнів у межах 12-бальної системи та в критеріях "знання-уміннядосвід". Відповідно це результати констатуючогоексперименту. Нами запропоновано спецкурс щодо
даної проблеми. У межах спецкурсу визначаються особливості не тільки навчальної, але й психофізіологічної активності учнів.
Формою оцінки є оцінне судження, що сприяє розумінню учнями якості та рівня засвоєних знань,
умінь та навичок, включає оцінку способів роботи учнів, їх ставлення до навчання, ступінь їх
старанності, коротко характеризує відповіді учня. Ефективними є вказівки вчителя окремим учням
щодо подальшої навчальної діяльності. Важлива мета використання комплексного судження вчителя
– повідомити вимоги і критерії оцінки всьому класу. З цим пов’язане розуміння учнями подальшої
навчальної діяльності, виявлення співвідношення її оцінювання від особливостей і направленості
щодо вивчення фізики.
Нами відмічено, що якщо об’єктивно встановлений бал підбиває підсумок роботи школяра в
минулому, то розумне, добре продумане слово під час його виставлення націлює учня на майбутнє.
Потрібно зауважити, що ще не всі вчителі використовують такий потужний інструмент, як вплив на
психіку учнів, стимулювання їх пізнавальних можливостей, для об’єктивної оцінки знань. Одним із
суттєвих недоліків практики організації контролю та оцінки учнів є майже цілковита відсутність
оприлюднення оцінок, які виставляються. Це пов’язано з тим, що контроль і оцінка навчальної
діяльності учнів проводиться одноособово вчителем і направлена, головним чином, на стимулювання
їх навчальної діяльності.
Таким чином, дидактична проблема контролю та оцінки рівня підготовки учнів є однією з
найскладніших. Учителі-новатори досягають успіхів тому, що постійно дбають про високий рівень
усіх складових частин процесу навчання: якісний, логічний виклад та пояснення навчального
матеріалу; розвиток самостійної творчої роботи учнів по оволодінню знаннями, вміннями та
навичками; розвиток інтересу учнів до знань і потреби систематизувати й узагальнювати свої знання,
оптимальну повторюваність знань і закріплення в пам’яті учнів найважливіших елементів знань;
систематичну й об’єктивну перевірку знань [3: 90].
Ш.А. Амонашвілі досить детально характеризує використання у школі бальної системи оцінок. У
процесі експериментальних досліджень ним визначено, що відповідна система призводить до
розподілу учбового колективу на певні ранги. Наприклад, відмінники – це здібні й розумні учні, які є
гордістю школи, а трієчники тягнуть клас назад, ганьблять його. Такий розподіл шкільного колективу
може вплинути на емоційне життя школяра, його соціальне і моральне становлення. Відповідно
оцінка умовно визначає рівень знань, умінь та навичок учня, а в дійсності перетворюється в його
характеристику в цілому, впливаючи на всі сфери його життя і регулюючи його відносини та
спілкування [4: 40].
В.Ф. Шаталовим проведені дослідження "переможного навчання кожного школяра". При цьому
вчитель-новатор визначав такий результат навчальних досягнень, який би передував наступному
творчому успіху кожного школяра. Зокрема, при розв’язанні практичних завдань попередньо
пропонувалася перспектива навчальної діяльності (плашки з номерами задач, що оприлюднювалися).
Після вивчення кількох тем проводилося загальне опитування по всіх темах [5: 206]. Цими засобами
В.Ф. Шаталов дійсно досяг того, що учні "переможно навчалися", а на уроках створювалися умови
взаєморозуміння, спокою і психічного комфорту. Хоча учні Шаталова досить легко отримували
п’ятірки, а те що отримується легко – не ціниться.
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Для отримання кращих результатів навчання, деякі досвідчені педагоги використовують
порівняльний аналіз, залучають до цього самих учнів. Завдяки порівняльному аналізу учні краще
засвоюють еталонні вимоги до їхньої праці. Крім того, цей прийом активізує школярів під час
перевірки, сприяє розвитку їхньої самостійності [6: 24].
Розглядаючи досвід освітніх систем ряду розвинутих і постсоціалістичних країн щодо системи
випускних-вступних іспитів, можна підкреслити, що в більшості випадків інструментом об’єктивного
оцінювання виступає зовнішнє оцінювання.
Більшість країн (Австралія, Англія, Болгарія, Угорщина, Словенія, Італія, Фінляндія, Німеччина,
Франція та ін.) проводять державні екзамени шляхом зовнішнього тестування. Отже, випускник
середньої школи, по суті, здає екзамен не тільки за курс середньої школи, але й як вступний. Систему
зовнішнього тестування останніми роками активно запроваджують і на теренах пострадянського
простору – в Литві, Киргизстані, Узбекистані, Азербайджані, Росії. Нещодавно до впровадження
зовнішнього тестування залучилась і Україна. Упровадження зовнішнього тестування як інструменту
оцінювання на випускних-вступних іспитах викликало широкий суспільний резонанс, що засвідчують
публікації в засобах масової інформації, привернуло увагу педагогічної громадськості. Причинами
такої реакції є передусім новизна явища зовнішнього тестування в Україні, невпевненість в
об’єктивності такого оцінювання. Тільки за умови розвитку бази стандартизованих тестів з різних
предметів, популяризації ідеї зовнішнього оцінювання, професійного проведення тестування можна
очікувати його прийняття громадськістю. Важливо переконати суспільство, педагогічне середовище в
об’єктивності й надійності зовнішнього оцінювання з метою сертифікації та відбору на наступний
етап навчання, а також показати його переваги.
Важливою сферою застосування зовнішнього тестування є моніторинг якості освіти. Освітній
моніторинг – це система організації, збору, збереження, оброблення та поширення інформації про
діяльність освітньої системи, яка забезпечує неперервне спостереження за її станом і дає змогу
прогнозувати її розвиток. Достовірну порівняльну інформацію про рівень навчальних досягнень
можна одержати, застосувавши зовнішнє оцінювання навчальних досягнень, яке має шанс бути
об'єктивним і неупередженим, оскільки здійснюється зовнішніми стосовно даного навчального
закладу інституціями із застосуванням стандартизованих тестових завдань, відповідних процедур
проведення тестування і технологій безособової перевірки.
Останнім часом все більша кількість освітніх навчальних закладів при оцінюванні результатів
навчання використовують рейтингову систему, яка на наш погляд є найбільш оптимальною. До
особливостей рейтингової системи оцінювання слід віднести: 1) відносність рейтингової оцінки:
загальна кількість балів з певної теми визначається кількістю годин, відведеною для її вивчення, а
також важливістю даної теми стосовно інших; 2) введення обов’язкових і додаткових балів:
обов’язковими балами оцінюється виконання самостійних робіт, контрольних робіт, диктантів, тощо.
Оцінювання додатковими балами можливе при виконанні учнями творчих завдань. Не дивлячись на
те, що процедура підрахунку поточного і підсумкового рейтингових балів є досить трудомісткою і
детальною, дана система має ряд переваг над традиційною. Перш за все, вона вільна від
суб'єктивізму. Учитель оцінює всі досягнення учня за певними критеріями, не зводячи їх до
середнього балу. Це забезпечує велику об’єктивність і зниження кількості стресових ситуацій через
оцінку. Рейтингова система надає учню можливість проявити себе, виділитися. Така система
оцінювання підсилює елемент конкуренції, завдяки чому учень намагається бути активнішим у
навчальній діяльності. При рейтинговому оцінюванні легко відзначити динаміку зростання учня,
оскільки найчастіше використання даної системи передбачає модульний розподіл матеріалу, при
якому здійснюється початковий, поточний і підсумковий контроль. Видатний педагог
В.О. Сухомлинський наголошував на тому, що "оцінка морально виправдана тільки тоді, коли
учитель оцінює не здібності, взяті, так би мовити, у чистому вигляді, а в єдності праці і здібностей,
причому на перше місце ставиться праця" [7: 84].
Одною з вагомих переваг даної системи перед традиційною є створення ситуації вибору, що
дозволяє кожному учневі проявити себе відповідно до своїх можливостей і інтересів, а вчителеві –
здійснювати диференційований підхід і підвищувати якість освіти. Таким чином, рейтингова система,
на відміну від традиційної, виконує всі основні функції оцінювання: констатуючу, стимулюючу,
мотиваційну, розвивальну і крім того має додаткові переваги. Стимулювання пізнавальної діяльності і
формування позитивних особистісних якостей допомагає вчителеві організовувати процеси навчання
і виховання в оптимальному співвідношенні, визначати характер взаємодії учасників навчального
процесу, удосконалюватипроцес навчання і підвищувати якість освіти.
Рейтингова система як альтернативна система оцінювання навчальних досягнень старшокласників
дозволяє вирішити ряд завдань щодо переходу до особистісно-орієнтованого навчального процесу:
фіксує зміни і динаміку розвитку учня за певний навчальний період, заохочує учнів до отримання
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кращих результатів, розкриває весь спектр виконуваних робіт, забезпечує неперервність навчального
процесу, відображає певний діапазон навичок і вмінь.
Таким чином, контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів є невід’ємним структурним
компонентом навчального процесу, як цілісної системи із внутрішніми взаємозв’язками між її
компонентами. Компоненти цієї системи є діючими, залежними один від одного, дія одного
обумовлює функцію іншого, оскільки вони знаходяться в складних взаємовідношеннях [8: 28].
Зміни системи оцінювання в старшій школі будуть адекватними напрямам модернізації освіти,
якщо оцінювання розглядатиметься не тільки як засіб контролю досягнення результатів навчання, але
й як один з педагогічних засобів реалізації освітньої мети в старшій школі. Пошук нових підходів до
оцінювання навчальних досягнень учнів пов'язаний з переходом від принципу оцінювання за
відповідністю деякому нормативу до принципу оцінювання навчальних досягнень учня за
результатами його власного просування, з необхідністю оцінювання особистісних досягнень кожного
учня, розвитком його рефлексійних умінь і самооцінки.
Напрямком наших наступних досліджень є визначення активних форм і методів організації
навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі щодо підготовки майбутніх вчителів в
умовах використання ними діючої 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів та
перспективних завдань відповідно до тестового контролю.
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В статье проанализировано оценивание учебных достижений учащихся. Проведен методический
анализ подготовки будущих учителей к использованию разных систем оценивания. Определены
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ПОЛІХУДОЖНІЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯР А
ЯК СКЛАДОВА ЙОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ КУ ЛЬТУРИ
У статті розглядається поліхудожній розвиток школяра як складова його національної культури,
досліджується проблема взаємодії та інтеграції мистецтв у цілісному художньому розвитку
школярів, використовується ідея комплексної взаємодії мистецтв у навчально-виховному процесі,
висвітлено умови реалізації системно-цілісного підходу до змісту художньо-естетичної освіти, що
передбачає впровадження інтерактивних курсів.
Одним із принципів Державної Національної програми "Освіта: Україна ХХ століття" є
національна спрямованість освіти, яка полягає в її органічному поєднанні з національною історією,
традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу [1: 62]. Програмою також
передбачено нероздільність навчання та виховання, що виявляється в підпорядкуванні організації та
змісту освіти завданням формування всебічно розвиненої особистості, перетворення системи
моральних та духовних цінностей на важливий чинник виховання молодого покоління, відродження
духовності українського народу, його менталітету. Зазначена проблема знайшла своє відображення у
працях: А. Богуша, Г. Волкова, В. Качана, П. Ігнатенка, І. Зязюна, Р. Скульського, М. Стельмаховича,
К. Ушинського, В. Кононенка, Т. Дем’янюка та інших. Якщо з минулого в сучасне переносити
культурно-історичний досвід у буквальному вигляді, здійснюється спроба його пристосувати до
нових умов, то така спроба є невдалою. Головне полягає в тому, щоб виявити, чим наповнене минуле,
якою мірою воно відбиває духовний стан суспільства. Пам’ятки гуманістичної культури, естетичний
досвід, система національних традицій, знань, умінь – це наш невичерпний потенціал у справі
виховання підростаючого покоління. Національна культура втілює глибоку духовність, національну
психологію, світогляд, світовідчуття.
Метою цієї статті є дослідження поліхудожнього розвитку школяра як складової його
національної культури та спроба окреслити завдання поліхудожньогорозвитку. Однією з нагальних
проблем сьогодення є національне виховання школярів, яке створює умови для найповнішого
врахування природних задатків, формування національного складу психіки та характеру, способу
мислення дитини. "…Національна своєрідність виховання, використання національних традицій
народу, його культури, національно-етичної обрядовості і звичаїв – зауважує В. Білоусова, –
пріоритетний напрям гуманістичного виховання" [2: 155]. Зрозуміло, що проблема національного
виховання не може бути вирішена без осмислення його духовних засад, розгляд яких передбачає
звернення до таких найпоширеніших понять сучасного соціокультурногодискурсу як духовність і
культура. А. Комарова зазначає, що культура – "це історичний процес розвитку людських сил і
відносин, самої людини як суспільного суб’єкта діяльності, що одержує своє зовнішнє вираження у
всьому багатстві і різноманітності предметної діяльності, створюваної людьми, у всієї сукупності
результатів людської праці і думки, її духовного розвитку" [3: 29]. Націоналізація людського життя, –
як зазначає М. Бердяєв, – "це індивідуалізація загальнолюдського... Людство йде до єдності через
національну індивідуалізацію" [4: 105]. Оскільки в наш час основною формою соціальної спільноти
постає нація, то найчастіше в дослідженнях культури фігурує поняття національної культури.
Зрозуміло, що в сучасному суспільстві національну культуру не можна ототожнювати із народною
культурою, оскільки національна культура твориться вже не стільки і не тільки в стихії народного
життя, а також і талановитими, і видатними майстрами та діячами культури. Не можна ототожнювати
національну культуру із творами представників однієї провідної нації якоїсь країни, оскільки в
складному суспільстві задіяні, як правило, представники різних націй, народів, етнічних груп.
Національною культуроювиступає сукупність чітко виражених і своєрідних форм, засобів, норм,
символів, визначень, цінностей, суспільно-психологічних явищ тощо [5: 66]. Через національну
культуру виражається належність індивіда до певного стилю мислення і способу життя, а відтак і
самої нації. Національна культура виконує ще й роль національно об’єднуючого чинника. Таким
чином, національна культура в сучасному суспільстві це явище складне, багатоелементне як за
суб’єктами свого творення, так і за змістом.
Змістовними елементами національної культури є:
1. Загальнолюдський елемент – те, що може бути цікавим і зрозумілим кожній людині.
2. Національний елемент – те, що може являти інтерес та бути зрозумілим лише тим, хто
заглиблений у дану культуру.
3. Елемент, що слугує ґрунтом для діалогу та культурної дискусії; те, що синтезує два
попередніх елемента [6: 484].
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Звичайно, виділяти ці елементи можна лиш умовно, так само, як і проводити чіткі межі між ними.
Отже, в цілому повсякденною свідомістю культура сприймається як сукупність духовних цінностей.
Проте і в науковому вжитку соціально-гуманітарного пізнання, поняття культури позначає комплекс
духовного життя людини та суспільства, тобто, це утворення духовного, як того, що підвладне
людському духу і є його проявом. Мета художньо-естетичного виховання полягає в тому, щоб у
процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльності
формувати в школярів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати
естетичну свідомість, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні [7: 4],
загальнокультурнуі художню компетентність як основу поліхудожньогорозвитку школярів, сприяти
виникненню єдності їхніх емоційно-вольових властивостей, інтелектуальних та творчих здібностей.
Аналіз наукової літератури показав, що художньо-естетичне виховання здійснюється відповідно
до дидактичних принципів послідовності та неперервності та включає декілька взаємопов’язаних
етапів. Провідним принципом у навчально-виховному процесі в загальноосвітніх школах є принцип
інтеграційного використання різних видів мистецтва в процесі викладання предметів художньоестетичного циклу, який значною мірою сприяє реалізації виховного потенціалу освіти. Результатом
таких інтегративних зв’язків є певний "конгломерат знань", який збільшує свою "вагу" не внаслідок
надмірного накопичення інформації, а шляхом здійснення синтезу поглядів, ціннісних позицій, навіть
почуттів [8: 27]. Досліджуючи проблему цілісного художнього розвитку, педагоги все частіше
розглядають кожен вид мистецтва, який входить до традиційного шкільного циклу естетичних
предметів – літератури, музики, образотворчого мистецтва, як складову цілого органічного мислення
особистості, в основі якого "взаємодіють різні види творчої діяльності, включаючи як індивідуальні,
так і узагальнені характеристики кожного з видів мистецтва" [9: 4].
В арсеналі сучасної педагогіки є ідеї, які, на жаль, не дуже ефективно використовуються в
шкільній практиці. Це, зокрема, ідея комплексного впливу мистецтв, яку висували такі педагоги та
діячі культури, як П. Блонський, Т. Строганова, Г. Шевченко, О. Щолокова, В. Шацька, Б. Юсов,
Б. Яворський та інші. У сі види мистецтва споріднені і утворюють динамічну систему, єдиний
організм із загальними закономірностями. Наприклад, музика не може, як живопис, достовірно
зображати видимий предметний світ. Вона не може, подібно до літератури, безпосередньо передавати
зміст певних понять і уявлень, але здатна з досконалістю, недоступною іншим видам мистецтва,
прямо і безпосередньо відтворювати духовне життя людини, виражати характер і динаміку її
переживань, втілювати найтонші нюанси її почуттів. Між видами мистецтва існують не лише
сюжетний зв’язок, а й внутрішній творчий та життєвий, адже всі види мистецтва породжені з єдиного
джерела – реального життя, яке однаковою мірою живить творчість і композитора, і письменника, і
художника. Отже, взаємозв’язок між видами мистецтва означає не лише знаходження внутрішніх
звуків між музикою, літературою й живописом, але й між цими видами мистецтва і життя. Р. Роллан
стверджував, що твори мистецтва не існують поза простором та часом, тому що в кожному з них
об’єктивно опосередковуютьсячисленні зв’язки з іншими творами, життєвим та художнім досвідом
тощо. Один вид мистецтва знаходить своє продовження та завершення в іншому. "Це все ж
невгамовна потреба людського духу: переповнивши до вінця форму одного мистецтва, вона шукає і
знаходить у другому своє цілісне вираження" [10].
Реалізація системно-цілісного підходу до змісту художньо-естетичної освіти і умовах нової
гуманітарно-педагогічної парадигми передбачає впровадження інтерактивних курсів (наприклад,
"Мистецтво" в початкових класах та "Художня культура" – у старших). Вони покликані прилучати
школярів до скарбниці світового мистецтва, що є основою художньої культури, творчого потенціалу,
емоційної чутливості особистості, її вміння аргументовано оперувати культурологічними
мистецтвознавчими поняттями; вони розвивають здатність до самореалізації в художньо-творчій
діяльності і самовдосконалення через мистецтво. Згідно досліджень Б. Юсова, поняття "взаємодія
мистецтв" вбирає в себе поняття "інтеграція" як невід’ємний компонент взаємодії [9: 196]. У
педагогічному контексті термін "інтеграція" означає відновлення цілісності, глибоких та стійких
зв’язків у змісті навчального предмета для досягнення ефективного результату за найменший
проміжок часу. Інтеграція передбачає "розкриття внутрішньої спорідненості різноманітних художніх
проявів" [11: 60]. Учні мають усвідомити, що різні види мистецтва тісно пов’язані між собою і знання
одного з них допомагає глибшому сприйманню й розумінню інших видів мистецтва. Спільність
емоційної природи творів різних видів мистецтва становить основу для їхньої взаємодії. За
припущенням Б. Юсова інтеграція є рівнем взаємодії мистецтв [9]. Ця взаємодія ґрунтується на
змістово-формальній конкретності кожного мистецтва і обумовлює врешті-решт правомірність
існування їх комплексу (на що звертали свою увагу М. Григор’єв, Л. Литвиненко, Н. Лисіна,
Г. Шевченко та інші).
Тенденція інтеграції може проявлятися на різних рівнях взаємопроникнення знань:
1) предметному – внутрішня, горизонтальна інтеграція окремих комплексів у середині певного
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предмету; 2) міжнародному – вертикальна інтеграція груп предметів, об’єднаних в один курс. Вплив
на учнів комплексом мистецтв розглядається з урахуванням психофізіологічних особливостей їхнього
віку. Так, наприклад, у молодших класах при слуханні музичних творів чи пісень ми використовуємо
наочність для більш глибшого засвоєння музичного матеріалу (наприклад, "Баба Яга"
П. Чайковського), застосовуючи словесний опис героїні, що допомагає створенню цілісного образу
Баби Яги (відповіді учнів: "вона хитра, зла, неохайна, різка" тощо).
Світ мистецтва в сучасних шкільних програмах представлено трьома його видами – літературою,
музикою та образотворчим мистецтвом і пояснюється це їх роллю в духовному житті людини, що
визначається синтезом трьох головних сфер психіки – раціональної, емоційно-почуттєвої та вольової.
Можливість порівнювати різні види мистецтва на уроках художньо-естетичного циклу базується на
спільності їхніх засобів виразності. На уроках використовують такі засоби мистецтв, що мають
велике виражальне значення. Наприклад, мелодія в музиці, інтонація в мистецтві виразного читання,
малюнок в образотворчому мистецтві, або ж динаміка в музиці та інтенсивність кольору в живопису;
тембральний музичний окрас та колорит в образотворчому мистецтві тощо. Діючі шкільні програми з
музики включають матеріал, що передбачає застосування міжпредметних зв’язків з літературою та
образотворчим мистецтвом. Це є сприятливою передумовою для використання так званої локальної
інтеграції в рамках певного предмету. Саме цей тип взаємодії мистецтв широко використовується в
педагогічній практиці. Наприклад, при опануванні такої типової для всіх видів мистецтв теми як
"героїчні мотиви" ми використовуємо інтегративні уроки (інтегративними компонентами тут
виступають: картина М. Дерегуса "Тарас Бульба на чолі війська", розповідь про історичні події,
власні учнівські вірші про козаків, пісня М. Чурай "За світ встали козаченьки", увертюра М. Лисенка
до опери "Тарас Бульба" тощо). Проте слід враховувати, що при використанні на уроках творів
живопису не слід захоплюватися лише простим переказом сюжету картини, переліком барв,
кольорових поєднань, адже вони нічого не дадуть учням без пояснень учителя. Смисл може мати
тільки розкриття суті кольорових вирішень, відповідності колориту змістові картини,
композиційному задуму. Чим більше асоціативних зв’язків вдасться встановити між окремими
елементами твору, тим повноцінніший художнійобраз виникне у свідомості учнів.
Діалектика спільного та протилежного у взаємозв’язку мистецьких різновидів дає підстави для
розробки теоретичних засад художнього синтезу. Ми погоджуємося з думкою Н. Аніщенко [12: 12],
яка стверджує, що ефективність формування художнього сприйняття школярів визначається
використанням таких особливостей комплексної взаємодії мистецтв як складової поліхудожнього
розвитку: а) гносеологічними можливостями кожного окремого виду мистецтва віддзеркалювати
різні, але суттєві сторони об’єктивної дійсності, оцінювати й показувати у комплексі її досить повну
картину; б) впливом художнього образу кожного виду мистецтва на різноманітні психічні процеси
особистості, що сприяє формуванню її внутрішнього світу в цілому; в) багатогранною художньою
освітою учнів, оскільки загальні та специфічні закономірності мистецтва осягаються на широких
засадах комплексної взаємодії окремих видів художньоїтворчості.
Отже, одним з компонентів поліхудожнього розвитку учнів є формування в них духовності, в
основі якої лежить синтез самостійності та індивідуальності. На думку Б. Юсова, духовність слід
розглядати як "безмежність можливостей людини. Звідси постає принцип гуманітарного синтезу, що
є шляхом гармонізації загальноосвітньої системи, поліхудожнього розвитку" [9]. Сутність цього
принципу полягає в єдності мистецтва з історією, етнографією, культурологією, екологією,
астрономією, географією. Тому програма поліхудожнього розвитку учнів, як вважає Б. Юсов,
повинна охоплювати такі неоднорідні простори, що впливають на багатогранний розвиток психіки
учня, як біосфера (геологія та клімат), біосфера (природа і життя), техносфера (технічна творчість),
ергосфера (художня творчість), артосфера (креативність творчості). Ці неоднорідні простори є
складовими компонентами програми поліхудожнього розвитку особистості, який базується на
інтеграції. Ідея поліхудожнього розвитку полягає у створенні такої форми залучення школярів до
мистецтва, "… яка дозволить їм зрозуміти витоки різних видів художньої діяльності та придбати
базові уявлення та навички з кожного мистецтва…" [9].
Тому завданнями поліхудожнього розвитку ми визначили: 1) формування здатності особистості
усвідомлювати свій власний розвиток як невід’ємну складову національної культури, частку світової
культури; 2) виховання особистості, здатної до самовизначення та самоствердження в різних сферах
діяльності; 3) підвищення креативності, розвиток індивідуальних особливостей засобами
комплексного використання різних видів мистецтва; 4) формування художньої культури школярів як
невід’ємної частини їхньої національної культури.
Підсумовуючи, ми дійшли висновку, що найголовнішими результатами поліхудожньогорозвитку
школярів у навчальних закладах є не тільки набуття певних знань, умінь та уявлень, а й загальний
духовний розвиток особистості, складовими якого є: творчі здібності, морально-естетичне
самовдосконалення, гуманістична світоглядна позиція, повага до національної культури.
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Мартынюк М.В. Полихудожественное развитие школьника
как составляющая его национальной культуры.
В статье рассматривается развитие школьника как составная его национальной культуры,
исследуется проблема взаимодействия и интеграции искусств в целостном художественном
развитии школьников, используется идея комплексного взаимодействия искусств в учебновоспитательном процессе, освещены условия реализации системно-целостного подхода к
содержанию художественно-эстетического образования, что предусматривает внедрение
интерактивных курсов.
Martynyuk M.V . Polyart Development of the Schoolboy as Component of His National Culture.
In the article the development of a schoolboy as a component of his national culture is considered, the
problem of interaction and integration of arts in complete art development of schoolboys is investigated, the
idea of complex interaction of arts in teaching and educational process is used, conditions of realization of
the system-complete approach to the contents of art-aesthetic education that provides introduction of
interactive courses are covered.
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РОЛЬ ВИКЛАДА ЧА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ А.С. МАКАРЕНКА
У статті проаналізовано роль викладача у процесі формування професійної іншомовної
компетентності майбутніх офіцерів. Розглянуто поетапно діяльність викладача та методичні
підходи до організації навчання курсантів. Визначено його функції та головні етапи педагогічного
керівництва, які необхідно інтенсифікувати в інтересах підвищення професійної підготовки
курсантів у вищому військовому навчальному закладі.
У сучасних умовах розвитку й постійного розширення всебічних міжнародних контактів, активної
участі військовослужбовців і підрозділів Збройних Сил України в миротворчих операціях,
становлення законодавчої і нормативно-правової бази, організаційної системи міжнародного
співробітництва Збройних Сил України, іноземна мова стає найважливішим засобом професійної
комунікації фахівців різних профілів, що й спричинило посилення мотивації у вивченні мов
міжнародного спілкування.
Мета нашої статті – розкрити роль викладача при формуванні професійної іншомовної
компетентності майбутнього офіцера, визначити його функції, діяльність та головні етапи
педагогічного керівництва, які необхідно інтенсифікувати в інтересах підвищення професійної
підготовки курсантів.
У контексті нашого дослідження викликають інтерес праці А.Я. Арета, О.О. Бодальова,
І.А. Донцова, С.Б. Єлканова, Д.В. Іщенка, А.Г. Ковальова, А.І. Кочетова, А.С. Макаренка,
Л.І. Рувинського, О.Д. Сафіна, М.І. Сметанського, В.О. Сухомлинського, Л.О. Ярової, які присвячено
проблемам активізації самовиховання і професійного самовдосконалення особистості.
Актуальність педагогічної спадщини А.С. Макаренка особливо проявляється в умовах розбудови
Збройних Сил України, пошуку та розробки найоптимальнішої педагогічної системи виховання
військовослужбовців. У своїх працях він приділяє увагу якостям, якими повинен володіти справжній
педагог-майстер. До них відносяться: гуманізм, любов і вимогливість; політична зрілість, соціальна
активність; педагогічний авторитет, що базується на широкій ерудиції і моральній чистоті
особистості; педагогічний такт; діловитість, твердість волі; володіння технологією виховного впливу;
комунікативні, організаторські здібності; здатність до педагогічної творчості, постійний пошук
оптимальних шляхів розв’язку виховних проблем; педагогічна стійкість, уміння відстоювати своє
право на творчість, відповідальність за справу вихованця [1].
Ми вважаємо, що кожен педагог вищого військового навчального закладу, який займається
професійною освітою військовослужбовців завжди повинен пам’ятати слова А.С. Макаренка про те,
що "педагогіка – річ насамперед діалектична... Не може бути встановлено ніяких абсолютно
правильних педагогічних мір та систем. У сяке догматичне положення, яке не виходить з обставин та
вимог даної хвилини, даного етапу, завжди буде порочним" [2: 99].
А.С. Макаренко зазначав, що "дисципліна – це насамперед не засіб виховання, а результат, лише
потім вона стає засобом" [2: 27]. Видатний педагог далі наполягає, що "дисципліна має
супроводжуватись свідомістю, повним розумінням того, що таке дисципліна, та для чого вона
потрібна [2: 112].
Дослідження багатьох учених (Н.В. Кузьміної, В.О. Сластьоніна, А.І. Щербакова та ін.) переконливо доводять, що в навчально-виховному процесі виявляють себе такі взаємопов’язані функції
(види діяльності) викладача: а) діагностична; б) орієнтаційно-прогностична; в) конструктивнопроектувальна; г) організаторська; д) інформаційно-пояснювальна; є) комунікативно-стимуляційна;
ж) аналітико-оцінна; з) дослідницько-творча.
Ці якості та функції відіграють важливу роль і при формуванні професійної іншомовної
компетентності майбутнього офіцера.
Нами зроблено припущення, що професійну іншомовну компетентність майбутнього офіцера
можливо представити як інтегровану якість фахівця, яка включає в себе сукупність компетенцій
іноземної мови в інтеграції з військово-педагогічними та педагогічними знаннями, вміннями й
навичками та здатність вирішувати проблеми, які виникають у професійному та соціокультурному
середовищах.
При формуванні цієї компетентності викладачем мають бути передбачені таки види діяльності
курсантів, які передбачають:
© Маслак Л.П., 2008
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1) оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається
(лінгвокраїнознавство, країнознавство);
2) залучення до діалогу культур(іншомовної та рідної);
3) усвідомлення суті мовних явищ, іншої системи розуміння, через яку може сприйматися
дійсність;
4) розуміння особливостей свого мислення;
6) порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;
7) розвиток уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою літературою,
словниками тощо) [3].
Процес формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера здійснюється у
кілька етапів. Одним із важливих етапів у роботі викладача є стимулюючо-мотиваційний,
спрямований на формування позитивного ставлення курсантів до своєї навчально-пізнавальної
діяльності. Важливо, щоб курсант сам виявляв бажання пізнавати нове. Для цього необхідно
спиратися на його потреби, інтереси. І.П. Подласий конкретизує стимули виховання і навчання
студентів, виділяючи зокрема необхідність спиратися на бажання людини, враховувати її інтереси,
вподобання; заохочувати бажання домагатися визнання; визнавати гідність особистості; схвалювати
успіхи, демонструвати досягнення; робити роботу цікавою; звертатися до самолюбства людини;
обережно підтримувати суперництво [4].
Для підвищення ефективності процесу формування професійної іншомовної компетентності нами
запропоновано алгоритм діяльності викладача та курсанта під час вивчення іноземної мови у вищому
військовому навчальному закладі (див. таблицю 1).
Таблиця 1.
Діяльність викладача та курсанта
Діяльність викладача

Діяльність курсанта

1. Конкретизація мети, завдань навчання.

Розуміння мети, завдань навчання.

2. Конкретизація змісту навчання.
3. Планування методів, засобів, форм
навчання.

Позитивне сприйняття методів, засобів та
форм навчання.

4. Стимулювання курсантів до пізнавальної
діяльності (постановка мети, визначення
завдань, формування позитивних мотивів учіння).
5. Організація дидактичного процесу під час
якого відбувається:
– організація сприйняття;
– організація усвідомлення;
– організація закріплення та застосування
знань.

Усвідомлення навчальної мети, завдань, їх
сприйняття, формування внутрішнього настрою
на успішне учіння.
Усвідомлення (аналіз, синтез, порівняння,
зіставлення,
абстрагування,
конкретизація,
аргументація,
класифікація,
узагальнення,
виділення головного тощо). Як результат –
утворення понять, узагальнених уявлень про
сутність явищ або предметів; закріплення та
застосування знань у професійній діяльності.

6. Допомога в організації самостійної
Самостійна робота курсантів у центрі
пошукової діяльності курсантів: ознайомлення самопідготовки:
курсантів із основними джерелами знань центру
– заучування певної інформації;
самопідготовки
та
графіком
організації
– опрацювання
іншомовних
джерел
індивідуальних консультацій.
(конспектування, реферування);
– підготовка тез (для доповіді, виступу) за
літературними іншомовними джерелами та
іншими шляхами надходження інформації
(робота з аудіовізуальними засобами тощо);
– дослідницька і пошукова діяльність;
– тестування і самотестування за
допомогою
комп’ютерних
технологій
центру самопідготовки.
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7.
Створення
в
групі
обстановки
доброзичливості та довіри, стимулювання
пізнавальної та комунікативної творчості.
Проведення
військових
експрес-нарад
тимчасових навчальних груп, стимулювання
пізнавальної та комунікативної активності
курсантів.

Участь у військових експрес-нарадах груп,
формування висновків і узагальнень; участь в
іграх (навчальних, розвивальних
та ін.).
Сприйняття,
критичне
осмислення,
запам’ятовування
та
систематизація
інформації.

8. Оцінка ступеня розв’язання провідних
проблем практичних, керівництво оцінювальною
діяльністю курсантів.
Визначення
недостатньо
опрацьованих
аспектів
провідної
проблеми,
визначення
домашнього завдання.
Оцінка основних підсумків роботи тимчасово
навчальної групи, окремих курсантів.

Сприйняття та осмислення інформації
викладача, колективна оцінка якості спілкування
на практичних заняттях.
Сприйняття,
осмислення
та
фіксація
домашнього завдання.
Сприйняття,
осмислення
та
фіксація
оцінювальних суджень викладача. Участь у
діагностичній
контрольній
роботі
та
анкетуванні.

9. Контроль і оцінка результатів навчання,
корекція процесу навчання.

Самоконтроль.

Головними етапами педагогічного керівництва, які необхідно інтенсифікувати в інтересах
підвищення професійної підготовки курсантів при навчанні іноземної мови як елементу формування
професійної іншомовної компетентності, вважаємо такі:
1. Аналіз рівня знань курсантів іноземної мови: діагностика рівня знань курсантів (анкетування,
бесіди на іноземній мові тощо).
2. Розподіл курсантів на групи за рівнем мовної підготовки на три групи: з високим, середнім та
низьким рівнем знань іноземної мови за допомогою методів вхідного тестування.
3. Відбір навчальних матеріалів для груп курсантів з різними рівнями знань іноземної мови:
вивчення науково-методичної, військово-педагогічної літератури з проблем інтенсивного навчання
іноземної мови; вивчення досвіду інтенсивного навчання іноземної мови курсантів на кафедрі;
створення банку необхідної інформації для навчальних матеріалів; визначення змісту, методів, форм,
засобів навчання курсантів з урахуванням проведеного розподілу на групи.
4. Диференціація змісту навчального матеріалу і його розподіл за часом, формами і методами
реалізації: розподіл матеріалів за темами курсу; визначення форм навчання і часу, необхідних для їх
реалізації; створення моделей занять, визначення структури та кінцевого результату заняття.
5. Розробка загальної схеми дій викладача при інтенсивному навчанні: розробка варіантів
проведення заняття відповідно до вимог інтенсивного навчання, визначення форми його проведення;
підготовка технічних засобів навчання на кожне заняття; розробка різноманітних шляхів
стимулювання діяльності курсантів; прогнозування слабких сторін при управлінні процесом
інтенсивного навчання.
6. Керівництво інтенсивним навчанням курсантів на занятті та в центрі самопідготовки: створення
психологічних умов інтенсивного навчання іноземній мові на занятті (розподіл завдань за ступенями
складності, мотивація навчальної діяльності, стимулювання курсантів) та в центрі самопідготовки;
орієнтація на завдання для самостійного вивчення та засоби його виконання; добір основних і
додаткових матеріалів за змістом, відповідних методам реалізації залежно від рівня знань курсантів;
проведення індивідуальних консультацій, виявлення прогалин у знаннях, робота з відстаючими;
навчання за самостійно розробленим алгоритмом для досягнення вищого рівня знань у курсантів;
систематизація знань та відповідних мовленнєвих умінь та навичок курсантів з вивчених тем.
7. Аналіз результативності та успішності інтенсивного навчання іноземної мови: проведення
підсумкової роботи після закінчення вивчення кожної теми, порівняння очікуваних та одержаних
результатів; заохочення курсантів (надання додаткових балів, стимулювання); зміна складу груп;
аналіз зміни, які відбувалися в навчальному процесі, а також причин відхилення від поставлених
завдань; внесення корективів до змісту навчального матеріалу та в організацію навчального процесу
[5].
Таким чином, ми можемо виділити такі методичні підходи до організації навчання студентів
іноземної мови:
• забезпечити наступність у змісті, методах і організаційних формах навчання іноземної мови;
• орієнтувати зміст навчання іноземної мови згідно особистісного підходу, задовольняти
пізнавально-комунікативні інтереси курсантів, відображати професійну сферу їх спілкування;
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• раціонально поєднувати індивідуальну і групову, аудиторну і позааудиторну форми роботи,
що створює оптимальні умови для становлення курсантів як суб’єктів самостійної діяльності з
іноземної мови;
• сприяти розвитку самостійності і формуванню умінь самостійно працювати над розв’язанням
навчальних завдань;
• враховувати індивідуально-психологічні особливості сту дентів;
• забезпечити можливості самостійного регулювання курсантом темпів і обсягу матеріалу, що
вивчається, залежно від індивідуальних можливостей його сприймання, пам'яті;
• створити сприятливу психологічну обстановку для діяльності курсантів;
• актуалізувати минулий мовний досвід з іноземної мови під час проведення занять з іноземної
мови, підвищувати рівень їхньої мотивації через моделювання ситуації успіху, отримувати
оперативну інформацію як про рівень знань, так і навчальні труднощі [6].
Отже, нами визначено роль викладача при формуванні професійної іншомовної компетентності
майбутнього офіцера, виділено його основні функції і завдання, етапи діяльності та педагогічного
керівництва, які необхідно інтенсифікувати в інтересах підвищення професійної підготовки курсантів
у вищому військовому навчальному закладі.
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Маслак Л.П. Роль преподавателя в процессе формирования профессиональной иноязычной
компетентности будущих офицеров в контексте идей А.С. Макаренка.
В статье проанализирована роль преподавателя в процессе формирования профессиональной
иноязычной компетентности. Рассмотрено поэтапно деятельность преподавателя и методические
подходы к организации обучения курсантов. Определены его функции и основные этапы
педагогического руководства, которые нужно интенсифицировать в интересах повышения
профессиональной подготовки курсантов высшего военного учебного учреждения.
Maslak L.P. Teacher’s Role in the Process of Future Officers' Professional Foreign Language
Competence Formation in the Context of Makarenko’s Ideas.
The article analyses the with teacher’ s role in the process of future officers’ professional foreign language
competence formation. It gradually reveals teacher’ s activity and methodological approaches to the
organization of cadets’ training. The paper defines his functions and the main stages of pedagogical
management which should be intensified to increase cadets’ professional training at higher military
educational institution.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ
У статті розкривається комплекс теоретичних і методичних основ щодо забезпечення підготовки
майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики, у
процесі якого реалізуються творчі можливості майбутнього вчителя і здійснюється розвиток
творчого потенціалу його особистості.
Зміни соціально-економічних основ розвитку української держави і суспільства супроводжуються
процесами модернізації системи освіти в цілому, до стратегічних завдань якої належить формування
освіченої, творчої особистості. У зв’язку з цим у Національній доктрині розвитку освіти України у
XXI столітті наголошується на забезпеченні державою підготовки кваліфікованих кадрів, здатних до
творчої праці, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій. Актуальність
проблеми дослідження інтенсивно зростає у зв’язку з підвищенням попиту на вчителів, які спроможні
виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні, підходити нестандартно і в найбільш
ефективний спосіб до вирішення завдань розвитку творчого потенціалу учнів.
З огляду на це, у вищому педагогічному навчальному закладі використання інноваційних методів і
форм навчання набуває подвійного значення: по-перше, творчий стиль діяльності викладачів
спеціальних музичних дисциплін значно стимулює розумову активність студентів, розвиває в
майбутніх учителів якості творчої особистості, поглиблює мотивацію їхньої музичної діяльності; подруге, вчителю, який сам пройшов шлях творчого навчання, набагато легше сприйняти та зрозуміти
творчий стиль діяльності, успішно реалізовувати його в педагогічній роботі з розвитку творчого
потенціалу учнів.
Аналіз останніх досліджень показує, що проблеми підготовки педагогічних кадрів, формування
їхнього творчого потенціалу, розвитку важливих творчих здібностей, якостей, умінь, стилю мислення,
діяльності висвітлюються в багатьох фундаментальних працях науковців. Серед них визначаються
певні напрями, що відображають окремі аспекти: окремі питання професійної підготовки вчителів
досліджували А. Алексюк, О. Дубасенюк, М. Євтух та інші; вивчення творчої особистості, її
потенційних можливостей, здібностей, властивостей, характерних рис (Б. Ананьєв, Д. Богоявленська,
В. Клименко, М. Лазарєв, О. Моляко, С. Сисоєва та ін.); психології музичного сприйняття
(Л. Виготський, В. Медушевський, Б. Теплов та ін.); музично-перцептивних здібностей (Н. Ветлугіна,
В. Мясищев, С. Науменко та ін.); формування готовності педагога до музично-естетичної діяльності
(О. Апраксіна, О. Олексюк, О. Рудницька, В. Шацька та ін.); дослідження ефективних шляхів і
методів розвитку творчої особистості в умовах естетичної діяльності (І. Зязюн, Л. Коваль, Г. Падалка,
В. Сластьонін); формування готовності майбутніх учителів музики до професійної діяльності
(Л. Ананьєва, І. Богданова, І. Бойчев, І. Курбатова, Ю. Пассов, О. Полат, Т. Рейзенкінд, В. Сафонова,
Н. Сегеда та ін.).
Водночас, як засвідчує аналіз літературних джерел, питання підготовки майбутніх учителів до
розвитку творчого потенціалу учнів вивчено недостатньо. У педагогіці відсутні системні
дослідження, присвячені підготовці майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших
школярів у системі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Мета статті полягає у розкритті педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до розвитку
творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики.
Відповідно до гіпотези дослідження передбачалося виявити педагогічні умови, які б сприяли
ефективній підготовці майбутніх учителів до означеного процесу. Проблема підготовки майбутніх
учителів до розвитку творчого потенціалу учнів пов’язана з необхідністю розвитку духовно-творчого
потенціалу студентів.
Нами було визначено такі педагогічні умови, які б могли забезпечити комплексний підхід до
підготовки майбутніх учителів у трьох напрямах: психолого-педагогічному, культурологічному,
мистецтвознавчому.
Психолого-педагогічний напрям передбачає дотримання вимог когнітивного критерію і забезпечує,
переважним чином, професійну підготовку майбутнього вчителя.
Культурологічний напрям має відношення до сенситивного (емоційно почуттєвого) критерію
розвитку майбутніх учителів і сприятиме інтенсивній музично-мистецькій підготовці студентів.
Мистецтвознавчий напрям має відношення до власне творчого (креативного) критерію підготовки
учителів, здатних до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.
Отже, педагогічні умови, які забезпечують розвиток духовно-творчого потенціалу студентів у
загальній системі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших
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школярів характеризуються взаємозв’язком трьох критеріїв підготовки: когнітивного, сенситивного,
креативного.
Музика в багатофункціональному, поліфакторному ряду мистецтва дає змогу вибудовувати такі
музичні освітні моделі, в яких поєднуються традиційні та інноваційні аспекти підготовки майбутніх
учителів.
Інноваційною підготовкою, на нашу думку, може бути така, яка базується на теоретичному
висловлюванні Б.П. Юсова: "Пропонується ефективний інтегрований поліхудожній підхід, який
простежує внутрішні, образні, духовні зв’язки слова, звуку, кольору, простору, руху, форми, жесту –
на рівні художньогопроцесу" [3: 120].
Зразком сукупності педагогічних умов підготовки учителів до розвитку творчого потенціалу
молодших школярів можуть бути комплексні репертуарні програми, складання яких має відбуватися
в контексті ідеї "взаємодії мистецтв": музики – літератури (поезії), музики – візуальних мистецтв;
музики – архітектонічної творчості; музики – хореографії, музики – театру (кіно). У змісті підготовки
майбутніх учителів музики до розвитку творчого потенціалу учнів особливе місце займає взаємодія
мистецтв. Такий вид синтезу "музика" – "хореографія", "архітектонічна творчість" ще мало оцінений
практиками і теоретиками.
У наш час все більше синтезованим утворенням, яке активно включає музику, хореографію,
світло- і звукотехніку, музичну електроніку, елементи фото- і телемонтажної продукції тощо стає
театр. У се це вказує на зростаючий педагогічний вплив театру, на його активізуючу роль у підготовці
творчого вчителя музики.
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до розвитку творчого потенціалу учнів
передбачали формування в майбутніх учителів установки на власний музично-творчий розвиток. При
цьому поняття "установка" розглядалося як виникнення стійких схильностей індивідів до певної
форми реагування, що спонукає особистість орієнтувати свою діяльність у певному напрямі та діяти
певним чином по відношенню до об’єктів та ситуацій діяльності. Причому зміст та функції установки
залежать від ставлення суб’єкта до ситуації та предмета діяльності.
Як автори розробки сукупності педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до розвитку
творчого потенціалу молодших школярів, ми розрізняли два види художньо-психологічних
установок: загальну (зовнішню) і конкретну (внутрішню).
Зовнішня установка характеризується ставленням до творів мистецтва, до виду, жанру.
Внутрішня установка виникає при безпосередньому контакті з конкретним художнім твором, вона
має динамічний характер і змінюється під його впливом. Внутрішня установка може змінюватися й
під впливом предметно-розвивального середовища.
У розроблених нами педагогічних умовах компонент предметно-розвивального середовища
передбачав використання п’яти різновидів зовнішніх установок: природа, техніка, людина, знакова
інформація (сигнали), художні образи інших, суміжних з музикою видів мистецтв.
Внутрішньою установкою вважалася диференціація музичної інформації для емоційного,
абстрактного і конкретного типів особистості.
Так, у предметно-розвивальному середовищі розрізнялися джерела звукової інформації: сигнали
(знакові системи) – для музичної творчості з аудіальною інформацією абстрактного типу; природа,
техніка – для музичної творчості з аудіальною інформацією конкретного типу; художні образи – для
музичної творчості з аудіальною інформацією емоційного типу.
У запропонованих видах інформації будь-який тип особистості вчителя та учня мав змогу
безпосередньо контактувати з особистісно ціннісними середовищами життєдіяльності і розвивати в
таких середовищах свої музично-творчі здібності.
Вибір типів аудіальних середовищ досліджували відомі психологи Є. Клімов [2] (напрями
життєдіяльності), М. Гамезо, І. Домашенко [2] (основні типи сприймання інформації довкілля).
Практика предметно-розвивальних середовищ різного типу (знакова інформація, природа і
техніка, художні образи і людина з її емоційними станами) підлягали інтегруванню музики з
хореографією. Найменш дослідженим, але найбільш ефективним для підготовки майбутніх учителів
до музично-творчого розвитку учнів є синтез типу "музика" – "хореографія" – "архітектоніка"
(пластичні мистецтва).
Найяскравіший естетичний сенс такого синтезу проектується в хореографічних інсценізаціях, до
яких у студентів і школярів наявне стійке емоційно-позитивне ставлення.
Для кожної хореографічної постановки художники створюють характерні костюми, декорації,
пов’язані пластичною і кольоровою будовою з емоційним змістом і рисунком танцювальних рухів. З
іншого боку, хореографічне мистецтво є невіддільним від музичної творчості.
Майстерність хореографів майбутнім учителям потрібна тоді, коли зникає стихійний зв’язок
танцю з музикою і танець створюється у відповідності до готової музичної основи, яку можна
розглядати як "музичну драматургію" танцю. Потреба в ритмічних хореографічних рухах стає
необхідністю, якщо наявна загальна кількість учасників танцю, гармонійними синхронними рухами
утворює хореографічну художнюцілісність. Майбутній учитель в аналогічних ситуаціях "перекладає"
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твір композитора з допомогою хореографічних засобів виразності й уявно виконує танцювальну
композицію разом з кожним учасником. У педагогічних умовах підготовки майбутніх учителів
музики до розвитку творчого потенціалу молодших школярів системоутворюючим компонентом
вважався зміст, у якому підготовка майбутніх учителів забезпечувалася на основі поліцентричної
інтеграції мистецьких дисциплін
До змісту підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів
включено розробку цього змісту на засадах розвивального навчання (вибір компонентів за
сукупністю наукових принципів (когнітивного, сенситивного, креативного); структуруваннязмісту на
основі інтеграції; розробка спецкурсу) і засоби (принципи відбору: провідна роль музичного
мистецтва як домінантної змістової лінії; вибір особистісного предметно-розвивального середовища).
Типами взаємодії видів мистецтв у змісті творчої діяльності є: зв’язуючий; інтегративний;
кореляційний; перетворювальний.
Зі змістом пов’язувались організаційні форми підготовки студентів до розвитку творчого
потенціалу. Завданнями були: розробити цілісну організаційну структуру підготовки студентів до
розвитку творчого потенціалу молодших школярів в умовах вищого навчального закладу та в умовах
проведення уроків музики у процесі педагогічної практики в початковій школі. Як засоби – групові
форми співтворчості студентів та учнів: імпровізації, інсценізації, пантомімічні інтерпретації
музичних творів, пластичне інтонування, ритмопластика, рольові ігри та ін.
Розробка методичної системи підготовки розвитку майбутніх учителів до розвитку творчого
потенціалу молодших школярів здійснювалася на основі розвитку таких якостей: ініціативність,
активність, самостійність, критичність, креативність. Використовувалися технології особистіснорозвивального спрямування – суб’єкт-суб’єктної взаємодії, пріоритету інтегративних ігрових методик
емоціогенним ситуаціям. Студенти виконували завдання – науково обґрунтувати педагогічну
стратегію "від дитини – до мистецтва".
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів передбачали також і предметно-розвивальне
середовище як педагогічно доцільне унаочнення інтегрованого змісту розвитку творчого потенціалу
молодших школярів.
Завданням було унаочнити зміст музично-творчої діяльності візуальними зразками з пластики
(природної, мистецької), засобами – імітація предметно-розвивального середовища; використання
художніх творів професійних митців (літераторів, поетів, художників, дизайнерів); зразки дитячої
художньоїтворчості.
Експериментальна навчально-виховна робота спрямовувалася на: мотивацію творчої уяви
студентів, їхній творчий пошук власних варіантів інтерпретацій художніх образів, на використання
завдань творчого характеру відповідно до змісту художніх творів, з урахуванням індивідуальнотипологічних особливостей, рівнів художньогорозвитку майбутніх учителів, комплексу різних видів
мистецтва.
Сукупність педагогічних умов структурувалась особливим чином. Так, зміст музично-творчої
діяльності студентів регламентувався вимогами розробленого на цьому етапі спецкурсу "Підготовка
вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів". Нижче подаємо засадничі основи
названого спецкурсу.
Професійну основу музично-педагогічної діяльності вчителя складають: науковий світогляд,
національна самосвідомість як відображення цілей, потреб, інтересів морально-естетичних орієнтацій
особистості; усвідомлення соціальної ролі педагогічної діяльності, виявлення громадянської та
соціальної активності; стійкі пізнавальні інтереси, прагнення до постійного самовдосконалення і
духовного збагачення; педагогічна спостережливість, уява, тактовність, незалежність мислення у
поєднанні з повагою до суджень інших людей; володіння такими якостями як толерантність,
доброзичливість, наявність почуття власної гідності, самоповаги, скромності, вимогливості до себе й
до інших; знання досягнень української національної та світової культури; фахові знання, уміння та
навички.
Майбутній учитель музики повинен знати: історію музичної культури, української народної
творчості, стильові особливості та риси творчого методу українських та зарубіжних композиторів;
теоретичні основи класичної і сучасної гармонії, аналізу музичних творів, хорознавства,
інструментознавства, аранжування та інструментовки для шкільних хорів та інструментальних
ансамблів; основну спеціальну, монографічну, науково-теоретичну, методичну, додатковобібліографічну літературу з музикознавства, музичної педагогіки, виконавства; основи методики
шкільної музичної освіти, навчання гри на музичних інструментах, сольного співу хорового
диригування. Він повинен уміти: розв’язувати педагогічні навчально-виховні, художньо-творчі
завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх музичної підготовки;
розвивати у процесі занять музичну культурушколярів; грати на музичних інструментах; професійно
навчати молодших школярів хоровому і сольному співу, виразно диригувати хором; здійснювати
змістовний аналіз музичного твору, емоційно й образно розповідати дітям про музику і музикантів,
події музичного життя; організовувати дитячі самодіяльні творчі колективи (хорові фольклорні,
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інструментальні); читати з аркуша, транспонувати і підбирати по слуху музичні твори, аранжувати та
інструментувати їх для різних виконавських складів; творчо проводити уроки музики у відповідності
з метою, принципами і завданнями організації музично-виховної роботи в школі, здійснювати
художньо-педагогічне спілкування з учнями; аналізувати узагальнювати і використовувати у своїй
роботі передовий педагогічний досвід у царині музично-естетичного виховання школярів, критично
оцінювати результати власної педагогічної діяльності, творчо підходити і впроваджувати нові освітні
технології програми та ідеї.
Зазначений спецкурс забезпечував синтез музично-творчої діяльності з іншими видами мистецтв.
В основу розробки спецкурсу "Підготовка вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших
школярів", було покладено аналіз існуючих програм та дослідження провідних науковців у галузі
мистецької освіти, підґрунтям якого є: наукові основи художньої компетентності і творчості,
створення умов для формування і розвитку теоретично-практичних і інтелектуальних умінь у
професійній діяльності, розвиток художньоїсвідомості та образного мислення студентів, формування
вмінь спілкуватися з творами мистецтва, професійних якостей та навичок майбутніх учителів музики
щодо опанування духовних цінностей, культури відчуття і сприйняття слова, розвиток невербальної
частини інтелекту розширення сфери естетично-емоційних вражень студентів, розкриття сутності
краси, законів мистецтва.
Втілена у спецкурс методична система підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого
потенціалу молодших школярів дозволила вирішити такі проблеми: прилучення до світових і
національних духовних цінностей, втілених у творах мистецтва; накопичення досвіду спілкування з
творами мистецтва у процесі самостійної творчої діяльності; оволодіння ефективними методами
аналізу творів мистецтва, пізнання інтегративних зв’язків; формування уявлень про цілісність світу
через емоційно-ціннісне орієнтування особистості, в тому числі шляхом інтеграції музики,
пластичних та сценічних мистецтв; створення власних програм та інтегрованих уроків у сфері
"Музичне мистецтво"; здатність до інтеграції знань з дисциплін художньо-естетичного циклу;
застосування засвоєних знань і сформованих умінь в умовах професійної діяльності; реалізація
творчого потенціалу, активізація внутрішніх інтересів і естетичних потреб.
Головний акцент у змісті підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу учнів
було зроблено на різні форми навчання студентів – лекційні, практичні, лабораторні заняття. Зміст
спецкурсу складався з таких розділів: "Основи розвитку творчого потенціалу особистості",
"Потенціал музичної педагогіки у творчому розвитку молодших школярів", "Розвиток творчого
потенціалу молодших школярів на уроках музики", "Поліцентрична інтеграція мистецьких дисциплін
– універсальний засіб розвитку творчого потенціалу молодших школярів".
Метою спецкурсу була розробка змісту розвитку творчого потенціалу молодших школярів на
засадах розвивального навчання. У відповідності до мети ставились завдання: відібрати компоненти
змісту з урахуванням принципів розвивального навчання, структурувати змістові компоненти на
засадах інтегративного принципу.
Принципами відбору змістовних блоків було обрано: принцип розвитку кожного з видів музичної
діяльності, за якими творчий процес розпочинався вибором особистісно-значущих засобів художньої
виразності, а завершувався музичною інтерпретацією образного сюжету твору; принцип взаємодії
суміжних видів мистецтв, згідно з яким відбувається взаємодоповнення художніх засобів: "музика" –
"література (поезія)", "образотворче мистецтво"; "музика" – "архітектоніка", "хореографія"; "музика"
– "театр"; принцип музичного мистецтва як домінанти полягав в об’єднанні всіх інших засобів
художньоївиразності суміжних видів мистецтв; принцип особистісно-значущого довкілля.
Зміст, як одна із складових педагогічних умов, сам по собі не забезпечував досягнення мети
дослідження. Його ефективності сприяли методичне забезпечення музично-творчої діяльності
студентів, а також комплексний вплив на них різних художніх засобів виразності з домінантою
музики.
Метою методичного забезпечення змісту було наукове обґрунтування експериментальної
методики, а завданням – добір впливу художніх засобів виразності з домінантою музики, апробування
методичних розробок у ході формувального експерименту.
Використовувалась сукупність взаємодоповнюваних методів музично-творчого розвитку
особистості: метод емоційної драматургії, дидактичних і творчих ігор, художнього спілкування,
багатозначності контрастів, порівняльний метод, метод творчих завдань.
Науково обґрунтована експериментальна методика розроблялась з урахуванням стратегій
розширення "емоційного поля" особистості: від сфери утилітарно-практичної діяльності аудіального
змісту ("різних звуків") через утилітарно-художню діяльність з музики ("вокальні звуки") до власне
музично-творчої діяльності ("музичних звуків").
Специфікою стратегії розширення "емоційного поля" було поступове послаблення утилітарного
значення звукової інформації і плавне зростання ху дожньої значущості музики. Сфера власне
музичної творчості характеризується інтеграцією музичної творчості з хореографією, образотворчим
мистецтвом, художньою працею і зумовлюється стійкими почуттями. Сфера утилітарно-художньої
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діяльності з музики включає звукову інформацію специфічних музичних творів, пов’язаних з
різноманітними діями (марші, колискові, календарно-обрядові свята), які зумовлюються емоційними
станами особистості. Сфера практичної діяльності аудіального змісту включає звукову інформацію
різних середовищ життєдіяльності людини й емоційні реакції на них.
Для студентів була розроблена орієнтовна професіограма майбутнього вчителя, спроможна
забезпечувати розвиток творчого потенціалу молодших школярів. Для керівництва розвитком
творчих здібностей учнів майбутній учитель має володіти гностичними, конструктивними,
комунікативними, організаторськими і музично-творчими вміннями. Лише володіючи сукупністю
таких педагогічних умінь, майбутній учитель досконало використовуватиме стратегії перетворення
предмета з музики на музично-творчий розвиток особистості учнів, задовольнятиме потреби в
самовихованні, саморозвитку себе й інших учасників навчально-виховного процесу.
Висновок. У результаті дослідження виявлено ефективні педагогічні умови підготовки майбутніх
учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики, якими є: розробка і
структурування змісту музично-творчої діяльності у взаємодії з іншими видами мистецтва; добір
організаційних форм підготовки майбутніх учителів до музично-творчого розвитку молодших
школярів; методичне забезпечення реалізації змісту як сукупність засобів комплексного впливу на
розвиток творчого потенціалу особистості; створення предметно-розвивального середовища, як
педагогічно доцільного унаочнення, необхідного для повноцінної реалізації змісту музично-творчої
діяльності.
Експериментальна перевірка запропонованої методики у вищих педагогічних навчальних закладах
уможливила визначення того, що: підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу
молодших школярів на уроках музики є ефективною, якщо її педагогічна стратегія розвивається у
напрямі "від дитини – до мистецтва"; розширення "емоційного поля" майбутніх учителів відбувається
поетапно у такій послідовності: когнітивний, сенситивний, креативний етапи, а розширення
"емоційного поля" учнів – у протилежному напрямі від креативного етапу через сенситивний до
когнітивного.
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Мороз В.В. Педагогические условия подготовки будущего учителя к развитию творческого
потенциала младших школьников на уроках музыки.
В статье раскрывается комплекс теоретических и методических основ относительно обеспечения
подготовки будущего учителя к развитию творческого потенциала младших школьников на уроках
музыки, в процессе которого реализуются творческие возможности будущего учителя и
осуществляется развитие творческого потенциала его личности.
Moroz V .V . Pedagogical Conditions of the Future Teacher’s Training for the Junior Schoolchildren
Creative Potential Development during the Music Lessons.
The article deals with the complex of theoretical and methodical bases in relation to providing the training of
the future teacher for the junior schoolchildren creative potential development during the Music lessons, in
the process of which the creative abilities of the future teacher will be implemented and the development of
creative potential of teacher’ s personality is fulfilled.
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті висвітлено педагогічні умови ефективного формування вмінь самовдосконалення
студентів технічного університету в позааудиторній діяльності з фізичного виховання. Формування
вмінь самовдосконалення студентів технічного університету в позааудиторній діяльності з
фізичного виховання успішно відбувається на аксіологічних основах, а саме: ціннісного ставлення до
фізичної культури і спорту.
У сучасних умовах актуалізується потреба суспільства у формуванні вмінь самовдосконалення
особистості в самостійній діяльності з фізичного виховання. Ці актуальні проблеми суспільства
знайшли відображення в державних документах: Державній національній програмі "Освіта" (Україна
ХХІ століття), Національній доктрині розвитку освіти, Законах України "Про освіту", "Про вищу
освіту", Концепції національної системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентськоїмолоді
України та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття
обумовлені цілою сукупністю факторів: екологічним (наслідки чорнобильської катастрофи,
масштабні техногенні впливи), економічним (зниження рівня життя громадян України внаслідок
соціально-економічної кризи), соціальним (поява в суспільстві нових соціальних еталонів, стандартів,
потреб, пріоритетів і цінностей). Не останню роль відіграє і зниження можливостей держави в
оздоровленні громадян: скорочення рекреаційних, культурних, медичних програм. За цих умов центр
тяжіння державної політики зміщується на питання профілактики, самовдосконалення особистості,
що викликає зміни в педагогічній системі вищої школи.
Безумовно, така тенденція у сфері навчання і виховання піднімає роль фізичної культури, яка
сьогодні розглядається як важливий засіб профілактики не лише різного роду захворювань, а й
розповсюдження шкідливих схильностей і звичок серед молоді (наркоманія, алкоголізм),
конструктивного заповнення вільного часу з метою перешкоди антиправовим діям підлітків і
юнацтва. Такий підхід збільшує та ускладнює завдання, що покладаються на відповідний навчальний
предмет у вищих навчальних закладах. Особливу важливість це має у професійній підготовці
майбутніх інженерів. Аналіз діючих у вищих педагогічних навчальних закладах навчальних планів та
програми з фізичного виховання доводить, що зростання об’єктивної потреби суспільства у
формуванні фізично активного покоління майбутніх працівників інженерної служби знайшло в них
своє відображення. У базову навчальну програму для вищих навчальних закладів освіти України ІІІ та
IV рівнів акредитації включено складний комплекс завдань щодо сприяння різнобічному розвитку
майбутніх фахівців.
Разом з тим досвід показує, що результативність цього предмета у структурі професійної
підготовки залишається досить низькою і має тенденцію до подальшого зниження. Сьогодні молодь
менше має можливостей займатись фізичною культурою за інтересами (скорочення спортивних
секцій, гуртків, перехід тих, що залишаються, на платну основу), до того ж студенти часто не тільки
вчаться, а ще й працюють у вільний час. Крім того, в суспільстві з’являються нові типи навчальних
закладів (наприклад, ті, що забезпечують навчання на дистанційній основі), де предмет фізичного
виховання взагалі не викладається.
Як показує світовий досвід, основним фактором орієнтації суспільства та окремих громадян на
активний спосіб життя є формування відповідних аксіологічних основ, актуалізація окремих
ціннісних складових. У спіх будь-якої програми (оздоровчої, виховної, розвиваючої) буде досягнуто
лише тоді, коли зовнішні стимули перейдуть у внутрішню мотивацію, коли у студентів будуть
сформовані вміння самовдосконалення у процесі самостійної діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій дав можливість констатувати, що проблема самовдосконалення
особистості з фізичного виховання молоді привертала увагу багатьох науковців і практиків. До
окремих аспектів її зверталися: М. Боришевський (про значущість фізичної культури як складової
загальної культури особистості), К. Абульханова-Славська, І. Бех, О. Дубасенюк, Т. Люріна,
Б. Кобзар, В. Семиченко (про структуру та співвідношення об’єктивних і суб’єктивних чинників
людської активності, мотиваційні основи самовдосконалення особистості в позанавчальній
діяльності), В. Ареф’єв, М. Віленський, О. Дубогай, М. Дубовик, М. Зубалій, В. Сафін, Б. Шиян та ін.
(про фізичне виховання молоді).
Здійснений нами теоретичний аналіз свідчить, що проблема формування вмінь самовдосконалення
студентів технічного університету в самостійній позааудиторній діяльності з фізичного виховання як
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значущих компонентів життєдіяльності у структурі професійної підготовки розроблена явно
недостатньо.
Метою статті є висвітлення педагогічних умов формування вмінь самовдосконалення в
позааудиторній діяльності з фізичного виховання та ціннісного ставлення до фізичної культури в
процесі професійної підготовки студентів технічного університету.
Витоки актуальності проблеми формування вмінь самовдосконалення студентів технічного
університету в позааудиторній діяльності з фізичного виховання на основі загальнолюдських
цінностей у педагогічному процесі полягають насамперед у поєднанні суто педагогічних поглядів і
завдань з психологічними (теорія особистісного розвитку) і філософськими (теорія цінностей)
підходами. Ставлення студентів до фізичної культури є складним полімотивованим утворенням, що
містить як загальне визнання цінності фізичної культури в життєдіяльності людини, так і ставлення
до відповідного навчального предмету. Характер сформованості вмінь самовдосконалення студентів
та ціннісного ставлення їх до фізичної культури залежить від соціально-педагогічних умов
позааудиторноїдіяльності з фізичного виховання.
Для нашого дослідження методологічно важливою є думка М.Й. Боришевського щодо змісту
духовних цінностей. Учений відносить до складу духовних цінностей моральні, громадянські,
світоглядні, екологічні, естетичні, інтелектуальні й валеологічні цінності: З його точки зору,
валеологічні цінності виявляються в серйозному, відповідальному ставленні особистості до свого
фізичного і психічного здоров’я. Людина – найвище творіння природи й суспільства, її фізичні та
психічні можливості майже безмежні. Однак, сповна реалізувати ці можливості під силу лише тим,
хто привчає себе до здорового способу життя, хто надає належного значення фізичній культурі та
спорту, хто, зрештою, усвідомлює, що турбота про здоров’я це не тільки його особиста справа, а й
вияв відповідальності перед суспільством, державою.
Автор вважає, що валеологічні цінності мають тісний зв’язок з усіма іншими духовними
цінностями. Неважко, – стверджує він, – переконатися в тому, що дуже часто високою валеологічною
культурою відзначаються люди, в котрих чітко визначені життєві плани, реалізація яких вимагає
значного фізичного і психічного напруження, волі, наполегливого долання в собі певних вад,
постійного фізичного і духовного самовдосконалення. Аксіологічна вагомість охарактеризованих
груп цінностей зростає в міру посилення їх взаємозв’язку в єдиній системі духовності, яка й визначає
сутність особистості взагалі та її громадянську сутність зокрема [1: 25].
Отже, звернення до проблеми формування вмінь самовдосконалення студентів у позааудиторній
діяльності з фізичного виховання на основі ціннісного ставлення їх до фізичної культури не є
частковим аспектом організації навчального процесу в технічному університеті. Це важливий напрям
виховної роботи щодо оптимізації структури вдосконалення студентів з фізичної культури як
результату фізичного виховання майбутніх фахівців на основі ціннісних орієнтацій. Оскільки цінності
часто розглядають як різновид установки (Д.М. Узнадзе, І.С. Кон), є всі підстави розглянути їх
структуру як єдність трьох складових: когнітивної – цінність як знання про значущість об’єкта чи
явища для суспільства в цілому, а звідси її потенційну значущість для окремих осіб як членів цього
суспільства; мотиваційної – цінність як пристрасність, наявність у людини переживань (переважно
позитивної модальності) з приводу даного об’єкта чи явища, що викликана його здатністю
задовольнити певні потреби; регуляційної – активне, пріоритетне реагування на даний об’єкт чи
предмет, підпорядкування йому інших дій і вчинків.
Ціннісно-мотиваційну сферу студентів розкривають О.О. Реан, Т.В. Андрєєва, Н.М. Карєєва,
М.Л. Москвічова [5].
Дослідники проблем фізичного виховання відмічають, що сьогодні в теорії і практиці фізичного
виховання має прояв ряд суперечностей: між соціальним замовленням на формування та розвиток
фізичної культури громадян України і недосконалістю теоретико-методичної бази її забезпечення;
між потребою в підвищенні ефективності функціонування системи фізичного виховання в Україні й
недосконалістю її окремих елементів [7]. На наш погляд, цей перелік можна продовжити. Серед
суперечностей сьогодення можна назвати також: зростання необхідності в оздоровчих заходах у
зв’язку зі станом гіподинамії багатьох верств населення і водночас зниження можливостей щодо їх
проведення внаслідок економічних негараздів та зниження реальної мотивації занять фізичною
культурою; згортання національних програм підтримки масового спорту та фізичної культури і
згасання інтересу в населення не лише до спортивних заходів, а й взагалі до активного відпочинку;
поширення серед молоді малорухомих видів занять (комп’ютер, телебачення), що збігається з
змінами у режимах харчування, і девальвацією ідеалів фізичної активності, духовного наповнення.
Як підкреслює Б.М. Шиян, "існує значний розрив між теорією фізичного виховання і методикою,
дослідження якої обмежується переважно вивченням впливу занять фізичними вправами на біологічні
функції організму, а проблемам створення дидактичних основ фізичного виховання і спорту
приділяється значно менше уваги" [8: 16].
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Ми поділяємо думку Б.М. Шияна, котрий вважає, що вихід із сучасної кризи фізичної культури
повинен ґрунтуватись на наукових концептуальних положеннях, які є основою процесу створення
національної системи фізичного виховання. Її основними є зазначені нижче положення.
Фізична культура, що є певною цінністю для кожного конкретного учня (студента) і забезпечує
його соціалізацію на основі оволодіння специфічним змістом фізичної освіти як частини загальної
культури нації, в якій моделюються і віддзеркалюються людські взаємини, є засобом формування
особистості, її свідомості і культури, розвитку психічних процесів, які керують емоційною та
руховою сферами людини і вдосконалюють їх.
Національна система фізичного виховання базується на перевіреному історичному досвіді
спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої, інноваційної діяльності, спрямованої на розвиток
фізичних можливостей особистості, які реалізуються на всіх етапах довічної фізкультурної освіти
людини. Використання в процесі фізичного виховання специфічних засобів, методів і форм створює
сприятливі умови для інтелектуального, морального, естетичного та інших напрямів
самовдосконалення особистості, формуванню вмінь "цілеспрямовано використовувати цю діяльність
для власного духовного та фізичного вдосконалення, зміцнення та збереження здоров’я, задоволення
потреб у підготовці до активної творчої життєдіяльності" [8: 16-18].
Вирішення складних завдань формування вмінь самовдосконалення студентів технічного
університету в позааудиторній діяльності з фізичного виховання не може бути вирішено лише за
рахунок (навіть найвищого) професіоналізму викладача, який є фактично носієм цінностей фізичної
культури, сприяє формуванню у студентів ціннісного ставлення до фізичної культури, спонукає та
організує їх фізичну активність, особливо в позакласній роботі (спортивні змагання, відвідування
спортивних секцій, туристичні походи, спортивні ігри у вільний час).
Особливу проблему складає формування механізмів, що забезпечують пролонговану активність
студентів у фізичному вихованні, самовихованні, самовдосконаленні. Серед таких механізмів основне
місце займає формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культурияк важливої складової
загальної культури особистості, засобу особистісного розвитку, і, виходячи з цього, підвищення
позитивного ставлення до відповідного навчального предмету, його впливу на процеси особистісного
розвитку і професійного становлення, оскільки "не можна змусити людину берегти та зміцнювати
своє здоров’я – потрібно створити умови, щоб вона сама захотіла про них дбати" [3: 198].
Найважливішими складовими формування і розвитку фізичної культурив персоніфікованій формі
стають світогляд, система цінностей, потребово-мотиваційна сфера особистості, широта, глибина
знань, здатність реалізовувати в професійній і особистій діяльності цінності фізичної культури. В
основі різноманітних видів активності лежить діяльність, пов’язана з удосконаленням рухової
функції, розвитком здатності керувати довільними рухами, продуктивно використовувати свій
фізичний потенціал. Тому фізична культура виступає школою виховання активності, яка має прояв у
інших видах діяльності – пізнавальної, професійної та іншої – перш за все як сфера рухової
активності людини [4]. Ми вважаємо, що виховні можливості фізичної культури є значно більшими,
ніж суто рухова активність.
Згідно з базовою навчальною програмою для вищих закладів освіти України III і IV рівнів
акредитації "Фізичне виховання" метою даної дисципліни у вищому закладі освіти є послідовне
формування фізичної культуриособистості фахівця певного рівня освіти [6: 4-5].
Професійно-прикладна фізична підготовка забезпечує фізичну і психологічну готовність до
виконання конкретної професійної діяльності. Відомо, що професійно важливі якості людини у
процесі трудової діяльності певною мірою вдосконалюються самі собою. Але ефективність цього
процесу значною мірою можна підвищити, якщо необхідні якості розвивати цілеспрямовано,
використовуючи для цього засоби і методи фізичної підготовки у період перебування у вищому
навчальному закладі. Крім того, слід сформувати у студентів розуміння необхідності і навички
виконання обумовлених особливостями їх професії фізичних вправ перед початком, у процесі й після
трудового дня, що забезпечує плавне входження людини в робочий ритм і підтримку необхідної
працездатності від час роботи, а після її закінчення – зняття фізичної втоми і емоційної напруги.
Зміст і методика проведення професійно-прикладної фізичної підготовки в технічному
університеті повинні визначатись на основі результатів інженерно-технологічного аналізу
професійної діяльності: робочих рухів (хроноциклографія), робочих операцій у часі (хронометрія),
схеми розташування робочого місця, співвідношення фізичної та інтелектуальної праці і т. ін. На
основі даних інженерно-психологічного і медико-біологічного аналізу конкретної професійної
діяльності викладач фізичного виховання складає програму здійснення професійно-прикладної
фізичної підготовки, підбирає комплекси фізичних вправ, що підвищують ефективність виробничого
процесу шляхом спеціально спрямованих фізичних тренувань, котрі вдосконалюють найбільш цінні
для даної професії якості.
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Крім того, професійно-прикладна фізична підготовка покликана вирішувати завдання: розвивати,
вдосконалювати і зберігати фізичні якості і здібності, рухові вміння і навички, необхідні для
успішного оволодіння професією і підвищення професійної кваліфікації, незважаючи на високі
психічні навантаження (стреси), гіподинамію і гіпокінезію; визначати найбільш сприятливі режими
праці й відпочинку впродовж робочого дня; активно сприяти профілактиці професійних захворювань,
зниженню негативного впливу на організм несприятливих факторів виробничого середовища і праці
[2: 191-192].
Важливим є не лише ознайомлення студентів з відповідними теоретичними знаннями, а й
виховання в процесі практичної роботи з ними усвідомленої стійкої потреби в самостійних заняттях
фізичними вправами, навички саморегуляції і самоконтролю, відповідального ставлення до свого
здоров’я і здоров’я навколишніх, навички здорового способу життя. Методика проведення
професійно-прикладної фізичної підготовки "повинна враховувати стать, вік, фізичний розвиток,
ступінь підготовленості, вольові і психічні якості, тип вищої нервової системи, стан здоров’я" [2:
192].
Цей напрям здійснюється кафедрою фізичного виховання Національного авіаційного університету
(на базі якого саме і здійснюється відповідна підготовка майбутніх фахівців). Дана робота стосується
інженерних спеціальностей (інженерів комп’ютерних систем і мереж, операторів машин та ін.), у
діяльності яких моторний компонент має свою специфіку. Розглядаючи фізичну культуру як базову
стосовно інших форм культури, вважаємо дуже важливим питання про те, яке місце займає здоров’я,
фізична підготовленість та фізична досконалість у системі ціннісних орієнтацій людини, які ідеали і
цінності обирають люди, намагаючись цілеспрямовано вплинути на свій фізичний стан.
Тому сьогодні актуальним завданням викладачів предмету "Фізичне виховання" у вищих
навчальних закладах є формування вмінь самовдосконалення студентів у позааудиторнійдіяльності з
фізичного виховання, ціннісного ставлення їх до фізичної культурий спорту, що охоплює весь спектр
потенційних можливостей цих видів діяльності.
Це вимагає врахування в навчальному процесі таких напрямів впливу відповідного предмету на
людину: особистісного (формування адекватної самооцінки, позитивної Я-концепції, розвиток
гуманістичної спрямованості студента), професійного (оволодіння елементами професійної техніки),
профілактичного (оволодіння прийомами і засобами попередження професійних захворювань),
активізуючого (підвищення тонусу організму, працездатності), релаксуючого (засвоєння прийомів
релаксації, подолання м’язових бар’єрів), соціального (засвоєння навичок міжособистісної взаємодії,
вмінь роботи в командах), тощо. А для цього треба, по-перше, мати уявлення про ті чинники, які на
сьогодні визначають ставлення студентів до навчального предмету "Фізичне виховання", по-друге,
орієнтуватись у системі тих детермінант, що обумовлюють ставлення студентів до фізичної культури
і спорту в їх особистісному, соціальному і професійному ракурсі, по-третє, визначити відповідний
зміст і методичні прийоми, що сприяють формуванню вмінь самовдосконалення студентів у
позааудиторнійдіяльності з фізичного виховання.
Висновки: 1. Потенціал основних освітніх парадигм (академічної, технологічної, особистісної і
рефлексивної) дозволяє вирішити питання формування вмінь самовдосконалення студентів
технічного університету в позааудиторній діяльності з фізичного виховання за умов коректного
об’єднання їх позитивних надбань з врахуванням реальних можливостей навчально-виховного
процесу та окремих осіб (викладачів і студентів).
2. Один з представлених у змісті вищої освіти й у структурі професійної підготовки навчальних
предметів – "Фізичне виховання" на сьогодні не використовує повністю закладених у нього
потенційних можливостей щодо особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців.
Незважаючи на декларування відповідних позицій у базових освітніх документах, реальна
ефективність фізичної підготовки залишається, за думкою багатьох дослідників, явно недостатньою.
3. Важливим шляхом підвищення результативності означеного процесу є формування у студентів
технічного університету вмінь самовдосконалення в позааудиторній діяльності з фізичного
виховання, формування їх ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту в їх особистісному,
соціальному і професійному ракурсах. А це може бути можливим лише за умов врахування в
навчально-виховному процесі відповідного методичного забезпечення основних напрямів впливу
цього предмету на майбутнього фахівця: особистісного, професійного, профілактичного,
активізуючого, релаксуючого, соціального тощо.
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Пионтковский Д.В. Формирование умений самосовершенствования студентов во внеаудиторной
деятельности по физическому воспитанию: теоретико-методический аспект.
В статье освещены педагогические условия эффективного формирования умений
самосовершенствования студентов технического университета во внеаудиторной деятельности по
физическому воспитанию. Формирование умений самосовершенствования студентов технического
университета во внеаудиторной деятельности по физическому воспитанию успешно происходит на
аксиологических основаниях, а именно: ценностного отношения к физической культуре и спорту.
Piontkivskiy D.V . The Formation of Abilities of Self-Perfection of Students during After-Class Activity
in Physical Training.
The article deals with the pedagogical terms of the effective formation of self-perfection abilities of technical
university students during after-class activity in physical training. Formation of self-perfection abilities of
technical university students during after-class activity in physical training successfully takes place on the
axiological bases, to be exact: it is valuable approach towards physical culture and sport.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У МОДЕЛЮВАННІ УПР АВЛІННЯ
ЗАГ АЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
У статті розглянуто можливість використання системного підходу в моделюванні управління
загальноосвітнім навчальним закладом в умовах профільного навчання. Наведено приклад
використання системного підходу до формування моделі узагальненого "дерева цілей" управління
загальноосвітнім навчальним закладом.
Розвиток України як суверенної держави, перебудова суспільства на нових демократичних
засадах, становлення ринкової економіки висувають нові вимоги щодо підготовки молоді до праці,
що у свою чергу вимагає посилення уваги до організації профільного навчання старшокласників у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Напрями та розвиток профільного навчання старшокласників визначені в основних державних
документах про освіту в Україні: Державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття"
(1993 р.); Законах України: "Про освіту" (1991 р.), "Про загальну середню освіту" (1999 р.);
"Концепції загальної середньої освіти" (12-річна школа) (2001 р.); Національній доктрині розвитку
освіти (2002 р.); "Концепції профільного навчання в старшій школі" (2003 р.). Цими документами
визначено основні концептуальні положення та стратегічні завдання, які стоять перед системою
освіти, зафіксовані нові положення про зміст та вимоги щодо діяльності сфери загальної середньої
освіти.
Практика управлінської діяльності свідчить, що результативність діяльності загальноосвітнього
навчального закладу можлива при умові системного поєднання пріоритетів освітньої політики на
державному та шкільному рівнях, використання сучасних методів управління, вибору обґрунтованих
стратегій розвитку та діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
Таким чином, на нашу думку, реалізація в старшій школі моделі профільного навчання вимагає
узгодженості державних стратегічних завдань з максимальними можливостями конкретного
загальноосвітнього навчального закладу. Зазначене є складною управлінською проблемою, вирішення
якої потребує модернізації основних функцій управління на основі застосування науково
обґрунтованих підходів та використання методу моделювання управлінських процесів.
Метою даної статті є розкриття можливостей системного підходу до моделювання управління за
цілями загальноосвітнім навчальним закладом в умовах організації профільного навчання
старшокласників.
Системний підхід – це принцип дослідження, при якому розглядається система в цілому, а не
окремі підсистеми [1: 28]. Технологія застосування системного підходу передбачає звернення до його
базових принципів, сформульованих у кібернетиці:
- визначення границь системи в цілому і границь зовнішнього середовища;
- встановлення цілей системи;
- визначення структури програми та побудоваматриці системи елементів;
- опис управління системами [1: 32].
Стосовно управління загальноосвітнім навчальним закладом, вимоги системного підходу
передбачають виконання ряду управлінських дій, серед яких відзначимо вміння здійснювати
цілепокладання. Відповідно, мета – це наперед спланований, спрогнозований результат, досягнення
якого передбачає: аналіз обставин, урахування відповідних нормативних документів; встановлення на
цій основі потреб, інтересів, можливостей [2: 100].
Таким чином, серед зазначених принципів та вимог системного підходу виділяється необхідність
встановлення цілей системи та вміння здійснювати цілепокладання. Актуальність таких
управлінських дій посилюється в умовах модернізації сфери загальної середньої освіти засобами
профільного навчання.
В основу реформування старшої школи в системі середньої освіти покладений, зазначений у
"Концепції профільного навчання в старшій школі" (2003 р.), принцип особистісно орієнтованого
навчання, який передбачає орієнтацію старшої школи на широку диференціацію, варіативність,
багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти [3: 33].
Виходячи із зазначених орієнтирів "Концепції профільного навчання в старшій школі" та
використовуючиположення системного підходу, можна сформувати модель першочергових цілей, які
постають у сучасних умовах перед управлінням загальноосвітнім навчальним закладом в умовах
профільного навчання.
© Ренькас Б.М., 2008
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Водночас, слід зазначити, що ідея цілевстановлення не нова, вона розглядається в різних наукових
галузях: кібернетиці, педагогіці, економіці, менеджменті тощо. Так у педагогічній літературі
розглядалась проблема використання цілевстановлення для організації педагогічної праці.
І.П. Раченко зазначав, що науково сформулювана ціль – вихідне положення організації педагогічної
праці, найважливіший елемент структури цілісної діяльності, інтеграційний та системоутворюючий
фактор, який закономірно визначає не тільки очікуваний результат але й етапи, форми, методи і
засоби діяльності [4: 37]. Актуальною є думка С.Т. Шацького, який звернув увагу на залежність цілей
від зовнішніх обставин "ми не думаємо, що постановка загальних цілей залежить від педагогів. Ці цілі
ставить саме життя" [5: 138].
У сучасній літературі зі стратегічного менеджменту зазначається, що цілі організації – це
прогнозовані, сплановані та бажані результати, яких повинна досягти організація та на досягнення
яких направлена її діяльність [6: 29], що процес цілевстановлення є конкретним методом, який
дозволяє найбільш глибоко розкрити цілісну картину об’єктів та явищ, що реалізуються. При розгляді
соціально-економічних систем стратегічний менеджмент пропонує спосіб упорядкування цілей за
своїми пріоритетами, які складають "дерево цілей" [7: 17].
"Дерево цілей" – наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей, що
демонструє розподіл загальної (генеральної) мети або місії на підцілі та окремі цілі.
Виходячи з положень стратегічного менеджменту, відмітимо, що система цілей має ієрархічну
структуру. Це означає, що цілі організації мають свої пріоритети, що визначають послідовність їх
досягнення. Крім того, цілі розділяються по вертикалі управління і, відповідно, відносяться до складу
цілей стратегічних, тактичних та оперативних [7: 16]. Саме цей спосіб упорядкування цілей, на нашу
думку, доречно застосувати в сучасній управлінській діяльності для забезпечення максимальної
задієності та інформованості всіх учасників навчально-виховного процесу стосовно мети та шляхів її
досягнення.
Отже, "дерево цілей" можна визначити, як "цільовий каркас" організації, явища чи діяльності.
Основна ідея щодо побудови"дерева цілей" – декомпозиція.
Декомпозиція – це метод розкриття структури системи, при якому за однією ознакою її поділяють
на окремі складові. Її використання для побудови "дерева цілей" об’єднає генеральну мету зі
способами її досягнення, сформульованими у вигляді завдань окремим виконавцям.
Таким чином, використовуючи системний підхід, сформуємо декомпозицію мети управління
загальноосвітнім навчальним в умовах профільного навчання. "Концепція профільного навчання в
старшій школі" дозволяє виділити мету управління – реалізація принципу особистісно орієнтованого
навчання, та цілі управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах профільного навчання.
До них, на нашу думку, належать інтеграція загальної та допрофесійної освіти, орієнтація на широку
диференціацію навчання, індивідуалізація навчання, багатопрофільність. Таким чином, розподіл мети
включає в себе чотири рівні декомпозиції, які довільно нумеруються:
1 – мета:
1.1 – інтеграція загальної та допрофесійної освіти;
1.2 – диференціація навчання;
1.3 – індивідуалізація навчання;
1.4 – багатопрофільність.
Зазначені цілі мають стратегічний характер і потребують деталізації завданнями за напрямами для
структурних підрозділів загальноосвітнього навчального закладу. Відповідно, рівень за цифрою, 1.1 –
інтеграція загальної та допрофесійної освіти, доповнюється завданнями тактичного характеру, які в
нашій моделі отримують нумерацію 1.1.1; 1.1.2, що вказує на відношення до рівня декомпозиції.
Кожне з тактичних завдань, у свою чергу, деталізується через завдання оперативного рівня, які
отримують відповідну нумерацію, наприклад, 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3, і мають свій поділ на конкретні
завдання.
В описовому вигляді частина "дерева цілей" рівня 1.1 має зазначений нижче вигляд:
1 – мета:
1.1 – інтеграція загальної та допрофесійної освіти;
1.1.1 – адаптація освітньо-виховної системи загальноосвітнього закладу до умов профільного
навчання:
1.1.1.1 – збереження та розвиток системи виховної роботи;
1.1.1.1.1 – національне виховання;
1.1.1.1.2 – родинне виховання;
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1.1.1.1.3 – екологічне виховання;
1.1.1.1.4 – патріотичне виховання;
1.1.1.1.5 – моральне виховання
1.1.1.2 – збереження та розвиток системи методичної роботи;
1.1.1.2.1 – атестація педагогічних працівників;
1.1.1.2.2 – підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
1.1.1.2.3 – мотивація;
1.1.1.2.4 – стимулювання
1.1.1.3 – збереження та розвиток системи навчальної роботи;
1.1.1.3.1 – система аналізу;
1.1.1.3.2 – система планування;
1.1.1.3.3 – система організації;
1.1.1.3.4 – система контролю;
1.1.1.3.5 – система корекції;
1.1.2 – оптимізація освітньої-виховної системи закладу;
1.1.2.1 – організація допрофільної підготовки учнів 8-9 класів;
1.1.2.1.1 – у системі навчальної роботи;
1.1.2.1.1.1 – введення курсів за вибором;
1.1.2.1.1.2 – включення профільно орієнтованих предметів;
1.1.2.1.2 – у системі виховної роботи;
1.1.2.1.2.1 – зустрічі з представниками різних професій;
1.1.2.1.2.1 – професійно орієнтовані екскурсії;
1.1.2.2 – організація профільного навчання учнів 10-11 класів;
1.1.2.2.1 – у системі навчальної роботи;
1.1.2.2.1.1 – організація профільних класів;
1.1.2.2.1.2 – підготовка навчальних планів;
1.1.2.2.1.3 – організація кадрового забезпечення;
1.1.2.2.1.4 – мотивація педагогічного персоналу;
1.1.2.2.1.5 – стимулювання педагогічного персоналу;
1.1.2.2.1.6. – підготовка навчальних програм;
1.1.2.2.2 – у системі виховної роботи;
1.1.2.2.2.1 – організація профільно орієнтованої виробничої практики;
1.1.2.2.2.2 – організація системи профільного моніторингу;
1.1.2.2.2.2.1 – співбесіди;
1.1.2.2.2.2.2 – анкетування;
1.1.2.2.2.2.3 – педагогічне спостереження;
1.1.2.2.3 – у системі методичної роботи;
1.1.2.2.3.1 – друга вища освіта;
1.1.2.2.3.2 – навчання в аспірантурі;
1.1.2.2.3.3 – участь у фахових семінарах, конференціях;
1.1.2.2.3.4 – розвиток педагогічної творчості;
1.1.2.2.3.5 – організація системи методичного моніторингу;
1.1.2.2.3.6 – співбесіди; анкетування; аналіз документів;
1.1.2.3 – організація профорієнтаційної роботи з учнями 1-7 класів.
Сформована таким чином частина "дерева цілей" одного з рівні має графічне зображення (див.
таблицю 1).
Аналогічним чином проводиться декомпозуванняінших рівнів.
Таким чином, використання системного підходу в моделюванні управління загальноосвітнім
закладом в умовах профільного навчання надасть можливість унаочнити структуру цілей, створити
модель управління за цілями, за якої діяльність кожного структурногопідрозділу буде спрямована на
досягнення зазделегідь зазначеного результату, а відтак, сприятиме демократизації системи
управління.
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Ренькас Б.М. Системный подход в моделировании управления
общеобразовательным учебным заведением.
В статье рассмотренная возможность использования системного подхода в моделировании
управления общеобразовательным учебным заведением в условиях профильного обучения. Приведен
пример использования системного подхода к формированию модели обобщенного "дерева целей"
управления общеобразовательным учебным заведением.
Renkas B.M. The System Approach to the Modeling of General Education Institution Management.
The article discovers the possibility of the system approach application in the modeling of general education
institution management in the conditions of profile education. The example of the system approach
application to the formation of the general model of the "Purpose tree" in general education institution
management is given.
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РЕМІСНИЧА ОСВІТА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У
ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розкрито місце і роль ремісничої освіти в соціальному захисті неповнолітніх в Україні в
ХІХ – на початку ХХ століття. Проаналізовано особливості змісту, форм та методів навчання
ремеслу в закладах соціального захисту, визначено можливості подальшої соціалізації дітей, що
утримувалися в притулках та виховних будинках.
Реміснича освіта як структурний компонент загальної системи освіти в ХІХ – на початку ХХ
століття виконувала цілком визначену соціально-захисну функцію. Причому це стосувалося не лише
соціального захисту в контексті ремесла як можливості зайняти певну соціальну нішу, отримувати
певний рівень достатку і реалізовувати свій професійний статус. Соціально-захисна функція
ремісничої освіти стосувалася й тих категорій дітей, які за звичайних умов не могли б реалізувати
жодної з вказаних соціальних позицій з причин власної фізичної, психічної, соціальної
неспроможності чи неповної спроможності.
Метою даної статті є визначення місця та ролі ремісничої освіти в системі соціального захисту
дітей шкільного віку та можливості їх соціалізації в ХІХ – на початку ХХ століття.
Як наукова проблема, реміснича освіта та її історичний розвиток зайшли своє відображення в
багатьох наукових дослідженнях, зокрема, Е. Днєпрова, В. Кларіна, О. Джуринського, Р. Доватора та
ін. [1-2]. Певною мірою історія розвитку ремісничої освіти висвітлена в історико-педагогічних
дослідженнях Л. Вовк, М. Левківського, Л. Медвідь, С. Сірополка та ін. [3-6]. Однак і радянська, і
вітчизняна історія педагогіки більше уваги звертають на традиційну ступеневу систему освіти
(початкова школа, середні навчальні заклади та вища освіта), залишаючи поза увагою ремісничі й
реальні училища та ремісничі класи, що стали прообразом сучасної системи професійно-технічної
освіти.
Як свідчить аналіз наукових джерел, ремісничі навчальні заклади почасти ставали єдиним засобом
професійної самореалізації для дітей з функціональним обмеженнями, дітей-сиріт, безпритульних,
дітей з найменш забезпечених верств населення.
Так, навчання ремеслу було одним з компонентів перебування дітей у притулках для
неповнолітніх.
Вивчення історичного досвіду соціального захисту безпритульних дітей дає змогу простежити
тенденції розвитку цього явища в минулому, а також визначити рівень придатності форм, методів,
прийомів навчання, виховання, опіки в діяльності сучасних закладів для безпритульних в Україні.
Безпритульність як соціальне явище супроводжує розвиток будь-якого суспільства і, як відомо,
стає особливою проблемою на етапах соціальних трансформацій та соціально-економічних криз.
Знання тенденцій формування цього явища, а також історичного досвіду діяльності спеціальних
виховних закладів для безпритульних дає можливість оцінити стан та перспективи подолання й
сучасної дитячої безпритульності. Тим паче що історія цього питання вже знайшла деяке
відображення у працях науковців – як минулого, так і сучасних [7-12].
Однак у науковій літературі проблема безпритульності та можливостей ремісничої освіти як
засобу соціалізації таких дітей почасти розглядається в контексті соціального захисту маргінальних
прошарків населення. Це дещо звужує окреслення самого феномена притулку: хоча вони й
відносилися до Відомства закладів імператриці Марії Федорівни, але надавали вихованцям
елементарні знання (насамперед, ремісничі та елементарної грамотності) та провадили виховну
діяльність. З часів перших притулків (ХІІІ ст.), що ґрунтувалися на засадах християнської
доброчесності ("голодного нагодувати, спраглого напоїти, в’язня відвідати, призріти хоча б одну
людину") система опіки над безпритульними та дітьми-сиротами стала належати до "приказів
громадської опіки", створених Катериною ІІ. Олександр І відніс такі заклади до відання Міністерства
внутрішніх справ. Можливо, ще й дотепер притулки та сиротинці не стали предметом пильної уваги
істориків педагогіки, оскільки знаходилися поза віданням Міністерства народної освіти.
Першою формою соціальної опіки над безпритульними дітьми в Україні стали виховні будинки
(XVIII – поч. ХІХ ст.). Вони засновувалися на пожертви місцевих громад, які отримували за відкриття
виховних будинків певні пільги: наприклад, на податок з продажу гральних карт, з ігор на гроші,
театрів, балів; на отримання відсотків з кредитування (якщо виховний будинок виступав кредитором)
тощо. Виховні будинки звільнялися від усіх видів податків та мита, мали право відкривати фабрики,
заводи, влаштовувати лотереї (в тому числі й доброчинні – на розвиток цих закладів). У сі вихованці
виховних будинків оголошувалися вільними громадянами, навіть якщо їх згодом віддавали на
© Ситняківська С.М., 2008
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утримання в селянські сім’ї, що стало ще однією формою соціального захисту безпритульних дітей у
Російській імперії. Таким чином, вихованець такого будинку міг вільно провадити професійну
діяльність ремісника або бути вільнонайманим робітником, маючи для цього необхідні мінімальні
ремісничі знання.
У прийомних сім’ях діти з виховних будинків залишалися до 21 року, після чого їх зараховували
до "податного стану". Прийомна сім’я як засіб утримання безпритульних, підкинутих дітей та дітейсиріт збереглася і протягом усього ХІХ – початку ХХ століть. У прийомних сім’ях діти-сироти могли
отримувати ремісничі знання на засадах давнього учнівства; це були переважно знання з побутових та
домашніх ремесел.
Дитячі притулки виникли в Російській імперії в першій половині ХІХ століття (перший – у 1837
році при Демидівському домі призріння). В організації дитячих притулків Російська імперія
використовувала досвід, накопичений на той час у Європі, де перші притулки виникли ще в XVII
столітті. Організацією всієї справи утримання безпритульних займалося Відомство закладів
імператриці Марії, яке в 1838 р. заснувало Комітет головного попечительства над дитячими
притулками, а в губерніях – попечительства про дитячі притулки цього відомства. Протягом року
Комітет підготував Положення про дитячі притулки (1839). За цим документом, у притулках
утримувалися безпритульні діти віком 3-10 років, зрідка – до 14 років. При цьому дітей навчали
Закону Божому, читанню, письму, арифметиці, обов’язково – ремеслу та рукоділлю. Водночас
дослідники відзначають, що імператриця Марія не розумілася на ремеслах і не вбачала в них якогось
суттєвого виховного чи соціального значення. Тому в першій половині ХІХ століття склалася стійка
тенденція щодо ставлення до ремісничої освіти у виховних будинках: найздібніших дітей згодом
направляли до комерційних навчальних закладів, менш здібних – вчитися на писаря чи аптекаря, і
найменш здібних – до навчання ремеслу. Відвідавши у 1826 році Московський виховний будинок,
імператриця повеліла, що всі ремісничі навчальні майстерні разом з прибудовами було винесено за
межі виховних будинків [13].
З 1847 р. при притулках стали відкривати сирітські відділення. Саме в сирітських відділеннях діти
утримувалися цілодобово. При цих притулках засновувалися ремісничі класи й училища. Навчання
відбувалося за програмою народних училищ [14].
Управління дитячими притулками ХІХ – початку ХХ століть покладалося на попечителя
(попечительницю), директора, почесного старшину (який займався матеріальним забезпеченням
життєдіяльності притулку), смотрительницю та її помічницю. Остання, фактично, виконувала
обов’язки виховательки.
З 1891 року було введено нове положення про притулки, яке передбачало прийом дітей до цих
закладів у віці 3-12 років і вводило нову програму навчання. У 1897 році строк перебування дітей у
притулку продовжили до 16-17 років з обов’язковим навчанням певному ремеслу.
Крім Відомства закладів імператриці Марії, деякими притулками опікувалося Міністерство
внутрішніх справ та православні церкви, благодійні товариства та приватні особи.
Станом на 1855 р. у Російській імперії було 365 навчальних закладів, 40 лікувальних, виховних
будинків і притулків для дітей соціально незахищених прошарків. У структурі закладів громадської
опіки заклади громадського призріння входили до четвертої з п’яти груп (після закладів для
соціальної опіки дорослих, лікувально-медичних закладів та ін.). Однак ця група була досить
численною: до неї входили дитячі притулки, нічліжні будинки, сиротинці, виховні будинки для дітей
бідняків, рукодільні майстерні, спільні учнівські квартири. Загалом до поняття "притулок" на той час
почасти включалися заклади не лише для безпритульних дітей, але й дітей-сиріт, а в період І світової
війни – дітей-біженців та таких, що загубили своїх батьків на окупованій території [15].
Приходські притулки того часу можна умовно поділити на стаціонарні та денні. Притулок у
розумінні ХІХ століття був закладом утримання, а не виховання чи, тим паче, надання елементарного
рівня освіти. При цьому він міг існувати у двох формах – "відкритої системи", коли дітей віддавали до
селянських сімей, і "закритої системи", коли вони утримувалися власне в притулку. І перша, і друга
системи мали свої недоліки.
Про розвиток ремісничої освіти в закладах опіки для безпритульних дітей читаємо в одній зі
статей інспектора О.О. Буксдевгена про відвідання ним київського дому працьовитості, який мав при
собі притулок для неповнолітніх, опублікованій у часописі "Трудовая помощь". Він відзначив, що в
цьому закладі діти 7-11 років працювали в кількох ремісничих майстернях і отримували платню за
свою працю, на що могли утримувати себе: "Мені показували хлопчика, що раніше ночував під
парканом; тепер він знаходиться в будинку працьовитості, де, крім нього, мають притулок ще три
хлопчики і троє дівчаток, зовсім безпритульні; бачив я також 16-річного хлопчика, котрий пішки
прийшов з Тобольська до Києва як прочанин. Опинившись тут без будь-яких засобів і з хворими
очима, він знайшов притулок у домі працьовитості, де сторожем отримує 4 руб. 50 коп. щомісяця"
[16: 89].
Значне місце в системі громадського призріння надавалося дітям і підліткам, що знаходилися в
місцях позбавлення волі, та неповнолітнім злочинцям: вони почасти або ставали злочинцями, будучи
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первинно безпритульними, або ставали такими, виходячи з виправних закладів [9: 262-277]. Практика
російського судочинства того часу призвела до того, що разом із засудженими батьками у в’язницях
утримувалися їхні діти. Таким чином, попереджаючи дитячу безпритульність, суспільство, натомість,
нарощувало злочинність серед дітей та підлітків. При цьому діти лише зрідка відвідували школу,
роками не полишаючи в’язничних мурів, і не навчалися жодному ремеслу, не кажучи вже про основи
елементарної грамотності. Про рівень їхньої адаптованості до життя в суспільстві поза в’язницею не
варто й говорити. Дослідники дитячої злочинності й безпритульності визначали таку ситуацію як
"вирощування злочинців коштом держави" [9: 267].
У 1910 році в Російській імперії було створено спеціальну інституцію, яка займалася такою
особливою групою безпритульних дітей – Суди для неповнолітніх. Дотримуючись нормативноправових положень про полегшення відбування покарання неповнолітнім, їх дозволяли вміщувати до
виправно-трудових притулків, де малолітні злочинці отримували певний обсяг професійних навичок з
найпростіших ремесел – столярного, шевського тощо.
Кожен притулок мав заснувати на ці кошти кілька стипендій для найбільш здібних вихованців з
метою їх подальшого навчання після закінчення ремісничого училища при сиротинці. Адже, крім
звичайних класів, при сирітському притулку можна було засновувати ремісниче училище для дітей,
які залишалися у притулку після 16 років. На забезпечення ремісничих училищ виділялися кошти зі
спеціальних фондів [12: 270-291].
Для вихованців, які відзначалися особливими успіхами в засвоєнні знань, притулок засновував 1020 стипендій для їх подальшої освіти, звільняючи їх при цьому від навчання ремеслу на якому етапі
цього процесу. Про це записано у Статуті: "Оскільки досвід засвідчує, що почасти в сиротинці
з’являються діти з видатними розумовими здібностями, то для таких при сиротинці мають бути 10-20
стипендій, які б послужили засобом для подальшої освіти таких вихованців, при чому, до вступу до
того чи іншого навчального закладу на весь час підготовки вони звільняються від роботи в
майстернях (продовження навчання таких вихованців може відбуватися у вчительських інститутах, у
середніх навчальних закладах, технічних школах та інших спеціальних навчальних закладах)" [12:
281].
Метою дитячого притулку кінця ХІХ століття проголошувалися опіка, догляд, виховання і
навчання бездоглядних, напівсиріт та повних сиріт незаможних громадян, при цьому це мали бути
місцеві мешканці (за рідкісним виключенням). При притулку, як правило, засновувалося двокласне
училище за програмою Міністерства народної освіти з шестирічним (шість відділень) курсом
навчання; відкривалися також ремісничі майстерні. Останні виконували функцію трудового навчання
і виховання, а також підготовки вихованців до майбутнього самостійного життя [12: 278-291].
Крім початкового училища і ремісничих майстерень, при дитячому притулку могли відкриватися
відділення для дітей дошкільного віку (4-7 років), ясла для дітей, батьки яких перебували на поденних
заробітках і не могли комусь передоручити догляд за своїми дітьми. Якщо ремісничі майстерні
давали досить прибутку, а також вистачало коштів земства та місцевої влади, то міська влада могла
відкривати особливі колонії для неповнолітніх, котрі відзначалися неадекватною поведінкою і не
могли знаходитися у стінах закладу для опіки і догляду за дітьми. Таким чином їх ізолювали і для них
визначався напівв’язничний тип утримання.
Крім двокласного училища, при притулку могло відкриватися також ремісниче, для вихованців,
котрі досягли 16-річного віку. Кошти на утримання ремісничого училища були цілком доброчинні.
При училищі, як правило, існували такі типи майстерень: 1) майстерня з роботи по дереву – столярне,
токарне, бондарне ремесло; 2) шкіряна майстерня – чоботарство, шорні роботи, виготовлення сумок
тощо; 3) робота з тканиною та хутром – швацьке ремесло, виготовлення шапок, шуб тощо; 4) робота з
металом – ковальство, слюсарство, покрівельне ремесло, лудіння та лиття; 5) палітурні роботи –
переплетення книг, виготовлення зошитів, коробок, рамок тощо. По закінченню ремісничого училища
вихованці могли отримати кваліфікацію майстра чи підмайстра, якщо успішно складали випускний
іспит [14].
Крім безпритульних, ремісничу освіту в спеціальних закладах утримання могли отримати й діти з
функціональними обмеженнями – зору, слуху, опорно-рухового апарату. Так, в Україні в кінці ХІХ
століття було створено "Попечительство про сліпих, під Августійшим покровительством Її
імператорської величності Марії Федорівни". Головною метою цієї філантропічної організації було
"навчання сліпих доступним ремеслам і заняттям, щоб вони могли існувати без сторонньої допомоги і
працювати по можливості самостійно" [17]. В училищах для сліпих викладалися Закон Божий,
російська мова, історія, математика тощо. Але особлива увага приділялася навчанню ремеслам як
основі майбутньої життєдіяльності дітей зі слабким чи відсутнім зором. Інструменти й витратні
матеріали для занять учні отримували за кошт Попечительства. У 1881 році в Російській імперії було
відкрито перший вищий заклад для сліпих, причому дівчаток – Петербурзький Маріїнський інститут
для сліпих дівчат. Крім загальноосвітньої підготовки, дівчата навчалися там доступним ремеслам –
плетінню, виготовленню шнурів, корзин, коробок тощо [17].
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Друге училище для сліпих було відкрите в Києві в 1884 році – на 40 сліпих дітей. У сі діти
забезпечувалися одягом, взуттям, а також матеріалами для навчання ремеслу – виготовлення щіток чи
корзин. У 1887 році було створене Одеське училище для сліпих хлопчиків, у 1892 році – Харківське
училище сліпих на 30 хлопчиків. Програма навчання ремеслу була приблизно такою самою, як і в
інших навчальних закладах для таких груп дітей.
Таким чином, реміснича освіта як компонент загальноосвітньої й професійної підготовки дітей з
соціально незахищених груп населення відігравала особливу роль у загальній системі ремісничої
освіти країни. Концепція соціального захисту безпритульних покладалася в досліджуваний період на
два взаємопов’язані положення. По-перше, система призріння соціально незахищених груп дітей
реалізувала християнську доктрину милосердя, втілену в головних християнських чеснотах; по-друге,
призріння таких дітей давало можливість зберігати соціальну рівновагу й уникати можливих
соціальних конфліктів, оскільки перевищення допустимого рівня маргінальності було й залишається
загрозою соціальному миру.
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Ситняковская С.М. Ремесленное образование как фактор социальной защиты детей
в ХІХ – начале ХХ вв.
В статье раскрыты место и роль ремесленного образования в социальной защите
несовершеннолетних в Украине в ХІХ – начале ХХ в. Проанализированы особенности содержания,
форм и методов обучения ремеслу в заведениях социальной защиты детей, определены возможности
дальнейшей социализации детей, которые содержались в приютах и воспитательных домах.
Sitnyakovskaya S.M. Handicraft Education as a Factor of Social Protection of Children
in the 19 th – the beginning of the 20 thXX centuries.
In the article the place and the role of handicraft education in social protection of teenagers in Ukraine in
the 19th – the beginning of the 20 thXX centuries are described. The peculiarities of content, forms and
methods of teaching handicraft in hospices are analysed and the abilities of further socialization of teenagers
from hospices and accommodation places are defined.
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
У статті аналізується одна з головних проблем компетентнісного підходу – створення технології
формування професійної компетентності вчителя інформатики та педагогічних умов її формування.
На основі контент-аналізу визначаються поняття "компетентність", "професійна
компетентність". Виділено критерії, показники та рівні сформованості професійної
компетентності майбутнього вчителя інформатики.
Перехід до інформаційного суспільства вносить свої зміни в усі сфери життєдіяльності людини,
актуалізує проблеми дослідження формування професійної компетентності. Нині майбутній
професіонал повинен: мати безперешкодний доступ до різноманітних джерел інформації за рахунок
професійного використання інформаційно-комунікаційних технологій та технічних засобів; вміти
своєчасно, швидко та якісно обробляти великі об’єми інформації, оптимально вибираючи
інформаційно-комунікаційні технології; вміти на основі наявних знань створювати нове та
використовувати його в тій чи іншій діяльності; володіти здатністю до професійної мобільності,
соціальної активності; вміти швидко та ефективно приймати рішення; мати здібність до постійного
самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку.
Аналіз наукових джерел та досліджень дає можливість стверджувати, що науковці розглядають
проблему професійної підготовки вчителя інформатики в таких аспектах: індивідуальнодиференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів (С.М. Овчаров); кредитномодульна система навчання вчителя інформатики (О.М. Спірін); професійна підготовка на основі
сучасних мережевих технологій (Л.В. Брескіна); система методичної підготовки вчителя інформатики
(Н.В. Морзе); вимоги до спеціаліста в інформаційному суспільстві та умови формування
інформаційної компетентності майбутнього вчителя інформатики (Т.О. Гудкова); інформаційнокомп’ютерну компетентність як компонент професійної підготовки вчителя інформатики
(В.В. Котенко, С.Л. Сурменко); компенсаторний підхід при формуванні професійної компетентності
(В.О. Адольф, І.Ю. Степанова).
Мета нашої статті, що є складовою нашого дослідження, полягає у визначенні провідних ідей
компетентнісного підходу – створення технології формування професійної компетентності вчителя
інформатики та педагогічних умов її формування.
Одним із головних завдань нашого дослідження є визначення критеріїв, показників та рівнів
сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Це потребує, у свою
чергу, аналізу ключових понять, таких, як "формування", "компетентність", "професійна
компетентність учителя інформатики ", "критерій", "показник", "рівень".
У довідковій літературі "формування" тлумачиться як "дія за значенням дієслова "формувати";
формувати – надавати чому-небудь яку-небудь форму, вид; організовувати, складати, створювати [1:
1577].
А.С. Макаренко назвав процес формування цілеспрямованим вихованням, "ліпленням",
"конструюванням", "проектуванням особистості" [2: 383].
У педагогічній літературі "формування" визначається як процес розвитку та становлення
особистості під впливом зовнішніх дій виховання, навчання, соціального середовища;
цілеспрямований розвиток особистості чи яких-небудь її сторін, якостей під впливом виховання та
навчання; процес становлення людини як суб’єкта та об’єкта суспільних відносин [3: 169].
Поділяючи точку зору В.А. Сластьоніна, під формуванням ми розуміємо процес оволодіння
сукупністю стійких властивостей та якостей особистості [4].
Для визначення базових понять дослідження "компетентність", "професійна компетентність" ми
використали метод контент-аналізу.
Було обрано 33 визначення поняття "компетентність" і 25 визначень поняття "професійна
компетентність" (вибірка). В якості категорій аналізу використовувався ряд простих запитань,
відповіді на які вибирались із вибірки значень. За одиницю аналізу були обрані слова і
словосполучення, за контекстуальнуодиницю – речення і за одиницю підрахунку – частота повторень
слів та синонімічних словосполучень. Отримані результати занесли у таблиці (табл. 1, табл. 2).
Таблиця 1.
© Сікора Я.Б., 2008
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Робочі
визначення
компетентності
Компетентність –
це …

Компетентність –
це здатність…

Компетентність –
це
здатність
виконувати
(здійснювати) …

Категорійні ознаки компетентності

Кількість
авторів

%

13
8
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1

28,26
17,39
10,86
8,69
6,52
6,52
6,52
4,34
4,34
2,17
2,17
2,17

10
2
2
1
1

62,5
12,5
12,5
6,25
6,25

7
4
3
3

41,17
23,52
17,64
17,64

Що?
Здатність
Уміння
Знання
Володіння
Властивість
Навички
Якість
Обізнаність
Здібність
Рівень діяльності
Міра включення
Ціль або межа
Яка?
Виконувати(здійснювати)
Вирішувати
Застосовувати
Задовольняти
Отримувати
Що?
Діяльність
Поставлені завдання
Роботу
Свою функцію

Компетентність –
це
здатність
виконувати
(здійснювати)
діяльність …

Яку?
Професійну (у галузі професії, трудову)
4
80
Необхідну для мінімальної успішності в
1
20
отриманні результату
Як?
На основі отриманих знань
8
57,14
Забезпечуючи
досягнення
певних
стандартів (у відповідності з етапами і
4
8,57
нормами)
Ефективно
2
14,28
13 авторів (28,26%) вважають, що компетентність – це (Що?) "здатність" (І. Каганець; С. Уіддет,
С. Холіфорд; експерти країн Європейського союзу; за визначенням Міжнародного департаменту
стандартів для навчання, досягнення та освіти; експерти програми "DeSeCo"; Оксфордський словник
(7-видання); T. Hyland; Horm Biemans, Martin Mulder; Абдулл Саейд Бакер; С. Шишов, В. Кальней;
С. Бондар; Г. Халаш; Дж. Куллахан).
Компетентність – це, на думку 10 авторів (62,5%), здатність (Яка?) "виконувати (здійснювати)" –
Тлумачний словник англійської мови; О.І. Пометун; В.Ю. Стрельніков; Л.І. Фішман; І. Каганець;
С. Шишов, В. Кальней; за визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання,
досягнення та освіти; T. Hyland; Оксфордський словник (7-видання); A.S. Hornby.
Семеро авторів (41,17%) вважають, що компетентність – це здатність виконувати (здійснювати)
(Що?) "діяльність" (О.І. Пометун; В.Ю. Стрельніков; О.М. Кондаков; С. Шишов, В. Кальней; за
визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти; T. Hyland;
Дж. Равен) та виконувати (здійснювати) (Як?) "на основі отриманих знань" (8 повторень, 57,14% –
Великий тлумачний словник української мови; О.І. Пометун; С. Шишов, В. Кальней; Абдулл Саейд
Бакер; С. Бондар; Г. Халаш; Дж. Куллахан; Професійна освіта: Словник) і "забезпечуючи досягнення
певних стандартів (у відповідності з етапами і нормами)" (4 повторення, 28,57% – О.І. Пометун;
В.Ю. Стрельніков; T. Hyland; Е. Шорт). Діяльність (Яка?) "професійна (у галузі професії)" – 3
повторення (75 %) – О.І. Пометун; В.Ю. Стрельніков; Професійна освіта: Словник; Дж. Равен.
Результати здійсненого нами контент-аналізу дозволяють сформулювати наступне визначення
компетентності. Компетентність – це здатність здійснювати професійну діяльність на основі
отриманих знань, забезпечуючи досягнення певних стандартів.
Таблиця 2.
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Категорійні ознаки
компетентності
Професійна компетентність – це…
Що?
Сукупність (інтеграція)
знань, умінь, досвіду,
особистісних якостей
Показник
Рівень підготовки
Психологічна і теоретична
готовність
Здатність
Якість
Ерудиція
Педагогічна майстерність
Орієнтація (на розвиток і
зміцнення)
Професійна компетентність – це сукупність
Яка?
(інтеграція)
знань,
умінь,
досвіду, Забезпечує (необхідна)
особистісних якостей …
Відображає
Виявляється
Професійна компетентність – це сукупність
(інтеграція)
знань,
умінь,
досвіду,
особистісних якостей, яка
забезпечує (необхідна)…
Що?
Можливість реалізації
визначеної професійної
діяльності
Розвиток (саморозвиток)
особистості
відображає …
Рівень ЗУ, досвіду і
соціально-моральну
позицію
Робочі визначення компетентності

Як?
При вирішенні
професійно-педагогічних
задач
Професійна компетентність – це сукупність
Як?
(інтеграція)
знань,
умінь,
досвіду, У відповідності з
особистісних
якостей,
яка
забезпечує еталонами і нормами
(необхідна) можливість реалізації визначеної (вимогами певної
професійної
діяльності,
розвиток професії)
(саморозвиток) особистості, виявляється при
Творчо
вирішенні професійно-педагогічних задач

Кількість
авторів

%

13

81,25

3
2
2

18,75
12,5
12,5

2
1
1
1
1

12,5
6,25
6,25
6,25
6,25

3
2
2

42,85
28,57
28,57

11

84,61

2

25,39

2

100

2

100

2

66,66

1

33,33

виявляється …

13 авторів (81,25%) вважають, що професійна компетентність – це (Що?) "сукупність (інтеграція)
знань, умінь, досвіду, особистісних якостей" (Експериментальний стандарт; О.Ф. Брискіна;
Н.В. Кузьміна; Т.П. Браже; Л.М. Мітіна; А.К. Маркова; С.Г. Молчанов; Н.Є. Костильова; Е.Ф. Зеєр;
А.Д. Гонєєв, А.Г. Пашков; Б. Гершунський; В.Ю. Кричевський; А. Михайличенко; В. Аніщенко).
Професійна компетентність – це сукупність (інтеграція) знань, умінь, досвіду, особистісних
якостей (Яка?) "забезпечує (необхідна)" (3 автори, 42,85% – А.К. Маркова; С.Г. Молчанов;
Н.Є. Костильова); "відображає" (2 автори, 28,57%, С.Г. Молчанов; А.Д. Гонєєв, А.Г. Пашков) та
"виявляється" (2 повтори, 28,57%, Н.В. Кузьміна, Є.М. Бачинська).
Професійна компетентність – це сукупність (інтеграція) знань, умінь, досвіду, особистісних
якостей, яка забезпечує (Що?) "можливість реалізації визначеної професійної діяльності" (11
повторень, 84,61% – Н.В. Кузьміна; Г. Ващенко; Л.М. Мітіна; А.К. Маркова; С.Г. Молчанов;
Н.Є. Костильова; Є.М. Бачинська; А.Д. Гонєєв, А.Г. Пашков; Б. Гершунський; В.Ю. Кричевський;
В.А. Сластьонін) та "розвиток (саморозвиток) особистості" (2 повторення, 25,39%, Л.М. Мітіна;
З.І. Равкін); яка виявляється (Як?) "при вирішенні професійно-педагогічних задач" (Н.В. Кузьміна;
Є.М. Бачинська).
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Н.А. Дергунова під формуванням професійної компетентності розуміє процес впливу, що
передбачає деякий стандарт, на який орієнтується суб’єкт впливу; процес, під яким розуміється деяка
завершеність, досягнення певного рівня стандарту. Формування професійної компетентності –
керований процес становлення професіоналізму, тобто це освіта і самоосвіта спеціаліста [5].
На основі проведеного аналізу нами сформульовано визначення професійної компетентності
вчителя інформатики. Професійна компетентність вчителя інформатики – це система знань та вмінь,
оволодіння якими дозволить розв’язувати типові професійні задачі, а також проблеми, що виникають
у реальних ситуаціях його педагогічної діяльності як учителя-предметника, здатність учителя до
професійного та особистісного зростання.
Враховуючи результати наукових досліджень І.Д. Беха, І.А. Зязюна, В.В. Крижко,
Є.М. Павлютенкова, Н.В. Кузьміної, А.К. Маркової [6], І.Б. Міщенко та ін. щодо структури
професійної компетентності, ми визначили наступні компоненти професійної компетентності вчителя
інформатики: мотиваційно-ціннісний, змістовний, діяльнісний, особистісний і дослідницькорефлексивний.
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики ми розглядаємо як
процес оволодіння стійкими, інтегрованими, системними знаннями з педагогіки, психології,
інформатики, методики її викладання та вмінь застосовувати їх в нових ситуаціях, властивостями
особистості, здатності досягати значних результатів у професійній діяльності.
Професійна компетентність учителя інформатики забезпечується сформованістю її вказаних
компонентів. Становлення кожного компоненту пов’язане з формуванням його характеристик і
властивостей як частини цілісної системи.
Оскільки сформованість кожного компоненту професійної компетентності можна оцінити, то її
розгляд та оцінювання повинні здійснюватись за допомогою певних критеріїв.
Загальновідомо, що критерії повинні відображати основні закономірності формування певного
явища, існуючі взаємозв’язки між компонентами в моделі, динаміку явища, що вивчається.
О.І. Локшина зазначає, що критерій – набір якісних характеристик, які використовуються для
винесення судженнящодо виконання, продукту виконання або як інструмент оцінювання [7: 217].
Якщо критерій розглядається як основа для оцінки сформованості певного явища, то показник
відноситься до якісної та кількісної характеристики сформованості явища, якості, властивості, тобто
свідчить про ступінь сформованості того чи іншого критерію.
В якості критеріїв сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
нами було виділено наступні (схема 1).
Ціннісна педагогічна орієнтація вчителя – усвідомлення особистісної та суспільної значущості
майбутньої професії, інтерес до всіх складових професійної компетентності та їх використання,
наявність мотивів та потреб у формуванні професійної компетентності.
Показниками даного критерію є цілі, мотиви та інтереси формування професійної компетентності.
Когнітивний – знання про сутність професійної компетентності, усвідомлення її значущості для
підготовки майбутнього педагога в умовах переходу до інформаційного суспільства, володіння
системою знань, необхідною та достатньою для успішного формування професійної компетентності.
Виділяємо такі показники: знання з предмету спеціалізації, соціальні знання, комунікативні
знання, методичні знання, знання комп’ютерних технологій.
Суб’єктність позиції та діяльності вчителя – сукупність професійних умінь (гностичних,
комунікативних, дидактичних, організаційних, проективних, конструктивних, управлінських);
активне використання інформаційних технологій та комп’ютера в професійній діяльності, як засобу
пізнання та розвитку професійної компетентності, самовдосконалення та творчості, а також
виховання подібних якостей у своїх учнів.
До показників даного критерію відносимо: вміння формувати позитивне ставлення до предмету,
вміння використовувати ігрові моменти під час навчального процесу із залученням комп’ютера,
вміння управляти якістю та результативністю навчально-пізнавальної діяльності, вміння грамотно
використовуватикомп’ютер при проведенні уроків з інформатики, комунікація як взаємодія людини з
комп’ютером та іншою людиною в процесі навчання.
Особистісний – професійно важливі якості особистості.
Показники: організаторські (механізм діяльності), гнучкість мислення і поведінки – самостійне
перенесення раніше засвоєних знань, умінь, способів діяльності в нові ситуації, бачення проблеми,
що виникає, з різних рольових позицій, комбінування раніше відомих способів у новий; емпатійність
– уміння поставити себе на місце учня, поглянути на подію з його позиції, емоційно відгукнутись на
його проблеми, педагогічний такт.
Педагогічна рефлексія – розуміння власної значущості в колективі та розуміння результатів своєї
діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і самореалізації в
професійній діяльності.
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Схема 1. Критеріальна система оцінки сформованості
професійної компетентності вчителя інформатики
Показники: вміння реалізації та самовираження в професійній діяльності, вміння здійснювати
різносторонній підхід до аналізу ситуацій у залежності від цілей та умов, уміння до самоконтролю і
до самооцінки себе в професійній діяльності, самовдосконалення.
Я.Л. Коломинський розглядає рівень компетентності як систему знань на противагу поняттю
професійного рівня, який розуміється як ступінь сформованості умінь та навичок [8].
У ході дослідження на фізико-математичному факультеті Житомирського державного
університету імені Івана Франка, яке охоплювало 63 студентів, згідно з даними критеріями нами
виділено три рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики –
алгоритмічний, евристичний, творчий.
Алгоритмічний рівень характеризується слабко сформованою здібністю вчителя до перетворення і
регулювання педагогічної діяльності: відсутні необхідні знання та вміння для розв’язання
педагогічних ситуацій, що виникають у професійній діяльності; вчитель спирається лише на
запозичений досвід, не враховуючи власний; байдуже і формально ставиться до пошуку способів
розв’язання педагогічних ситуацій; не прогнозує наслідки своїх дій, не здатний оцінити себе у
професійній діяльності.
Евристичний рівень відрізняється розвиненою суб’єктною позицією, що проявляється в
усвідомленості своїх дій та можливостей, прагненні до прийняття рішень, внесенні невеликих змін
при використанні запозиченого досвіду, невмінні використовувати наявні знання для формування
професійної компетентності, відсутністю прогнозування результатів, небажанні рахуватися з
протилежною точкою зору, визнанні правильності власних дій.
Творчий рівень передбачає творчість діяльності, вчитель здатний до нестандартного розв’язання
завдань, вміє знаходити рішення у складних ситуаціях, здатний поновлювати свої знання та приймати
обдумані рішення з урахуванням прогнозування наслідків своїх дій, прагне до самовираження в
професійній діяльності, самовдосконалення, об’єктивно оцінює себе в професійній діяльності.
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Формування професійної компетентності майбутнього вчителя здійснюється через зміст освіти,
яке включає в себе не тільки зміст предметної області, але і професійні навички та вміння, які
формуються в процесі оволодіння предметом, а також завдяки активній позиції студента в
соціальному, культурномужитті ВНЗ.
Нами було проведено опитування 80 вчителів інформатики з метою визначення педагогічних
умов, які забезпечують успішне формування професійної компетентності, серед яких визначено 25
основних компонентів педагогічних умов. За результатами шкалування перше місце зайняли такі:
використання новітніх особистісно-орієнтованих педагогічних технологій;
орієнтація майбутнього вчителя на самооцінку професійної компетентності;
забезпечення студентів програмно-методичними матеріалами, створеними на основі
структурованоїцілісності;
впровадження прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх
спеціалістів.
Професійна компетентність, як і її структура, є динамічним явищем. Тому одним із головних
завдань підготовки майбутнього педагога є перетворення особистості студента в учителяпрофесіонала, що потребує ефективних шляхів організації навчально-виховного процесу у ВНЗ на
основі професійної ідентичності особистості та професії, професійної компетентності та творчості.
Проблема формування професійної компетентності майбутнього вчителя, здатного моделювати
навчально-виховний процес, самостійно генерувати і втілювати нові ідеї та технології навчання і
виховання, є на сьогодні актуальною, оскільки професійно компетентний учитель має позитивний
вплив на формування творчих учнів і досягає кращих результатів у своїй професійній діяльності, що
сприяє реалізації його професійних умінь. Тому наступним етапом нашого дослідження буде
створення моделі її розвитку, яка б відповідала вимогам часу як змістовно, так і технологічно.
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Сикора Я.Б. Критерии та уровни сформированности профессиональной компетентности
будущего учителя информатики.
В статье анализируется одна из главных проблем компетентностного подхода – разработка
общепринятой технологии формирования профессиональной компетентности специалиста и
педагогических условий ее формирования. С помощью контент-анализа определяются понятия
"компетентность", "профессиональная компетентность". Выделены критерии, показатели и уровни
сформированности профессиональной компетентности будущего учителя информатики.
Sikora Ya.B. Criteria and Levels of the Future Informatics Teachers’ Professional Competence
Formation.
In article one of the main problems of the competence approach is analysed. It is creation and pedagogical
terms of the formation of the professional competence of the teacher of informatics. Such notions as
"competence", "professional competence" are determined on content-analysis basis. The criteria, indexes
and levels of future informatics teachers' professional competence formation are singled out in the article.
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УДК 397
Н.В. Шигонська,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ФІЛОСОФСЬКИЙ , ПСИХОЛОГІЧНИЙ, СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ПРОФЕСІЙНА ВЗАЄМОДІЯ"
У статті визначена категорія "професійна взаємодія" через аналіз понять "взаємодія" і
"професіоналізм" у філософському, психологічному, соціологічному та педагогічному аспектах.
Систематизовані та узагальнені результати аналізу відобразили характерні категоріальні ознаки
"взаємодії" та стійкі семантичні одиниці, що характеризують сутність досліджуваної категорії.
Необхідність докорінної зміни підходів професійної освіти, щодо підвищення якості підготовки
фахівців будь-яких напрямів, рівня їх кваліфікації, єдності теоретичного та практичного аспектів
професійної діяльності, зумовлена новими динамічними змінами на ринку праці.
Випускники вищих медичних навчальних закладів у найближчому майбутньому будуть активно
співпрацювати з колегами та безпосередньо контактувати з пацієнтами. Хоча робота медика перш за
все вимагає вмінь та навичок діагностування й лікування, і професійна взаємодія є лише одним з
багатьох аспектів лікувального процесу, неможливо заперечити, що вона виступає як важливий
чинник, який зумовлює і визначає нові підходи у фаховій підготовці медичних працівників.
Аналіз останніх досліджень у галузі психології (Н.Дж. Сміт, Р. Вердербер, В.А. Семиченко,
Г.В. Ложкін, Н.І. Повякель, Є.Н. Волков), медичної і клінічної психології, соціальної медицини
(Г.М. Каплан, Б.М. Седок, Б.Д. Карвасарський, В.Д. Менделевич, Ю.Г. Тюльпін, А.В. Решетніков,
Р. Конечний, М. Боухал, Р. Телле, В.Ю. Вороненко, В.Ф. Москаленко, В.Й. Шатило), соціальної
психології (В.М. Бехтєрев, Г.М. Андрєєва, Н.І. Сарджвеладзе, І.В. Вачков) та педагогіки (В.А. КанКалик, О.А. Дубасенюк, А.М. Бойко, Н.П. Волкова, Н.В. Якса, Ю.О. Костюшко, М.М. Рибакова)
свідчить, що на даному етапі розвитку суспільства взаємодія виступає як одна з найбільш актуальних
проблем, яка безперечно виникла під впливом інноваційних процесів, що увійшли в сучасне життя і
присутні у відносинах людей, малих і великих груп, а також громад.
Категорія "взаємодія" достатньо широко досліджена на філософському, психологічному,
соціальному рівнях. Разом з тим, у науковій літературі чітко не визначені сутність, ознаки, зміст та
специфіка взаємодії, що може бути обумовлена її цілями, завданнями, предметом а також її
учасниками, у сфері надання медичних послуг. Не достатньо визначені сутність та зміст "професійної
взаємодії" як складової фахової діяльності лікарів та середнього медичного персоналу.
Метою даної статті є визначення категорії "професійна взаємодія" через аналіз понять "взаємодія"
і "професіоналізм" у філософському, психологічному, соціологічному та педагогічному аспектах,
оскільки діяльність медичних працівників передбачає активну співпрацю з пацієнтами і професійна
взаємодія є невід’ємним компонентомфахової компетентності працівників сфери охорони здоров’я.
Проблема взаємодії як філософської категорії почала цікавити людей ще в античні часи, коли
зароджувалась течія філософського дуалізму. Початком наукових досліджень у сфері людської
взаємодії можна вважати філософські трактати Сократа і Платона. Античні філософи спостерігали та
аналізували зв’язок між індивідуальними особливостями різних людей, їх соціального стану, стилю
життя та тим, як люди впливають один на одного.
Арістотель, спираючись на погляди та досвід своїх попередників Платона і Сократа та завдяки
своїм біологічним дослідам, прийшов до розуміння того, що психологічні явища являють собою
результат сумісної дії або взаємодії об’єкта і організму. Філософ описує актуальну активність як
взаємодію або сумісну дію організму і об’єкту і розглядає душу "псюхе" як взаємодію [1: 32-34].
Р. Декарт допускав можливість взаємодії душі й тіла. Він спробував поєднати душу і тіло через
процес взаємодії. Ця теорія Декарта отримала у філософії назву "картезіанський дуалізм" [1: 51].
Згодом у філософських трактатах середньовіччя і просвітництва взаємодія визначилась як
філософська категорія. І. Кант, Г. Гегель наголошували на тому, що взаємодія має універсальний і
об’єктивний характер.
Одним з перших, хто визначив психологічну подію як взаємодію між об’єктом та організмом, був
Фредерік Вудбрідж. Його позиція була близькою до поглядів Арістотеля. Зокрема, він наголошував,
що взаємодія організму і середовища забезпечує єдність функціонування нервової системи і відчуттів
[1: 60].
Сучасна наукова думка визначає взаємодію як філософську категорію, що відображає процеси
взаємовпливу різних об’єктів, їх взаємозв’язок, взаємообумовленість, взаємоперехід, а також
породження одним об’єктом іншого. Це форма зв’язку тіл або явищ, що здійснюється в їх взаємній
зміні [2: 81].
© Шигонська Н.В., 2008
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У суспільних науках існують різні трактування сутності категорії "взаємодія". Так ряд філософів
визначають взаємодію як "процес", при якому індивіди або групи в ході комунікації своєю
поведінкою впливають на інших індивідів або інші групи, при цьому викликаючи зворотні реакції
(Г.В. Осіпов, Б.М. Кедрів, Е.Б. Евладова, А.А. Радугін, С.О. Родіонова) [3: 108].
Доволі часто взаємодію характеризують як "вплив", який систематично здійснюється суб’єктами
взаємодії, при якому реалізується їх соціальна дія, досягаються пристосування дій одного до дій
іншого, спільність у розумінні ситуації, смислу дій і певний ступінь солідарності або згоди між ними
(Є.І. Рогов, В.П. Горбатенко, І.М. Цимбалюк, Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков, В.Л. Комаровська,
Ю.С. Шемшученко) [4: 6].
Американські психологи Г. Каплан та Б. Седок досліджуючи взаємодію, зазначають, що у
вузькому її розумінні це – система взаємозумовлених індивідуальних дій, пов’язаних циклічною
причинною залежністю, при якій поведінка кожного з учасників одночасно виступає стимулом і
реакцією на поведінку інших [5].
Зрозуміти, чому виникають протиріччя при трактуванні категорії "взаємодія", можна розглянувши
її етимологію. "Взаємодія" або її синонім "інтеракція" походить від латинського терміну "interactio,
onis, f – інтеракція", який, у свою чергу складається з двох складових: латинського префіксу inter –
поміж, між; та кореню actio, onis f – дія, вплив [6: 78]. Різноманітність поглядів, щодо трактування
процесу між суб’єктами, що беруть участь у взаємодії закладена в самому терміні, який одночасно
означає взаємний вплив і діяльність.
Враховуючи різні підходи в тлумаченні взаємодії, можна виділити її спільні риси та ознаки. Це
обов’язкова наявність двох або більше суб’єктів, тобто учасників взаємодії, зворотність та двобічність
взаємозв’язку, вплив одного суб’єкта на інший та навпаки, діалектичність, універсальність,
незалежність процесу в просторі й часі.
Для того, щоб ґрунтовно підійти до визначення поняття "професійна взаємодія", нами було
проаналізована категорію "взаємодія" в 35 джерелах різних наукових напрямів: філософському,
психологічному, соціологічному та педагогічному. Аналізом було охоплено філософські,
соціологічні, педагогічні та психологічні енциклопедії і словники, монографії, посібники з педагогіки
та соціальної психології, за період з 1995 по 2008 роки. Особливу увагу привернули наукові
публікації стосовно досліджуваної проблематики в періодичній пресі за останні роки.
Відповідно вимог контент-аналізу виділялись семантичні одиниці, що входили до структури
визначення досліджуваної категорії. Семантичною одиницею вважалось судження (іноді декілька
суджень) авторів про поняття "взаємодія". Більш детально аналізувались визначення вихідного
поняття з вираженими предикативними групами, які містили як основне змістове навантаження так і
додаткові семантичні одиниці, що характеризували характерні ознаки категорії. Слід зазначити, що в
самій смисловій одиниці в певних випадках виділялись окремі самостійні слова, які несли власне
семантичне навантаження, що мало суттєво важливий характер на даному етапі дослідження. Далі
виділені прості семантичні одиниці класифікувались за категорією (значення терміну) і
категоріальними ознаками поняття й потім підраховувалась частота їх появи [7: 99-105].
Для прикладу проілюструємо аналіз досліджуваного поняття визначеного В.А. Семиченко з
виділенням смислових елементів в структурі предикату. "Інтеракція (взаємодія) – це обмін (1) діями
(2), вчинками (3)" [8: 31].
У результаті контент-аналізу було виділено 204 семантичні одиниці, з яких 64 характеризують
категорію "взаємодія", а 140 – характерні ознаки. У ході подальшого узагальнення було визначено
десять стійких значень, що характеризують сутність досліджуваної категорії. Це – процес
взаємовпливу, дія, вплив, зміна стану, взаємоперехід, форма соціальної комунікації, контакти, процес
взаємодії, взаємозв’язок, взаємообумовленість. Найістотніших категоріальних ознак було виділено
дванадцять: це – суб’єкт-суб’єктний, цілеспрямований, соціальний, взаємозумовлений, динамічний,
взаємозмінно-замінний, взаємозалежний, об’єктивний та універсальний, педагогічний, безпосередній,
тривалий і формуючий характер. Отримані результати свідчать про те, що в літературі немає чіткої
позиції щодо систематизації та визначення поняття "взаємодія". Отримані результати після
систематизації та узагальнення було зведено в таблицю (таблиця 1).
Розглянемо спочатку змістове значення категорії "взаємодія". Взаємодія розглядається як процес
впливу (або його тотожного поняття взаємовпливу) у 50% (А.А. Радугін, Г.В. Осіпов, Б.М. Кедрів,
Е.Б. Евладова, Л.Г. Логінова, Н.Н. Михайлова, Н.В. Якса, Є.І. Рогов та інші).
На думку 23% авторів взаємодія – це дія, діяльність або система дій. Насамперед це стосується
філософсько-психологічного напряму проаналізованих робіт (В.А. Семиченко, Ю.П. Саух). Слід
відзначити думку О.П. Рудницької, яка визначила взаємодію в педагогічному аспекті як "спільну
функціонально-рольову діяльність" [9: 98]. На діяльнісному аспекті також наголошують наступні
автори: Д.М. Гвішиані, Н.І. Лапіна, Є.М. Коржева, В.І. Шинкарук.
Таблиця 1.
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Категорія "взаємодія" в системі психолого-педагогічних понять

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Б1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

А. Категорія (значення терміну)
Б. Категоріальні ознаки поняття
"взаємодія "
Процес взаємовпливу ( впливу )
Дія, (система дій), діяльність
Вплив
Зміна стану
Взаємоперехід
Форма соціальної комунікації
Контакти
Процес взаємодії
Взаємозв’язок
Взаємообумовленість
Має двобічний характер
Має цілеспрямований характер
Має соціальний характер
Взаємозумовлена
Має динамічний характер
Має взаємозамінний характер
Має взаємозалежний характер
Має педагогічний характер
Має об’єктивний, універсальний
характер
Має безпосередній характер
Має тривалий характер
Має формуючий характер

Кількість авторів
абсолютне
значення
17
8
7
6
4
4
3
2
2
2
30
16
12
12
12
12
8
6
5
5
5
5

Кількість смислових
одиниць аналізу

50,0
23,5
20,5
17,6
11,8
11,8
8,8
5,9
5,9
5,9
88,2
47,0
35,3
35,3
35,3
35,3
23,5
17,6
14,7

абсолютне
значення
17
8
7
6
4
4
3
2
2
2
30
16
12
12
12
12
8
6
5

26,5
12,5
10,9
9,3
6,2
6,2
4,7
3,1
3,1
3,1
16,4
11,4
8,6
8,6
8,6
8,6
5,7
4,3
3,6

14,7
14,7
14,7

5
5
5

3,6
3,6
3,6

у%

у%

Наступною категорією, що розкриває сутність взаємодії виступає смислова одиниця "вплив", яку
відзначили 20,5% авторів (Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков, В.Л. Комаровська та інші). При взаємодії
кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазначає дії
(впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну його стану [10; 11].
17,6% відзначили, що взаємодія – це зміна стану, 11,8% – взаємоперехід і форма соціальної
комунікації, де реалізується дія кожного з партнерів, досягається пристосування дій одного до дій
іншого, спільність у розумінні ситуації, смислу дій і певний ступінь солідарності і розуміння між
ними. Ряд авторів визначають взаємодію як контакти – 8,8% і процес взаємодії – 8,8%. У такому
визначенні це трактування є дещо тавтологічним і викликає ряд питань, щодо визначання взаємодії як
процесу взаємодії.
Окрім наведених у таблиці категорій, у результаті проведеного контент-аналізу виділилось ряд
досить цікавих суджень, що є важливими для подальшого дослідження. Серед них такі як "тип
відношення", "сукупність зв’язків", "стимул", "породження одним об’єктом іншого", "процес обміну",
"вид стосунків", "пізнавальна ситуація", "реалізація активності", "ефект впливу".
Після систематизації та узагальнення, як було вже вище зазначено, було виділено 140 простих
характерних ознак, з яких 12 мають стійкий характер. 66,3% авторів виділили таку категоріальну
ознаку як двобічний характер взаємодії, при цьому відзначалось, що учасниками взаємодії можуть
бути як об’єкти, (А.А. Радугін, Н.В. Якса, С.А. Родіонова), суб’єкти – процес в якому беруть участь
"як мінімум два суб’єкти" (І.В. Вачков, В.А. Семиченко), так і суб’єкт-об’єкти (Є.І. Рогов) [2; 4; 10].
Наступна ознака 47% означає характер цілеспрямованості, визначаючи направляючу роль
професіонала при професійно-орієнтованій взаємодії [11].
Соціальний характер виділило 35,3% авторів і характеризують взаємодію як "соціальнозумовлену" або "опосередковану соціально-психологічними процесами", при цьому зазначаючи рівні
суспільного прояву: макросоціальний – суспільні стосунки, і мікросоціальний – міжособистісні
стосунки 35,3%.
Слід зазначити, що окрім узагальнених результатів аналізу, представлених у таблиці, які
відображають істотні характерні ознаки взаємодії, виступають також систематичність, циклічнопричинна залежність, опосередкованість процесу, гуманізм, структурна організація та
полікультурність.
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Трактування терміну "професійна взаємодія" зустрічається в наукових джерелах рідко, тому для
встановлення специфічних ознак професійної взаємодії вважаємо за необхідне проаналізувати
сутність поняття "професіоналізм". Це дозволить нам наряду із характерними ознаками взаємодії
виділити й особливі риси професійної взаємодії.
Професіоналізм можна визначити як "ступінь оволодіння індивідом професійними навиками". У
свою чергу, професіонал – (лат. professio – спеціальність, заняття) – індивід, який володіє високим
рівнем теоретичної підготовки і сформованості системи узагальнених умінь та навичок для роботи за
обраною професією. Критерієм професіонала виступає його здатність успішно виконувати роботу
(професійну діяльність) різної складності. Діапазон складності конкретного виду праці (зміст, обсяг,
послідовність виконання робіт) зумовлює певний рівень кваліфікації [12].
Згідно поглядів І.Д. Багаєва, професіоналізм – це інтегрована якість, властивість особистості, і як
будь-яка якість вона формується в діяльності, це і процес, і результат діяльності. Науковець виділяє
три складових у структурі професіоналізму: професіоналізм знань, професіоналізм спілкування,
професіоналізм самовдосконалення. Окрім цього, професіоналізм – це концентрований показник.
О.А. Дубасенюк відзначає, що перелік професійних якостей включає в себе компетентність, фахову
майстерність, професіоналізм, підготовленість, при цьому відмічає тенденцію зростання уваги до
цього параметру особистості фахівця в сучасній науковій думці. Разом з тим науковець зазначає, що
професіоналізм як інтегрована властивість особистості трансформує в собі й предметні специфічні
ознаки діяльності, зокрема її цілі, мотиви, спрямованість, рівень теоретичної та практичної
підготовленості, що в цілому характеризує рівень професійної компетентності як результативного
показника [7].
В.В. Лойко наголошує на домінуючій ролі професіоналізму, не зменшуючи при цьому ролі
етично-морального, ціннісно-мотиваційного та особистісного компонентів у професійній діяльності
медиків. Професіоналізм у даному випадку виступає метою та засобом діяльності [13].
Погляд Н.В. Якси на професійно-орієнтовану взаємодію носить достатньо широкий характер але
авторка не виділяє професійну взаємодію в самостійну категорію, а розглядає її як один з підвидів
міжособистісної взаємодії, що носить цілеспрямований, відкритий, різночасний, вербальноневербальний характер і багато в чому формується, визначаючись специфікою і змістом майбутньої
професії [14].
На основі аналізу літературних, наукових та науково публіцистичних джерел, вивчення досвіду
роботи медичних працівників усіх рівнів, вимог до їх професійної майстерності, вмінь і навичок,
проведеного контент аналізу категорії "взаємодія", ми можемо сформулювати власне визначення
поняття "професійна взаємодія".
Професійна взаємодія – це цілеспрямований, соціально-зумовлений, динамічний процес
безпосереднього або опосередкованого одночасного впливу суб’єктів один на одного в результаті
виконання певної професійної діяльності, при спрямовуючій ролі суб’єкта, що володіє сукупністю
теоретичної та практичної підготовки, метою якого є реалізація змісту професійної діяльності одного
і задоволення потреб іншого.
Питання визначення змісту, форм, механізмів та структури "професійної взаємодії" потребують
подальшої розробки, систематизації, аналізу та узагальнення. Розуміння сутності професійної
взаємодії та розуміння неповторності й унікальності внутрішнього світу кожної людини, що
звертається до медичного працівника, творчий, живий, професійно-організований діалог відкривають
шляхи для спільного пошуку способів конкретного вирішення медичних, особистісних,
комунікативнихта інших життєвих проблем суб’єктів взаємодії.
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Шигонская Н.В. Философский, психологический, социологический и педагогический аспекты
сущности категории "профессиональное взаимодействие".
В статье определена категория "профессиональное взаимодействие" в результате анализа понятий
"взаимодействие" и "профессионализм" в философском, психологическом, социологическом и
педагогическом аспектах. Систематизированные и обобщенные результаты анализа отобразили
характерные категориальные признаки "взаимодействия" и стойкие семантические единицы,
которые характеризуют сущность исследуемой категории.
Shygonska N.V . Philosophical, Social, Psychological and Pedagogical Aspects
"Professional Interaction".
The category "professional interaction" through the analysіs of notions "interaction" and "professionalism"
in philosophical, social, psychological and pedagogical aspects is defined. Systematized and generalized
results of content-analysis were accumulated into the table, that represents the most characteristic
categorical features of the notion and the category itself.
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ФОРМУВАННЯ ПР АВОПИСНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розкрито можливості формування та удосконалення орфографічних і пунктуаційних
навичок майбутніх учителів початкових класів на заняттях із сучасної української мови з
практикумом у вищому навчальному закладі.
Мовна грамотність – це вміння правильно мислити, правильно передавати думки в чіткій,
лаконічній, художньо-виразній формі, яка відповідає нормам сучасної української літературної мови.
Саме цього потребує сучасність від кожної людини, насамперед від спеціаліста з вищою освітою.
Підготовка кваліфікованих учителів початкової школи передбачає добре знання ними української
мови, оволодіння високою культурою усного та писемного мовлення, яке забезпечується розумінням
тих основних закономірностей і тенденцій, що виявляються в його сфері. Учитель початкових класів
зобов’язаний досконало оволодіти мовою, адже на всіх уроках він повинен за допомогою виразного
слова доносити знання до учнів, формувати їх свідомість, виховувати почуття.
Проблема мовної грамотності людини здавна була об'єктом уваги мовознавців. Як стверджує
В. Вітюк [1: 5], у 40-х роках ХІХ ст. на основі протилежного ставлення до ролі граматики у вивченні
орфографії виділилися два підходи в методиці навчання орфографії – граматичний (Ф.І. Буслаєв,
К.Д. Ушинський, Д.І. Тихомиров, М.Ф. Бунаков та ін.) та антиграматичний (В.А. Зелінський,
Н.П. Раєвський, А.Л. Зачиняєв та ін.). Представники другого напряму стверджували, що для
оволодіння правильним письмом важливими є лише механічно утворені навички, при цьому вони не
зважали на рівень здобутих теоретичних знань. Крім цього, антиграматисти заперечували й провідний
дидактичний принцип – свідомість навчання у процесі утворення орфографічних умінь і навичок.
Учені граматичного напряму основою навчання правопису вважали граматику, знання правил, які
закріплюються різноманітними вправами і які необхідні для вироблення стійких орфографічних
навичок.
Сучасні мовознавці (О.М. Біляєв, О.Ф. Коломійченко та ін.) теж приділяють значну увагу
проблемі мовної грамотності. Відомий лінгвіст Д. Богоявленський визначив "необхідні умови для
формування орфографічних навичок: 1) знання вивчених правил з орфографії; 2) знання прийомів
застосування правил і практичне володіння ними; 3) системне виконання вправ, що сприяють
виробленню цих умінь" [2: 108]. Нам видається безсумнівним велике значення граматики, орфографії
для свідомого користування мовою.
Метою нашої статті є розгляд форм роботи викладача ВНЗ по підвищенню рівня орфографічної та
пунктуаційної грамотності студентів – майбутніх учителів початкових класів. Відомо, що орфографія
(від гр. orthos – правильний і gropho – пишу) – це система загальноприйнятих правил, які визначають
способи передачі мови в писемній формі. Як синонім орфографії вживається термін правопис, але він
має ширше значення, оскільки включає в себе й пунктуацію. Термін "пунктуація" вживається у двох
значеннях: 1) розділ мовознавства, що вивчає систему розділових знаків і правила їх вживання;
2) система розділових знаків і правила їх вживання для відображення синтаксичної структури
української мови на письмі.
Робота викладача ВНЗ по формуванню орфографічної та пунктуаційної грамотності студентів
повинна бути систематичною і цілеспрямованою, бо без цього важко сформувати сучасного
грамотного вчителя. Наведемо зразки такої роботи на заняттях із сучасної української мови з
практикумом.
Так, під час вивчення теми "Правопис прислівників" пропонуємо студентам такі види робіт:
1. Словниковий диктант.
Правильно запишіть прислівники і прислівникові сполуки, поясніть їх правопис.
Потихеньку, згарячу, невтямки, підтюпцем, де-не-де, коли-не-коли, на диво, на щастя, геть-чисто,
зроду-віку, натщесерце, навздогін, вдосвіта, спідлоба, з усіх усюд, один одинцем, раз у раз, сам на
сам, до смаку, не до ладу, наостанку, до побачення, по правді, чин чином, сама самотою, на віки вічні,
честь честю, не сьогодні-завтра, без кінця-краю, з давніх-давен, до запитання, до решти, нарешті,
абикуди, аніскільки, щоправда, десь-інде, сяк-так, коли-небудь.
2. Розкрийте дужки і запишіть прислівники і прислівникові сполуки в три колонки:
а) прислівники, які пишуться разом; б) прислівникові сполуки, які пишуться окремо;
в) прислівникові сполуки, які пишуться через дефіс.
Користуючись "Українським правописом", поясніть написання поданих прислівників і
прислівникових сполучень.
© Шевчук Т.О., 2008
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(До) загину, (за) (пані) брата, (казна) коли, (де) небу дь, (уві) сні, (по) змозі, ні (на) гріш, (в)
основному, раз (по) раз, (у) вічі, (по) щирості, (у) височінь, (в) плач, (у) поміч, (на) яву, (на)
швидкуруч, (де) куди, (як) раз, (по) українському, (с) пересердя, (до) щенту, (зі) споду, (по) одинці,
десь (то), (як) найдужче, (невідь) як, (по) перше, (по) двоє, (по)моєму, (по) (під) тинню, (поза) вчора,
(по) латині, (в) цілому.
3. Виберіть рядок, у якому всі прислівники пишуться з -нн-.
1. Зра…я, негада…о, невблага…о, непримире…о, щоде…о.
2. Стара…о, несказá…о, попідвіко…ю, со…о, зако…о.
3. Непоруш…о, спросо…я, незрівня…о, нездолá…о, невпи…о.
4. Попідти..ю, страше…о, студе…о, буде…о, відмі…о.
5. Свяще…о, самовідда…о, безви…о, навма…я, гума…о.
4. У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників?
1. Дочиста, помаленьку, день у день, сила-силенна, по-вашому.
2. В цілому, зроду, запанібрата, вголос, казна-як.
3. Надворі, упереміш, по-сусідському, на-гора, у стократ.
4. Десь-інколи, коли-небудь, на відліг, збоку, рік у рік.
5. Будь-де, напропале, довіку, по-п'яте, по-друге.
5. Перепишіть, розкриваючи дужки.
Учні вчили вірш (на) пам'ять. Дівчина подарувала мені альбом (на) пам'ять. Він (в) останнє
оглянувся на рідну хату. Дівчина стиха постукала (в) останнє віконце. Микола (по) батьківському
ставився до сироти. Уже сивий чоловік простував (по) батьківському подвір'ю.
6. Диктант.
Замість березня несподівано у верхів'ї Кубані завітав квітень, але ж сонце гріло вже не поквітневому, а по-травневому. Сніг міцно припав до землі і, нібито не знаючи, що б таке могло
трапитись, передусім зійшов з пагорбів. Зате назавтра весна розстелила по всіх пагорбах блідо-зелені
парості, а з-під пагорбів зашуміли мутно-голубі весняні води.
Кубань кінець кінцем прокинулась і тривожно загриміла, зашуміла. Якщо вам, може, доведеться
побувати коли-небудь у верхів'ях Кубані, будь-що-бу дь підведіться на гору, що поблизу У стьНевінської. Звідти ви побачите на диво чудовий краєвид: вдалині – плантації, площа їх всього-навсього десять гектарів. Вони лежать у заплаві, на дні якої блищить річка, правий берег якої врядигоди зарослий терниною, а лівий укритий грудочками найвибагливішої форми. От ви бачите бадилля
помідорів; з-поміж єриків без упину з ранку до вечора тече вода, вузькі струмені якої поки що вкрили
півгорода. То там, то сям, немовби дозорці, стоять пліч-о-пліч кремезні дуби в кудлатих папахах,
верби посхиляли віти додолу, без угаву співають птахи, безперестанку кує зозуля (З журналу).
7. Тест "Правопис прислівників".
1. Прислівники будь/що/будь, десь/не/десь, всього/на/всього, пліч/о/пліч, як/не/як, хоч/не/хоч,
віч/на/віч пишуться:
а) окремо; б) через дефіс; в) через два дефіси.
2. Складні прислівники, утворені повторенням тих самих, синонімічних або антонімічних
незмінних слів, пишуться:
а) через дефіс; б) окремо.
3. Чи правильним є твердження "Окремо пишуться прислівникові сполуки, що складаються з
прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й
граматичну форму, особливо коли між прийменником і керованим ним іменником можливе
означення до цього іменника (прикметник, займенник, числівник)"? (Так, ні).
4. Прислівникові сполуки без/відома, без/угаву, до/вподоби, до/останку, у/стократ, на/жаль,
на/зло, по/закону, в/обмін, до/загину, без/упину, до/лиця, до/решти, до/пари, до/побачення, в/обріз
пишуться:
а) окремо; б) разом.
5. У реченні "Прочитай вірш напам'ять" слово напам'ять є:
а) прислівником, утвореним поєднанням іменника з прийменником, тому пишеться разом;
б) іменником з прийменником, тому пишеться окремо.
6. Чи правильним є твердження "Окремо пишуться складні прислівники, утворені за допомогою
прийменника "по" від порядкових числівників"? (Так, ні).
7. Речення: 1) "До вирішення цього питання слід підійти по/іншому"; 2) "Хлопець вирішив піти
по/іншому провулку".
По/іншому є прислівником, утвореним поєднанням прийменника-префікса "по" і займенника на
-ому, пишеться через дефіс у:
а) першому реченні; б) другому реченні.
8. Складні прислівники з/віку, над/вечір, на/розхват, на/споді, на/яву, у/вечері, по/середині,
у/зимку, у/голос, з/ранку, в/пам'ятку, в/літку, на/весні пишуться:
а) через дефіс; б) разом.
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9. У кінці прислівників після г, к, х завжди пишеться:
а) і; б) и.
10. Чи правильним є твердження "Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з
коротким (нечленним) прикметником, пишуться разом"? (Так, ні).
11. Складні прислівники аби/куди, аби/як, ані/трохи, ані/скільки, ані/телень, ані/чичирк, де/далі,
де/інде, де/куди, як/раз пишуться
а) окремо; б) через дефіс; в) разом.
12. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е,
а) повністю зберігають правопис цих прикметників; б) не зберігають правопису цих
прикметників.
Цілеспрямовану роботу проводимо також і під час вивчення пунктуації. Однією з найбільш
складних тем є вживання розділових знаків при відокремлених членах речення. Наведемо зразки
роботи під час вивчення теми "Відокремлені означення".
1. Проілюструйте реченнями із вправи відповідні правила про розділові знаки при
відокремлених означеннях; вкажіть на можливу їхню варіативність в окремих реченнях.
1. Самотній, він довго дивився на згарище, що колись було батьківською садибою, і скупі
сльози бігли по його обличчю (Г. Тютюнник). 2. Лірична пісня – це душа народу, це безмежне поле,
засіяне зернами історії і заквітчане людськими надіями (М. Стельмах). 3. Батькові руки, важкі,
загорілі, лежать на колінах у плетиві сил (М. Масло). 4. Леліє даль волога і блакитна (М. Бажан).
5. Обліплені роями бджіл у квітні, гудуть сади (Ж. Лучук). 6. Срібним маревом повиті, коло сіл
стоять тополі (Леся Українка). 7. Сповнений любові, я йду по вулиці вузькій (В. Сосюра).
8. Застебнутий на всі ґудзики, туго підтягнутий, чистий, він стояв на бруствері, справді, мов
соняшник у цвіту (О. Гончар). 9. Наче зачарований велетень, стояв ліс, опушений весь інеєм білим,
покритий і пронизаний наскрізь сонячним сяйвом (В. Козаченко). 10. Заглиблена в спогади, Ніна не
почула, як розчинилися двері і мати переступила через хатній поріг (А. Шиян).
2. Складіть речення, використовуючи подані слова і словосполучення як відокремлені
узгоджені та неузгоджені означення. Поставте розділові знаки та поясніть їх.
1. Покинута людьми. 2. Осяяний сонцем. 3. Оборана, неторкана, в сивих хмарах. 4. Осліплені
на мить. 5. Яскравий, умитий росою. 6. Високий і стрункий.
3. Прочитайте речення "Збентежений Микола блукав полями" і "Збентежений, Микола блукав
полями". Як впливає відокремлення чи невідокремлення означення "збентежений" на зміст речення?
4. Випишіть із художньої літератури сім речень з відокремленими означеннями; поясніть
вживання розділових знаків при них.
5. Перетворіть речення так, щоб відокремлені члени речення стали невідокремленими і
навпаки.
1. Омиті росами квітки розтулюють повіки (В. Сосюра). 2. І сп'янілий до нестями вечір
квітами пропах, солов'їними піснями заливається в кущах (В. Сосюра). 3. Зорі сплять на холодних,
морозом зв'ялених травах (Л. Первомайський). 4. Стомлені за денну пору бджоли вели якусь тиху
пораду між собою, і тільки було чутно ніжне заспокійливе гудіння (М. Івченко). 5. Незабаром
показалось село, мальовничо розкидане над річкою по горі (М. Коцюбинський). 6. Дерева за вікном у
тиші непорочній стояли, інеєм запушені рясним (М. Рильський). 7. Над селом стояв звичайний в
осінню пору туман (М. Коцюбинський). 8. Очерет кінчається, відкривається чимала, обрамлена
заростями галявина (О. Гончар).
6. Знайдіть речення, в якому допущено пунктуаційнупомилку.
1. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою
(М. Коцюбинський).
2. Польова дорога з пилюкою, прибитою легким дощем, м'яко стелиться під ногами
(Р. Дідула).
3. Із пуп'янка долонь викохується слово, беззвучне і гучне, з роси, з води й сльози (О. Галета).
4. Ти одчиниш двері рідна і крилата, вийдеш зустрічати сина на поріг (В. Сосюра).
5. Сумні та голодні, хотіли бджілки вже летіти додому, як побачили під кущиком фіалку
(К. Ушинський).
7. Вкажіть умови відокремлення означення в реченні:
Фіалка розтулила перед ними свої квітки, повні пахощів і солодкого соку.
1. Синтаксична несполучність із іменниками.
2. У складнення основного змісту причиновим значенням.
3. Ступінь обтяженості відокремлюваного означення залежними від нього словами.
4. Постпозиція по відношенню до означуваного слова.
5. Сусідство відокремлених членів, не однакових за синтаксичною функцією.
8. Напишіть твір-мініатюру на тему "Чому я хочу стати вчителем початкових класів?",
використовуючивідокремлені означення.
167

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 42. Педагогічні науки

Під час опрацювання теми "Відокремлені обставини" пропонуємо студентам такі види робіт.
1. Визначте відокремлені обставини, вкажіть на спосіб їх вираження та умови відокремлення.
1. Хустину кинувши на плечі, надівши плаття весняне, берізка вибігла надвечір і жде чи вітру,
чи мене (С. Будний). 2. Забувши за мене, мати починає тихцем розмовляти з насінням, одне
вихваляючи, а друге жаліючи або навіть гудячи (М. Стельмах). 3. Чому ліси мене чекають знову, на
щит піднявши сонце і зорю? (Ліна Костенко). 4. Вмостившись на купі соняшничиння, я ховаю руки в
рукави свого пошарпаного лапсердачка, зсутулююся, щоб дихати в пазуху, заплющую очі й куняю на
холоді під шурхіт пороші в яблуневому гіллі (Г. Тютюнник). 5. Ми захоплюємося словами майстра,
жадаємо, наслідуючи його, знайти стежину до серцевини слова, до багатогранності змісту
(І. Вихованець). 6. Заглиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо золоті скарби народного досвіду і
виховуємо у собі творчу особистість (І. Вихованець). 7. Залежно від інтонації, одне й те ж речення
набуває різного значення (З підручника). 8. Я йшов не поспішаючи (Л. Первомайський). 9. На кладці,
обнявшись, стояли дві дівчини і , забувши про все на світі, виводили стару сумовиту пісню
(М. Стельмах).
2. Випишіть із підручника за фахом 10 речень із відокремленими обставинами, проілюструйте
ними відповідні правила. Проведіть спостереження за частотою вживання речень із відокремленими
обставинами.
3. Введіть подані дієприслівникові звороти і окремі дієприслівники у придумані вами речення,
обґрунтуйте вживання розділових знаків: прочитавши книгу; зважаючи на; не завершивши роботи;
проаналізувавши матеріали дослідження; вагаючись; не хиблячи; лише зваживши все; озираючись
довкола; забувши про все на світі; щиро співчуваючи горю сестри; співаючи.
4. Складіть речення з обставинами, вираженими іменниками з прийменниками за наявності, на
випадок, відповідно до, залежно від, на відміну від. Поясніть розділові знаки при них.
5. Знайдіть речення у якому допущено пунктуаційнупомилку.
1. Не може при добрі той жить, хто хочу злу й добру служить, бо, хтівши догодить обом, він
стане злу рабом (І. Франко).
2. Сніг іде і, сяйво розсіваючи бліде, зволожує афіші і обличчя (І. Жиленко).
3. Дніпро тече повільно, величаво, розливаючись безліччю рукавів (О. Гончар).
4. Учися чистоти і простоти, і стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині
(М. Рильський).
5. Хлопчики сиділи на крутому березі, звісивши ноги, і, стежачи за вудочками, вели тиху
розмову (Ю. Яновський).
6. Напишіть твір-мініатюру "Щедра осінь", використовуючивідокремлені обставини. Поясніть
вживання розділових знаків.
Організовуючи таким чином роботу студентів на заняттях із сучасної української мови з
практикумом, ми сприяємо більш глибокому виробленню орфографічних та пунктуаційних навичок
майбутніх учителів початкових класів, пам'ятаючи при цьому, що єдиний і обов'язковий для всіх
правопис має велике значення "у спілкуванні людей за допомогою літературної мови, полегшує його,
робить більш ефективним і разом з тим сприяє піднесенню загальнолінгвістичної культури народу"
[3: 31]. Така робота є одним із важливих напрямків реалізації вимог до сучасної організації
навчального процесу у вищому навчальному закладі
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СТУДІЙСЬКИЙ УСТАВ ТА НАР АТИВНА ПРОГР АМА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИХ КНИЖНИКІВ
У статті досліджуються церковно-ідеологічні та культурні обставини проникнення Студійського
уставу на Русь як книжного тексту. Визначено особливості реалізації його настанов у повсякденній
практиці київських ченців, що відображено у "Повісті минулих літ" та Києво-Печерському
патерику.
Для початкового етапу церковного життя Київської митрополії визначальної ролі набув
Студійський устав. Він відобразив досвід прп. Феодора Студита й очолюваного ним стародавнього
Студійськогомонастиря, закріплений у дисциплінарних і нормативних текстах вже на початку ІХ ст.
[1: 563-565, 579]. Сам прп. Феодор Студит уклав "Монаші заповіді", що реґламентували повсякденне
монаше життя в кіновії. Тут можна знайти статті про конечність покори ігуменові, про тимчасовий
вихід з монастиря, про дбайливе ставлення до монастирського майна й коштів, про заборону ченцям
збиратися разом, про необхідність реґулярної сповіди ігуменові, перелік правил прийняття до
монастиря, правила обрання ігумена й влаштування монастирської лікарні. Харчування в
Студійському монастирі визначалося "Главами про трапези" й "Главами про розподіл їжі".
"Студійські богослужбові глави" встановлювали особливості церковних богослужінь добового кола
[2]. Прп. Феодор Студит, радив монахам вивчати твори Ісаї та Ісихія Синайського (VIII ст.), що
репрезентують ісихастську традицію, зіперту на практиці невпинної "Ісусової молитви".
У ІХ-ХІІ ст. устав Студійськогомонастиря починає використовуватисяв інших монастирях Ахайї,
Малої Азії, південної Італії. Вихідцем із цього монастиря був константинопольськийпатріярх Олексій
Студит (1025-1043), котрий заснував у Константинополі 1034 р. монастир У спення Пресвятої
Богородиці й упорядкував для нього устав (типікон) на основі автентичної студійської традиції.
Напевне, саме цей текст і було принесено на Русь у др. пол. ХІ ст.
Визначальним внеском прп. Феодосія в розвиток духовного життя Руси стала реформа монашого
життя, проведена ним у Печерському монастирі на засадах уставу Студійськогомонастиря близько
1065 р. [3: 208]. Важливим елементом монастирської організації став кіновіяльний
(спільножительний) устрій, за яким ченці мали спільну молитву, працю з благословення ігумена,
спільне майно й трапезу. Літературні джерела дають дві версії одержання прп. Феодосієм
Студійського уставу. Одну з них подає "Житіє прп. Феодосія Печерського": "По сихъ же посла
единого отъ братия въ Костянтинь градъ къ Ефрему скопьцю, да вьсь уставъ Студийскааго
манастыря, испьсавъ, присълеть ему. Онъ же преподобьнааго отьца нашего повелѣная ту абие и
створи, и всь уставъ манастырьскый испьсавъ, и посъла къ блаженому отьцю нашему Феодосию. И
его же приимъ отьць нашь Феодосий, повелѣ почисти предъ братию, и оттолѣ начатъ въ своемь
манастыри вся строити по уставу манастыря Студийскааго, якоже и донынѣ есть, ученикомъ его сице
съврьшаемъмъ" [4: 334].
"Повість временних літ" пов’язує запровадження Студійськогоуставу з приходом до Києва ченця
Студійськогомонастиря Михаїла. У статті за 6559/1051 рік повідомляється, що, коли в Печерському
монастирі зібралося вже сто братів, прп. Феодосій "нача иськати правила чернечьскаго. и ѡбрѣтесѧ
тогда Михаилъ. чернѣць. манастырѧ Студискаго. иже бѣ пришелъ изь Грѣкь. с митрополитомъ
Геѡргиємь. и нача оу него искати оустава черьнець Студиискъıх и ѡбрѣтъ оу него. исписа. и
оустави въ манастъıри своємъ. како пѣти пѣниӕ. манастъıрьскаӕ и поклонъ како держати. и чтениӕ
почитати. и стоӕние въ цр кви и весь рѧдъ црк вьнъıи. на трѧпезѣ сѣ даниє. и что ӕсти. въ къıӕ
дн н все съ въставлениєм Федосии. все то приѡбрѣтъ. и предасть манастырю своєму. ѿ негоже
манастырѧ приӕша всп манастырѣ оуставъ по всемь манастыремь. тѣм же почтенъ єсть манастырь
Печерьскыи. старѣи всихъ. и чс тью боле всихъ" (ПСРЛ, т. 2, ствп. 148-149).
Можливо, прп. Феодосій прийняв ранню, коротку редакцію Студійського уставу, але почув про
пізнішу й направив за нею прп. Єфрема скопця. Направлений до Константинополя монах Єфрем
приніс прп. Феодосієві Печерському копію Типікону патріярха Олексія Студита, укладену для
заснованого ним У спенського монастиря. Цей устав відображав традицію, започатковану
прп. Феодором Студитом, але розвивав і дещо доповнював цю традицію [5: 61]. Зокрема, вводився
© Архиєпископ Ігор Ісіченко, 2008
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чужий первісному уставу поділ чернецтва на два ступені й відповідний чин постригу у велику та малу
схиму. У став складався з двох частин: Типікону церковних богослужінь та дисциплінарних правил
монашого життя (власне монашого уставу) [6: 503-507]. Студійський устав поширився з КиєвоПечерського по інших монастирях України. Він зберігав своє універсальне значення в Київській
митрополії до кінця XIV ст., коли Студійський устав було замінено Єрусалимським.
Саме уставне життя в "Житії прп. Феодосія Печерського" зображується таким чином: "Вьсякому
же хотящю быти чьрноризьну и приходящему къ нему, не отрѣвааше ни убога, ни богата, нъ вся
приимаше съ всякымь усьрдиемь, бѣ бо и самъ въ искушении томь былъ, якоже и выше речеся: егда
бо приде отъ града своего, хотя быти мнихъ, якоже обьходящю тому вься манастыря, не рачахуть бо
того прияти – богу тако сътворьшю на искушение ему. Се бо си въспоминая благый, какова скьрбь
бываеть человѣку, тъгда хотящюуму острѣщися, и сего ради вся съ радостию приходящая
приимаше. Нъ не ту абие постригаше его, нъ повелѣваше ему въ своей одежи ходити, дондеже
извыкняше всь устрой манастырьскый, таче по сихъ облечашети и́ въ мьнишьскую одежю и тако
пакы въ всѣхъ служьбахъ искушашети и́, ти тъгда остригы, и оболочашети и́ въ мантию, дондеже
пакы будяше чьрньць искусьнъ житиемь чистъмь си, ти тъгда сподобяшети и́ прияти святую скиму"
[4: 334]. А відтак до монастиря мали прийматися всі, хто бажає, незалежно від стану, але для всіх же
передбачався період послушництва. Окреслюється чотири ступені монашества: нерясофорні
послушники; рясофорні послушники; манатейні (малосхимні) монахи; великосхимні монахи
(схимники) [7: 127].
Кіновіяльне життя за Студійським уставом передбачало цілковиту відсутність у монахів власного
майна, спільну трапезу й повну покору ігуменові. Прп. Феодосій особливо пильно дбає про
дотримання цього порядку. "Тѣмьже и тако сего ради многашьды хожаше по келиямъ ученикъ
своихъ, и аще чьто обрящааше у кого, ли брашьно сънѣдьно, ли одежею лише уставьныя одежа, или
от имѣния чьто, сия възьмъ, въ пещь въмѣташе, якоже вражию часть сущю и прѣслушание грѣху"
[4: 358]. Коли ж один із монахів, залишивши спільноту, згодом повернувся й приніс зароблені
власною працею кошти, прп. Феодосій наказав йому: "Аще хощеши чьрноризьць съвьрьшенъ быти,
възьмъ сия, яко ослушания дѣло есть, въвьрьзи въ пещь горущу" [4: 360].
Звичай монашого життя при церквах створив ґрунт для поширення неспільножительного,
келіотського монашого уставу, т. зв. "ідіоритмії". Чернече життя не залежало від якихось правил чи
настоятеля, передбачало надбання приватного майна, відсутність спільного життя та індивідуальний
вибір монашого правила. Києво-Печерський патерик відображає змагання ідіоритмії та кіновіяльного
уставу, запроваджуваного прп. Феодосієм Печерським [8: 69-72].
Помираючи, прп. Феодосій дбає про збереження в монастирі запровадженого ним уставу. Він
звертається до свого спадкоємця, прп. Стефана, зі словами: "чадо се предаю ти манастырь. блюди с
опасьємь єго. ӕкоже оустроихъ и вь службахъ. то держи преданьӕ манастырьскаӕ. и устава не
измѣнѧи но твори всѧ по закону. по чину манастырьскому" (ПСРЛ, т. 2, ствп. 177).
На взірець східних монастирів у Києві започатковується життя в печері. На сході печери
вирубували в кам’яних схилах гірських скель, там вони були сухі, захищали від вітрів, а за теплої
середньорічної температури не потребували спеціяльного опалення. Такі печери українські прочани,
в тому числі й прп. Антоній, спостерігали під час паломництва на Близький Схід, а також на Святій
Горі Афон. Значно суворіші кліматичні умови України робили життя в подібних кам’яних печерах
неможливим. Печери копаються під землею, де було тепліше й існував захист від зимових морозів.
Але в підземних печерах панувала виснажлива сирість, бракувало світла й свіжого повітря. Тому
невдовзі відбувається перехід до звичайних осель, споруджених над печерами. Однак і пізніше, коли
вже було збудовано верхні келії після прп. Феодосія, ченці продовжували селитися в нижніх печерах
(у Варязькій – прпп. Василь і Феодор).
З печерництвом пов’язується затворництво. Печерські затворники (прпп. Ісаакій, Микита,
Лаврентій, Іоан) проводили в печерах у суворому пості й умертвленні тіла довгі роки.
Закріплюється практика навчального служіння ченців. Можна припустити, що глибокого
пояснення правд християнської віри парафіяльне духівництво, навряд чи здобувши саме ґрунтовну
богословську освіту, не могло дати. І в усякому разі, авторитет наділеного аскетичною харизмою авви
– старця – приваблював до нього спраглих християнського подвигу мирян. Щойно слава про прп.
Антонія поширилася на Русі, як до нього почали звертатися за порадою й настановою навіть князі:
"Изѧславъ же оувѣдавъ. житиє єго и приде с дружиною своєю просѧ. оу него блгс вниӕ. и мл твь.
и оувѣданъ быс всими великии Антонии и чс тимъ" (ПСРЛ, т. 2, ствп. 145). Хоча відомо, що прп.
Антоній не мав священичого сану [6: 570]. Прп. Микита Затворник приймав людей, котрі шукали
настанов, навіть у затворі: "Бѣсѣдоваше же о пользѣ души приходящим к нему" [9: 126].
Доречно нагадати про формування нової покутньої дисципліни за часів іконоборництва, коли в
Східній Церкві сформувалися інститути духівництва й таємної сповіді, котрі відтоді закорінилися в
церковному житті. "Для цього випала дуже сприятлива мить, коли іконоборництво, перемагаючи,
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сполучило партію студитів із православною ієрархією, і патріярх-сповідник надав навіть простим
православним монахам приймати сповідь і покуту мирян" [10: 415]. Очевидно, печерська монаша
спільнота інкультурує в руський побут традицію духовного отцівства, зароджену в єгипетській
пустелі в ІІІ-IV ст. і трансформовану в Студійській та афонських кіновіях.
Тож аскетичне усамітнення парадоксальним чином обертається поверненням до гамірливого світу,
що вривався до суворого монастирського побуту з усім виром своїх проблем. А вітцівська допомога
духівника доповнювалася й матеріяльною, доброчинною допомогою. Прп. Прохор Лободник годує
зубожілих киян під час голоду й безкоштовно роздає сіль, чудовно явлену з попелу силою його
молитви [9: 149-155]. Житіє ж прп. Феодосія Печерського подає цілу низку виразних сюжетів про
опіку над знедоленими, що їх прп. Нестор подає зі слів келаря о. Федора: "Таково бо бѣ милосьрьдие
великааго отьца нашего Феодосия, аще бо видяше нища или убога, въ скърьби суща и въ одежи худѣ,
жаляашеси его ради и вельми тужаше о семь и съ плачьмь того миновааше. И сего ради сътвори
дворъ близь манастыря своего и цьркъвь възгради въ немь святааго пьрьвомученика Стефана, ту же
повелѣ прѣбывати нищимъ и слѣпыимъ и хромыимъ и трудоватыимъ, и от манастыря подавааше
имъ еже на потрѣбу и от вьсего сущаго манастырьскааго десятую часть даяше имъ. И еще же и по
вься суботы посылаше въ потребу возъ хлѣбъ сущиимъ въ узахъ" [4: 362]. У ставне монаше життя за
уставом прп. Феодора Студита формує нові парадигми присутности чернечої спільноти в суспільному
житті, що визначають і мережу комунікативнихстосунків, у котрих складаються літературні тексти.
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В статье исследуются церковно-идеологические и культурные обстоятельства проникновения
Студийского устава на Русь как книжного текста. Определено особенности реализации его
наставлений в обыденной практике киевских монахов, что отражено в "Повести временных лет" и
Киево-Печерском патерике.
Archbishop Isichenko I. Studying Regulations and the Narrative Program of Kyiv-Pechersk Scribes.
The article deals with the cultural, ecclesiastical and ideological circumstances of Studying Regulations to
penetrate into Rus as a scribe text. The author defines the peculiarities of the realization of its directives in
Kyiv monks’ daily practical experience depicted in The Tale of Bygone Years and Kyiv-Pechersk Patericon.
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ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДУМКИ В АНГ ЛІЇ ХІV СТ.
У статті розглядається історія середньоанглійського перекладу та історія перекладацької думки
в Англії XIV ст., в середині якого англійська мова витіснила французьку як панівну літературну мову.
Огляд побудовано навколо відповіді на п’ять наступних питань: що в цей час тут перекладалося?
з яких мов? ким? з якою метою? яким чином ці переклади здійснювалися? та які наслідки цієї
перекладацької діяльності?
Об’єктом дослідження цієї статті є розвиток середньоанглійського перекладу та думок про
переклад в Англії протягом XIV ст. Середньоанглійський період займає чотири століття: між
нормандським завоюванням 1066 р. та друкарськими пресами Кекстона (1485 р.). Проте цей період
зручно поділити на дві частини: ранній та пізній середньоанглійський період, межею між якими є
саме середина XIV ст., коли англійська мова витіснила французьку як панівну літературну мову. Тому
метою публікації є виклад становлення поглядів на переклад та зміни в них у середньовічній Англії
XIV ст., а також виявлення зв’язку цих поглядів з тогочасною практичною перекладацькою
діяльністю. Матеріалом для дослідження стали праці сучасних дослідників середньовічного
англійського перекладу, з одного боку, та висловлювання про переклад середньовічних англійських
авторів, подані ними в коментарях, передніх словах, чи включених до самого тексту перекладу, з
іншого. Наш огляд побудовано навколо відповіді на п’ять наступних питань: що перекладалося в
Англії в XIV ст.? з яких мов? ким? з якою метою? яким чином ці переклади здійснювалися?
Пропонована розвідка є продовженням публікацій присвячених давньоанглійському та ранньому
середньоанглійськомуперіоду історії англійського перекладу [1; 2].
Можливо, ми ніколи не дізнаємося точно, як саме та коли англійська мова витіснила французьку
як панівну літературну мову пізнього середньовіччя. Джон з Тревізи в ''Поліхроніконі'' пояснює цю
зміну катастрофічним впливом Чорної Смерті, епідемії чуми, на шкільну освіту, але й до того
французька мова в Англії вже виходила з ужитку [3: 42]. У другій половині ХIV ст. вже не можна
було більше припускати, що всі, хто бажає читати, стануть читати французькою чи латиною. Після
Великої Чуми кількість освічених кліриків істотно зменшилась, а лихо та розруха мало сприяли
витонченості, і коли життя звелося лише до животіння, то використання народної говірки природно
стає загальним. Так, англійська мова починає використовуватися у вирішальні моменти як при
зреченні Ричардом II трону; іншим проявом даної тенденції стає те, що головний королівський кухар
сідає за свої Formes of Cury і пише їх народною говіркою. Те ж саме і на континенті: сер Джон
Мандевіль писав французькою (до 1371) заради родовитої знаті та шляхти, котрі не знали латини, і де,
так само як і в Англії, книжки латиною настільки перестали читати, що він насмілювався
запозичувати із зовсім недавніх творів. А у перші десятиліття XIV ст. в судах графства Кент на півдні
Англії, скажімо, звичною повсякденною процедурою судочинства була наступна вражаюча картина
[4: 161]: ''Перш за все присяжні засідателі знайомилися з питаннями судей … у письмовій формі
латиною, або французькою. Відповідали вони усно, ймовірно, англійською, хоча їхні відповіді
записувалися як рішення присяжних секретарем-регістратором латиною. Коли до суду прибували
судді, головний писар зачитував записані заяви присяжних або вердикт французькою мовою,
перекладаючи їх в умі на ходу з латини. Від імені присяжних їхній старшина або речник далі
передавав на розгляд ті самі відповіді французькою на відкритому засіданні. Коли заяви як у
французькому варіанті, так і в англійському усному варіанті приймалися судом, їх записували в
протокол судового процесу''. Безперечно, така процедура жонглювання мовами та перекладом, що є
наслідком ситуації дво- або тримовності, нас сьогодні вражає. А між тим, це була типова картина для
всієї середньовічної Європи: від норманської Сицилії до Ірландії, від країн Центральної Європи до
Іберійського півострова.
Переклади та оригінальні твори французькою мовою (англо-нормандською) продовжували
створювати і в кінці XIV ст., і серед них слід відзначити Mirour de l’Homme (''Зерцало людини'') (бл.
1374-1380) уславленого сучасника Чосера Джона Ґавера (бл. 1330-1408). Однак свій основний твір –
''Confessio Amantis'' (''Сповідь закоханого''), який включає численні історії, що були переказані з
класичних творів, Ґавер створює вже англійською мовою. (Ця поема, між іншим, бл. 1400 року була
перекладена португальською та кастильською (іспанською) мовами, і, таким чином, є першим
англійським твором, який було перекладено іноземною мовою). Французька мова на кінець XIV ст.
перестає вже бути справжньою рідною мовою для багатьох шляхтичів, а швидше перетворюється на
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другу мову, яка підтримується завдяки зусиллям вчителів, як і латина, що проте користувалася
більшим престижем. Тому XIV ст. характеризується зростанням кількості підручників для вивчення
французької, в найвпливовішому з яких його автор Дж. Бартон писав, що цей підручник призначений
допомогти мовцям англійською розуміти як континентальну французьку, так і закони Англії та інші
bones choses (гарні речі), написані в Англії французькою мовою, бо всі пани та пані, за його словами,
листуються ''en romance'' [5: 20]. Між іншим, ця книжка - найперша граматика французької мови –
залишила чимало свідчень про використання англо-норманської для практичних цілей: записів
законів, актів парламенту, заповітів, записів, що ведуться в меріях та гільдіях тощо. Але текстів, що
не є документами, тепер значно стає менше в порівнянні з попереднім сторіччям.
Проте, як би там не було, але саме рішення Чосера писати лише англійською виявилося
вирішальним для подальшого розвитку англійської літератури та культури. На кінець XIV ст.
англійська мова витісняє французьку як сучасну письмову мову Англії, латина, однак, зберігає свій
статус і в подальшому як престижна мова. Клірики все ще користуються переважно латиною в
міжнародному спілкуванні, історіографії, науці, праві, філософії та теології [6: 130].
Перший видатний перекладач середньоанглійською Джеффрі Чосер (бл. 1340 – 1400), який також
був першим великим англійським поетом, адаптував усі провідні теми сучасної йому західної
літератури для англійського вжитку. Він не лише акліматизував баладу, Боккаччівську новелу,
фабльо, народні фламандські історії, байки про тварин, але й переклав, принаймні, третину – дві інші
йому приписували – улюбленої поеми його століття ''Романа про Розу'' та здійснив повний переклад
улюбленого філософського твору його часу – ''Розради від Філософії'' Боеція [7]. Уже на самого
початку творчої діяльності Чосера визнали за чільного перекладача. Вже його перший важливий
переклад, частина лицарського роману ''Le Roman de la rose'' (''Romance of the Rose'' – ''Роман Рози'')
Гійома де Лорріса та Жана де Мена, його перший значний літературний здобуток (марті), приніс йому
славу. Належність цього перекладу Чосеру тривалий час ставилася під сумнів британськими
літературознавцями, однак прояснилося, що бл. 1385-го року відомий французький поет та сучасник
Чосера Есташ Дешан (Eustache Deschamps) прислав британському побратиму захоплені вірші, в яких
звеличував ''grant translateur'' ''великого перекладача, шляхетного Джеффрі Чосера'') [8].
Здійснення поетичного перекладу з цього французького першоджерела, очевидно, було
надзвичайно відважним та рішучим діянням, якщо враховувати стан англійської мови та літератури в
ІІ половині XIV ст., адже перед цим контакти англійської з французькою носили однонаправлений
характер літературного наслідування англійськими письменниками тем континентальних авторів, що
не сприяло рівності ані між літературами на цих мовах, ані підвищенню статусу англійської мови [9].
Однак цілком ймовірно, що Дешан вважав його ''поетом Трої'' завдяки поемам ''The House of Fame''
(''Оселя слави'') та ''Troilus and Criseyde'' (''Троїл та Хриссеїда'') (бл. 1386), остання – переказ “Il
Filostrato" Боккаччо, при чому до цього перекладу було додано чимало власних творчих фрагментів, а
також інший матеріал, перекладений із твору зовсім іншої направленості – Сonsolatio (''Розради від
Філософії'') Боеція.
Протягом усього свого творчого шляху Чосер постійно перекладав ''olde bokes'' (''старі книжки'') і
до згаданих назв слід ще додати The Legends of Good Women (''Сказання про славетних жінок'') –
низку оповідей, що ґрунтувалися на творах Овідія та Вергілія; Melibee (''Мелібі'') – переклад з
французького перекладу Рене де Льовена трактату Альбертано з Брешії Liber Consolationis et Consoli
(''Книга Розради та Поради''), Clerk’ s Tale (''Розповідь клірика'') – версію з переказу Петраркою
останньої новели ''Декамерона'' Боккаччо, доповненої також з французького тексту-посередника; ''The
Man of Law’ s Tale'' (''Розповідь правника'') – перекладеної з епізоду англо-норманської хроніки Ніколя
Треве (Nicolas Trevet). Широке коло жанрів, за передачу яких брався Чосер, вражає, адже тут і
лицарський роман, і повчальна алегорія, і науковий посібник, і класична література. Не менше вражає
і діапазон підходів: є тут і досить-таки близькі переклади (''Роман про Розу'', ''Боецій'', ''Мелебі''), є й
перекази, в яких критично перероблено джерельні твори (''Троїл та Крисеїда'', ''Розповідь клірика'') [3:
43].
І хоча Чосер так ніколи і не написав трактат про переклад, де б виклав свої погляди на нього, втім
можливо відшукати низку розкиданих по його творах посилань на переклад, що дозволяють одержати
чітке уявлення про перекладацькі переконання ''батька англійської поезії'', як його назвав Джон
Драйден ще в кінці XVII ст. Переклад ''Le Roman de la rose'' істотно відрізняється за своїми підходами
від решти перекладів Чосера, адже в цьому випадку його метою було передати першоджерело
максимально близько в мовному та стилістичному плані [9]. На жаль цей твір не містить прологу, де
автор перекладу виклав би свої цілі та підходи, однак переднє слово до The Legends of Good Women
(''Сказання про славетних жінок'') надає нам такі приклади, вкладені у вуста бога кохання:
" For thow, " quod he, " art therto nothing able.
Yt is my relyke, digne and delytable,
And thow my foo, and al my folk werreyest,
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And of myn olde servauntes thow mysseyest,
And hynderest hem with thy translacioun,
And lettest folk from hire devocioun
To serve me, and holdest it folye
To serve Love. Thou maist yt nat denye,
For in pleyn text, withouten nede of glose,
Thou hast translated the Romaunce of the Rose,
That is an heresye ayeins my lawe… (рядки F 320 – 330).
Ці рядки – не лише свідчення на користь того, аби частину перекладу "Роману" справедливо
приписувати Чосеру, але також і є ілюстрацією того, що Чосер визнає зміну стратегії перекладу після
''Роману'', оскільки ''it nedeth nаt to glosse'' (рядок 254). Бог кохання ж дорікає Чосеру за те, що той
здійснив переклад поеми ''in pleyn text'', тобто не втручався в текст, поліпшуючи його зміст. Королева
Альсеста, на противагу богу кохання, приймає бік Чосера і наводить традиційний аргумент
перекладача: що за зміст поеми перекладач відповідальності не несе:
He may translate a thyng in no malyce,
But for he useth bokes for to make,
And taketh non hed of what matere he take,
Therfore he wrot the Rose and ek Crisseyde
Of innocence, and nyste what he seyde.
(рядки G 341-45)
[Пропонуємо підрядний переклад, оскільки поетичного перекладу ''Легенд про славних жінок'' ані
українською, ані російською мовами не існує:
Він міг перекладати не зловмисно, а лише тому, що настільки
Звик писати книги, що не зважає на їхній зміст;
І, таким чином, він написав ''Троянду'' й ''Хризеїду''
Зовсім нелукаво, сам не знаючи, що він каже.]
Рівень майстерності Чосера та точність були надзвичайно високими. Як перекладач та майстер
переспіву та переказу, він заклав підвалини сучасної англійської епічної поезії [7]. Приклад Джеффрі
Чосера безпосередньо надихав кількох перекладачів кінця ХІV – початку ХV ст. Так, Boece (''Розрада
від Філософії'' Боеція) Чосера була використана для доповнення першоджерела Боеція у віршованому
перекладі Сonsolatio Джоном Волтоном (John Walton) (1410), який також, очевидно, здійснив ще й
переклад De Re Militari (''Про військову стратегію'') Веґеція [3].
Однак й оригінальна лірична поезія отримала поштовх для розвитку саме завдяки перекладам та
переспівам французької поезії в провансальській традиції та від перекладу латинських гімнів. Самий
давній зразок такого перекладу Summer Is Icumen In було знайдено в книжечці ченця, яка не містила
інших англійських творів, а лише рясніла латинськими та французькими віршами. Сам по собі цей
вірш є вправою в провансальському стилі, reverdie, тобто весняної пісні, зразки якої зустрічаються у
всіх літературах, що підпадали під вплив поезії трубадурів [6]. Не менш гарним, хоча й менш відомим
є віршик, що датується тим же часом – When the Turf is the Tower, що міститься в рукописі відразу
після свого джерела та низки поем ченця Вільяма Гереберта (William Herebert (? – 1336), першого
англійського ліричного поета відомого нам на ім’я, та кількох його ж перекладів з популярних
латинських гімнів, які, безперечно, були здійснені для молитви народною мовою, звичаю, якому ми
зобов’язані також появі ''Псалтиря'' Ричарда Ролле (бл. 1300 – 1349) [7].
У цей же час було виконано й інші значні переклади. Зокрема, Джон з Тревізи переклав
англійською мовою з латини кілька розлогих творів, типових праць-компендіумів наукових знань
того часу: De Proprietatibus Rerum (''Про властивості речей'') Варфоломія Англійського (1398),
всесвітню історію Polychronicon Ранульфа Гіґдена (1387) та середньовічну настанову з державного
врядування De Regimine Principum (''Про управління державців'') Еґідія Римського. Таким чином,
завдяки цьому великому починанню Тревізи в Англії потреби учнів, студентів, учителів та
проповідників частково задовольнялися тепер на народній мові. Ці великі трактати є типово
середньовічні, і перший з них був визнаний класичним твором в університетах. Чернецьфранцісканець Варфоломій, певно уродженець Англії, був професором теології Паризького
університету, а його трактат, енциклопедія середньовічних знань про природу, був скомпільований в
середині ХIII ст. Ранульф Гіґден, чернець із монастиря св. Вербурга, створив свій ''Поліхронікон'' бл.
1350 р. Це компіляція з багатьох авторів і охоплює вселенську історію від творення світу до сучасних
Гігденові часів. Тут описуються різні землі та наводяться всілякі популярні за Середніх віків легенди
з історії Персії, Вавилону та Риму.
Приблизно тоді ж невідомий перекладач створив англійський варіант скарбниці середньовічних
знань про мандри та природу – ''Мандри Мандевіля'', а інший невідомий клірик здійснив для якоїсь
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шляхтянки, істотно переробивши, переклад твору німецького ченця Генріха Сусо Horologium
Sapientiae (''Пісочний годинник мудрості'', перекладений як Seven Poyntes of Trewe Wisdom). Ще один
невідомий автор ''Хмари незнання'' (The Cloud of Unknowing) намагався взяти вершини теології,
перекладаючи ''Містичне богослов’я'' Псевдо-Діонісія (в перекладі – Hid Divinity), та інший, можливо,
не такий складний твір, як перший – Benjamin Minor Ричарда Сент-Вікторського[3: 43].
Створювалося й по кілька перекладів одних і тих самих текстів [10]. На додаток до наведених
вище прикладів можемо назвати кілька ''Мандевілів'' та переклад Еґідія Римського, який Томас
Гокклів (бл. 1367 – 1426) вставив до свого Regement of Princes (1411 – 12). А ще Гокклів планував
здійснити для герцога Ґлостера переклад Веґеція.
Для перекладачів цього часу характерна наполеглива самовпевнена віра в придатність англійської
мови для перекладу яких завгодно текстів з інших мов. Якщо не враховувати висловлювання короля
Альфреда в передмові до власного перекладу Pastoral Care, то навряд чи хто в Англії до Чосера так
захищав переклад, підкреслюючи достоїнства мовної відносності, як це робить автор
''Кентерберійських оповідей'' у своїх прологах до Другої книги ''Троїла'' та до ''Трактату про
астролябію'': ''This tretis… wole I shewe thee under ful lighte rewles and naked wordes in English; for Latin
ne canstow yit but smal, my lyte sone. But natheles, suffyse to thee thise trewe conclusiouns in English, as wel
as suffyseth to thise noble clerkes Grekes thise same conclusiouns in Greek, and to Arabiens in Arabik, and
to Iewes in Ebrew, and to the Latin folk in Latin; whiche Latin folk han hem furst out of othre diverse
langages, and writen in hir owne tonge, that is to sein, in Latin.''
Подібним чином і Джон з Тревізи додає до ''Поліхронікону'' два передні слова (1387). У першому
передньому слові він енергійно відстоює переклад живою сучасною мовою, а в другому – описує
характерні риси власної перекладацької практики [10]. Особливо цікавим є перший пролог, фрагмент
з якого, де відстоюється необхідність у перекладі сучасною мовою, наводимо далі.
ЛОРД:…Це [те, що люди говорять різними мовами] велика напасть, що переслідує людство,
проте Господь у своїй милості зглянувся і вказав два види ліків для її подолання. Перший полягає в
тому, щоб вивчити й знати багато різних мов, і, таким чином, між чужоземцями, жоден з яких не
знає мови іншого, виступати посередником і передавати, що хоче сказати кожен з них іншому. А
другий вид полягає в тому, що в багатьох краях і землях вивчають, вживають та знають якусь одну
спільну мову. І тому у всіх краях та землях Європи, особливо по цю сторону від Греції, вивчають,
вживають та знають латину. Унаслідок цього клірики [освічені люди] з великодушності та
ґречності складають і пишуть свої книжки латиною, щоб їхні твори та книжки розуміли у різних
краях та землях. І саме тому чернець з Честеру на ім’я Ранульфус [Ральф Гіґден] написав свої
книжки Хронік, де описується у часі та просторі довколишній світ, де оповідується про дива дивні
та події чудернацькі, і де веде він свій літопис від сотворіння землі й неба до самого року своєї
кончини латиною, так що тут [у цьому літописі] міститься багато чудових оповідей та знань для
тих, хто їх здатен прочитати й зрозуміти. Отже, я хотів би замовити переклад цих книжок Хронік
з латинської мови мовою англійською, аби більше людей могли зрозуміти їх і звідти почерпнули знань
і диковин та набралися вченості.
КЛІРИК: Ці книжки Хронік написані латиною, а латину вживають та розуміють у всіх краях та
землях Європи по цей бік від Греції. А от англійську мову, зазвичай, не настільки широко знають та
розуміють, і переклад англійською мовою ніхто не зрозуміє, окрім самих англійців; тоді як же так,
що більше людей зрозуміє Хроніки, коли вони перекладені з латини, яка так широко вживана та
знана, на англійську мову, яку вживають і знають лише одні англійці?
ЛОРД: Відповісти на це питання та розвіяти сумнів – легко. Адже, якби ці Хроніки було
перекладено з латини англійською, тоді їх розуміли б набагато більше людей, тих, що розуміють
англійську та не знають латини.
КЛІРИК: Ви латиною говорите та читаєте, розумієте її; отже, у перекладі англійською мовою
нема потреби.
ЛОРД: Цей довід я відхиляю. Бо хоча я розумію латину, і можу говорити та читати нею, в цих
книжках Хронік є багато такої латини, що ані я, ані ти не зможемо зрозуміти без глибокого
вивчення, порад від мужів учених чи того, щоб зазирнути до інших книжок. До того ж, нехай навіть
мені це не було б потрібно, воно потрібно іншим людям, що на латині не знаються зовсім.
КЛІРИК: Ті, що зовсім не розуміють латину, можуть її вивчити та зрозуміти.
ЛОРД: Не всі, бо деякі не можуть, так як зайняті іншими справами, деякі із-за віку, деякі за
браком розуму, деякі за браком статків, інші – друзів, що знайшли б їм кошти для навчання, а деякі
через інші вади або перешкоди.
КЛІРИК: Але ж немає потреби, щоб всі такі знали Хроніки.
ЛОРД: Не говори надто вже так впевнено про потреби; бо впевнено казати про те, що
необхідно, можна лише коли воно вже існує і тому неодмінно його не може не бути. [ …] все, що на
користь, є необхідним, тому, в цьому сенсі, знати Хроніки необхідно всім.
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КЛІРИК: Тоді ті, хто латину не розуміють, можуть спитати, дізнатися й навчитися від тих,
хто латину розуміє.
ЛОРД: Ти говориш дивно. Адже неосвічені люди не знають, що саме слід спитати, а особливо про
вчені справи, які ніколи не спадають їм на думку; та й не знають вони у кого саме слід питати. До
того ж, не всі ті, хто розуміють латину, мають такі книги, щоб сповістити необхідне неосвіченим;
до того ж деякі не мають часу, а інші не захочуть його гаяти, ось чому необхідно мати англійський
переклад.
Для того, аби довести необхідність перекладу сучасною зрозумілою народу мовою, Джон з Тревізі
звертається до історії перекладу Святого Письма.
КЛІРИК: Латинська мова є і добра, і ясна, і саме тому ніякі переклади англійською мовою
непотрібні.
[ …]
ЛОРД: І не особливо далекоглядна людина, якщо її очі не закриті для знання, і та вже побачить
спростування цього аргументу, та й навіть і сліпа, якщо чуття не зраджує їй, напомацки знайде
відповідь. Бо будь цей аргумент чогось вартий, то в такий спосіб можна було б довести, що ті
Сімдесят тлумачників [перекладачі Септуаґінти], і Аквіла, Симмах, Феодотіон, і той, хто здійснив
перший переклад, і Ориґен займалися невдячною справою, коли перекладали з гебрайської мови грекою
Святе Письмо; і що Святий Ієронім чинив невдячну справу, коли перекладав його з гебрайської мови
латиною, адже гебрайська мова є і доброю, і ясною, і нею Воно [Святе письмо] було надихане
Святим Духом; і всі вони за свої переклади були Святою Церквою вельми схвалені. Ось чому,
вищезгаданий нерозумний аргумент вартий того, щоб його стерли в порох, жбурнули у воду і таким
чином розвіяли. До того ж Святе Письмо латиною також є і добрим, і ясним, та все ж, якщо
скласти проповідь Святого Письма всю латиною для тих, хто знає англійську, а латини не розуміє,
то було б ділом невдячним; бо не стануть вони від того розумнішими латиною, якщо не
розтлумачити їм, про що йдеться, англійською. Далі необхідно мати переклад англійською та
тримати його в пам’яті, щоб не забути; то краще, щоб такий переклад було зроблено та записано,
аніж просто промовлено та не записано. От тому-то вищезгаданий нерозумний аргумент не зможе
привабити жодної людини, у якої є розум, щоб вона відмовилася від англійського перекладу.
КЛІРИК: Багато з цих книжок знаходяться зовсім поруч із Святим Письмом, як-то Святі Отці
та філософія, то не маємо ми їх перекладати англійською.
ЛОРД: Дивно, що ти наводиш такі слабкі доводи, адже ти так довго вчився. Книжки
Аристотеля, а також й інші книжки з логіки та з філософії було перекладено латиною з греки.
Також Іоанн Скот [Еріуґена] на прохання короля Карла переклав книги Дениса [Псевдо-Діонісія
Ареопаґита] з греки латиною, а також і Святе Письмо було перекладене з гебрайської мови на
грецьку, а з грецької – на латинську, а потім з латинської на французьку; тоді, чим же завинили
англійці, що його не можна перекласти англійською мовою.
[Далі Джон з Тревізи звертається до історії перекладу в Англії.]
Також і король Альфред, що заснував Оксфордський університет, переклав англійською мовою
найкращі закони та велику частину Псалтиря – з латини англійською, а також спонукав Вирефріта
[Верферта], єпископа Вустерського, перекласти труди Святого Григорія, діалоги, з латини
саксонською. Також і Кедмон з Вітбі був натхненний Святим Духом й склав англійською мовою
чудові поезії з майже всіх історій Святого Письма [тобто чудово передав англійськими віршами
майже всі біблійні притчі]. Також і святий чоловік Беда переклав з латини англійською мовою
Євангелію від Іоанна. Так само тобі відомо, де Апокаліпсис записаний на стінах та даху каплиці й
латинською, й французькою мовами. Також і Євангелії, і Пророкам, й істинній вірі Святої Церкви
слід навчати англійських людей, що не знають латини, та проповідувати серед них. Далі, і
Євангелію, і Пророків, й істинну віру Святої Церкви слід розповідати їм англійською мовою, а цього
інакше не зробити, як через переклад на англійську, бо таке проповідування англійською і є самим
перекладом, і таке проповідування англійською є добрим та благочестивим, коли англійський
переклад є добрим та благочестивим.
Крім того, Тревіза пише про множинність перекладів і про необхідність нових перекладів та їхніх
виправлень.
КЛІРИК: Якщо якийсь переклад було б зроблено так, що його можна було б поліпшити в любому
місці, то деякі люди ганили б його.
ЛОРД: Якщо люди ганять те, що не заслуговує, щоб його ганили, то тоді вони самі заслуговують
на докори. Клірики досить добре знають, що жодна грішна людина не робить настільки добре, що
не могла б зробити краще, що не робиться настільки добрий переклад, який не можна було б
поліпшити. Саме тому-то Ориґен перекладав Псалтир двічі, а Ієронім – тричі. Я не вимагаю, щоби
переклад цих книжок був найкращим, який лише може бути, бо то була б безпідставна мрія для
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всякої людини з тих, що зараз живе, але я хотів би мати вправний переклад, який був би знаним та
зрозумілим.
КЛІРИК: А який переклад цих Хронік Ви хотіли б мати: віршами чи прозою?
ЛОРД: Прозою. Бо звичайно проза ясніше за вірші, її легше та простіше розуміти… (Переклад
Кальниченка Олександра, Кальниченка Сергія та Ільїна Ігоря ) [11].
І такі матеріали регулярно з’являються протягом ХV ст., мабуть, як невід’ємна частина
перекладацького самовизначення. Захист вживання рідної мови виявився особливо ґрунтовним та
обґрунтованим у творах єпископа Реджинальда Пікока (Reginald Pecock, бл. 1395 – бл. 1460), хоча й
приніс йому нещастя, адже Пікок втратив свій сан саме через переклад, переклад значніший за всі
згадані. Цей переклад у зв’язку із відчутною загрозою для духовної та світської влад призвів до
великої та нещадної дискусії щодо несанкціонованих перекладів Біблії та до скорочення
перекладацької діяльності. Мова йде про так звану ''Біблію Вікліффа'' (бл. 1385 – 97).
Переклад Біблії залишається ключовим питанням впродовж всього часу аж до XVIII ст. включно, і
ці проблеми посилюються із становленням та розвитком понять національних культурта з настанням
Реформації. Переклад починають використовувати як зброю, як у догматичних, так і політичних
конфліктах по мірі виникнення національних держав та послабленню централізації церкви, що в
мовному плані позначається в занепаді латини як загальної мови [12].
Першим перекладом повної Біблії англійською мовою стала Біблія Вікліффа 1382 року,
найважливіший англійський переклад XІV ст., який розкрив усю слабкість прозового письма того
часу [7]. Цей переклад, який позначив початок великого розквіту біблійних перекладів англійською
мовою, пов’язаний зі зміною ставлення до ролі письмового тексту в церкві, що склало частину
становлення процесу Реформації, було виконано між 1380 і 1384 роками [13].
Оскільки теорія Вікліффа означала, що Біблія придатна наставляти в усіх сферах людського
життя, то з цього виходило, що кожна людина повинна була отримати доступ до цього ключового
тексту тією мовою, яку вона розуміє, тобто простою сучасною мовою [12]. Погляди Вікліффа, які
привернули до себе коло послідовників, були піддані критиці як єретичні, а його з групою
прибічників викривають як ''лоллардів''. Проте робота, розпочата Вікліффом, продовжилась після
його смерті: його учень Джон Перві відредагував перше видання десь перед 1408 роком (перший
датований рукопис).
Ця Біблія – результат спільної праці невідомих перекладачів, який пізніше Вільям Кекстон
приписував Джону з Тревізи – дійшла до наших днів у великій кількості рукописів, і, принаймні, у
двох версіях. Перша версія, більш рання, є значно буквальніша, тоді як друга, пізніша,
характеризується більшою увагою до ритму англійського синтаксису та супроводжується
передмовою, в Розділі ХV якої пояснюються способи, якими користувалися автори цього перекладу,
та пропонується переконливий захист перекладу в цілому [14]. Досягнення цих перекладачів
виявляться іще більш вражаючими, якщо ми зважимо на те, що такому перекладу майже нічого не
передувало. Цей переклад був частиною спільного і надзвичайно радикального задуму розмноження
та розповсюдження цієї книги, що його чудово було реалізовано до 1388 року [15].
Друга редакція Біблії Вікліффа містить загальний Пролог, складений між 1395-6 роками і в
п’ятнадцятому розділі Прологу описуються чотири етапи перекладацького процесу: спільні зусилля зі
збору старих Біблій та глос і встановлення автентичного латинського джерельного тексту; порівняння
перекладів; консультації ''із давніми граматиками та давніми богословами'' стосовно важких слів та
складних значень; переклад якнайясніше ''речення'' (тобто, значення), з корегуванням цього перекладу
з групою співпрацівників:
''… прагнучи милосердно врятувати усіх у державі нашій, бо Господь врятував би їх, проста
людина переклала Біблію англійською з латини (Перві називає себе простою людиною – прим.
Авторів). Ця проста людина тяжко працювала. По-перше, разом з товаришами та помічниками ми
зібрали чимало старих Біблій, з тлумаченнями авторитетних богословів ... аби зробити одну Біблію,
певною мірою достовірну. Потім переглянули тлумачення інших авторитетних богословів, особливо
тлумачення Старого Заповіту Миколая Лірського, що дуже допомогло у цій роботі, і втретє,
порадився з поважними граматиками та богословами щодо складних для розуміння слів та речень.
Учетверте, зробив переклад якомога ближчим до значення першоджерела і віддав його на
виправлення багатьом знавцям цієї справи.'' (Тут і далі пер. О. Рисухіної та О. Кальниченка)
(Переклад здійснено за [16]).
Оскільки політична функція перекладу полягала в тому, щоб зробити повний текст Біблії
доступним, то це привело до певної позиції стосовно пріоритетів перекладача: в ''Передмові'' Перві
чітко зазначає, що перекладач повинен перекладати ''по реченню'' (''смислу''), а не по словах: ''так,
щоб значення було так само ясним англійською, як і латиною, і не відходило при цьому далеко від
літери першотвору.'' І наводить приклад: ''…Наприклад, речення латиною Dominum formidabunt
adversarii ejus слід передавати англійською дослівно ''Господа його вороги будуть боятися'', а я
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передаю це англійською так ''вороги Господа будуть боятися його'' або іншим реченням у тому ж
дусі.'' Що є метою, так це зрозумілий переклад розмовною мовою, текст, яким міг би скористатися
мирянин: ''І немає сумніву для простої людини, що із милістю Божою і у тяжкій праці англійська
Біблія може бути розтлумачена природніше і коротше, ніж латиною старими поважними
богословами, й набагато уважніше й ґрунтовніше, ніж це зробили пізніше інші тлумачі.''
Про важливість цього перекладу можна судити по тому факту, що велика кількість – 150
екземплярів – відредагованої Перві Біблії були переписані навіть після заборони, незважаючи на
загрозу відлучення від церкви, перекладів, що ходили без схвалення єпископом чи єпархіальними
радами в липні 1408 року. Кнігхтон Літописець скаржився, що ''перші Євангелії кинуті за кордон і по
ним топчуться свині'', і це безперечно, суперечило тому широкому інтересу в перекладі Біблії колом
Вікліффа.
Коли ще в XII ст. миряни починають читати Біблію та тлумачити її значення згідно свого власного
розуміння, то відношення церкви змінюється. Слід не забувати, що з святоотечеських часів метод
екзегези став строгішим, як і жорстокішою стала доктрина. Мирянин, не свідомий цієї традиції, міг
легко викривити погляди, що склалися внаслідок тривалих учених дискусій. І зрозуміло, що лише ті,
хто повністю присвятили себе вивченню традиційної екзегези, були уповноважені тлумачити
священні тексти. А несвідомі миряни, що доклали своїх власних особистих міркувань до тлумачення
біблійних текстів, могли дійти висновків, що в кінцевому результаті відрізнялися б від
ортодоксальних поглядів. Часто не маючи освіти і не знаючи латини, вони розмірковували над
текстом Святого Письма, який читали лише народною мовою. Зрозуміло, що церква вважала їх за
єретиків, переклади засуджувала, а Біблію сучасними мовами забороняла [17]. Причини виступу
проти перекладів сучасними народними мовами були двох типів: (1) ніхто не може перекладати без
того, щоб не перекрутити значення священного тексту, оскільки навіть Ієронім, хоча він був
богонатхненний, і то визнавав, що часом у своїй роботі припускався помилок; (2) бідність сучасних
мов робила майже неможливою передачу ''таїнств християнської релігії''.
Так як екзегеза пов’язана з текстом, то на мирянина буде чатувати небезпека, адже читаючи
Біблію, він міг впасти в єресь. Для вираження релігійної думки тогочасні народні мови були надто
примітивним засобом. Такі погляди означали засудження біблійних перекладів, хай навіть, в XV ст.
сер Томас Мор, наприклад, не заперечував проти перекладів народною мовою, за умови, що вони
схвалені єпископом. Проте Вікліфф чи Тиндаль дотримувалися своєї власної думки щодо цього, коли
відкидали вчення ''святих отців''. ''У цьому перекладі він [Вікліфф] цілеспрямовано перекручував
святий текст, зловмисно вводячи туди такі слова таких єресей, які він збирався посіяти'' [18: 17].
Загроза, яку несли прибічники Вікліффа, суттєво стривожила духовну владу і архієпископ Томас
Ерендел (Thomas Arundel) між 1407 та 1409 роками оголошує цілковиту заборону на
несанкціонований переклад Біблії [14], що мало сумні наслідки для розвитку народного богослов’я.
Стосовно перекладу в ''У ложенні'' архієпископа Томаса Ерендела сказано: ''Отже, ми вирішили й
ухвалили, що віднині й надалі ніхто з власного бажання не буде перекладати жоден текст із
Святого Письма англійською чи будь-якою іншою мовою чи то у вигляді книжки, чи листка, чи
трактату такого роду, чи вже нещодавно укладених у часи згаданого Джона Вікліффа чи з тих пір
надалі, як публічно, так і приватно, під страхом великої кари, доки цей переклад не буде
затверджено місцевою єпархією, чи, при потребі, єпархіальною радою.'' [16: 76] (Пер. авторів) (Що
стосується світської влади, то захват королівськогопрестолу у 1400 році Генріхом IV та необхідність
з боку династії Ланкастерів якось узаконити свої права на трон, також певним чином вплинули на
перекладацьку практику І половини XV ст.). За іронією долі ці сурові рішення духовної влади стали
спробою повернути у зворотному напрямку той процес, який сама ж церква 1215 року на ІV
Латеранському соборі і започаткувала з метою протидіяти єретичному руху катарів (альбогійців):
надання достатньої релігійної освіти мирянам, аби вони могли дати достойну відсіч єретикам на їхніх
власних теренах. Одним з наслідків церковної заборони стало те, що прибічники Вікліффа копіювали
не лише власні тексти, але й ортодоксальні тексти на кшталт ''Псалтиря'' Ричарда Ролла, в які таємно
вставляли єретичні матеріали.
1410 року єпископ Ерендел дав дозвіл читати та перекласти впливовий текст Псевдо-Бонавентури
Medationes Vitae Christi (''Роздуми над життям Христа''), переклад якого здійснив Ніколас Лов (пом.
1424) під назвою Mirrour of the Blessed Lyf of Jesu Christ. Цей твір уцілів у численних копіях і високо
цінувався Томасом Мором. У цьому перекладі багато принадних рис, наприклад, усвідомлення Ловом
того, що він працює в межах англійської літературної традиції, і прагнення розрізняти власні
доповнення до тексту від слів оригіналу. Однак, справжнє значення цього перекладу полягає в
поверненні до давнішої та безпечнішої форми буквального перекладу (перефразування) Біблії та
роздумів, надиханих Біблією. Відлуння слів Ельфрика відчувається в словах Лова з прологу до цього
перекладу, що він, де, частує своїх читачів-мирян ''молоком легкого вчення, а не важкою м’ясною
стравою великої вченості''. І якщо Лов репрезентує одну реакцію впродовж XV ст. на виклик
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Вікліффа, то Пікок, безперечно, представляє іншу, захищаючи живу сучасну мову народу як засобу
аргументованої відсічі супротивнику[3: 44]. На жаль його відданість рідній мові призвела до того, що
в 1457 році його самого було засуджено як єретика.
Аналіз перекладів та думок про переклад в Англії XIV ст. дозволяє зробити наступні висновки.
Завдяки письменникам-перекладачам XIV ст., особливо Джефрі Чосеру, англійська мова почала
стабілізуватися, хоча граматика, словниковий запас та орфографія продовжують надзвичайно
варіюватися. Читачі перших перекладів складалися з духовенства (релігійна література та проповіді),
політиків (історичні оповіді), вчителів (підручники з латинської та грецької мови), шляхти та багатих
купців (романи). Суспільство ще було не готове до сприйняття перекладів визначних творів.
Відкриття гуманізму було поступовим. ''Переклади цього періоду піднімають ті ж самі проблеми, що
й оригінальні англійські книжки цього часу (...); вони втілюють у собі звичайні смаки та вузький
кругозір звичайних людей, які сприймали тільки звичайні книжки'' [19: 15-16]. Поетика, запозичена з
систем мов-першоджерел, принесла певні дивіденди у вигляді буйного розвитку оригінальної
творчості в пізнішу, Єлізаветинську добу [20: 169]. Більшість перекладів мали повчальний та
дидактичний характер. Протягом цього підготовчого періоду до початку Ренесансу, читачі та
перекладачі були найбільше зацікавлені в авторах кінця середніх віків. Боецій та Езоп є важливими та
найбільш популярними авторами цього періоду. Однак, Вергілій, Овідій та Цицерон ще не
користуютьсявеликою популярністю.
Дослідники середньовічного перекладу вказують на особливу проміжну ділянку між тим, що, на
нашу теперішню думку, є перекладом, і тим, що є первотвором [21]. До цієї непевної царини
включаються Ovid moralisé, різні французькі та англійські переклади з доповненнями Consolatio
philosophiae Боеція, Roman de la Rose, The Legend of Good Women Джеффрі Чосера та Confessio
amantis Джона Ґавера. Вони, безперечно, містять переклади з інших мов, а то й переважно
складаються з них, проте часто з кількох творів одночасно; до того ж ці перекладені уривки
переплітаються з глосами, з різного роду зауваженнями та примітками, які мають тлумачити цей
текст, проте ані візуально, ані жодним іншим чином не відмежовуються від перекладу; а подаються
читачеві ці розпливчасті за статусом твори чи-то як коментарі, чи-то як оригінали (особливо твори
Чосера та Ґавера), чи-то як, найцікавіше, просто подаються, не визначені ані як коментарі, ані як
переклади, ані як першотвори. Скажімо, The Legends of Good Women (''Сказання про славетних
жінок'') Джеффрі Чосера це – низка оповідей, що ґрунтувалися на творах Овідія та Вергілія; а його ж
Clerk’ s Tale (''Розповідь клірика'') – версія з переказу Петраркою останньої новели ''Декамерона''
Боккаччо, доповнена також з французького тексту-посередника. Історії створення творів такого роду
та їхнього авторства підкреслюють ступінь, в якій наш закон про авторське право, що настільки чітко
проводить межу між перекладами та оригінальними творами, між перекладачами та авторами
первотворів, є всього лише соціальною фікцією відносно недавньої чинності, і у досліджені таких
проміжних явищ, що схожі на середньовічні переклади, як то псевдо-переклад, авто-переклад та інші
тексти, що ніколи не мали відповідних джерельних текстів: тексти, чиї джерельні тексти, ніколи не
існували як незалежні, а лише послужили основою для перекладів; тексти, для яких виявилося
складно встановити лінійні відношення між джерельним та цільовим текстами та аналогічні явища,
що через вимогу наявності джерельного тексту, яка навряд чи є достатньо обґрунтованою, вилучалися
з предмету дослідження в перекладознавстві, ми і вбачаємо перспективу подальшого дослідження.
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Кальниченко А. А., Подминогин В. А. История перевода и мыслей о переводе в Англии XIVв.
В статье рассмотрены история перевода и история мыслей о переводе в средневековой Англии
XIV в., в средине которого английский язык вытеснил французский и стал господствующим языком
литературы. Обзор построено вокруг ответа на пять следующих вопросов: что здесь в это время
переводилось? с каких языков? кем? с какой целью? каким образом эти переводы осуществлялись?
каковы последствия данной переводческой деятельности.
Kalnychenko O. A., Podminogin V .O. The History of Translation
and Translation Thoughts in England of the 14th century.
The article deals with the history of translation and the history of translation thoughts in medieval England
of the Late Middle English period (14 th cent.), in the middle of which English language replaced French and
became the leading literature language. The overview attempts to offer answers to the following six
questions: Who translates? With what intentions? What? For whom? In what manner? With what
consequences?
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БАЗОВІ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ)
У статті зроблено спробу представити базові поняття комунікативної лінгвістики у
лінгвокогнітивному аспекті та розкрити систему стереотипів спілкування, що реалізують основні
комунікативні завдання – стратегії і тактики. Систематизовано картину ситуативної
зумовленості мови і розглянуто комунікативну ситуацію як модель, в якій мова розглядається як
одне з комунікативно-значущих явищ суспільства.
В останні десятиріччя на зміну структурномупідходу до дослідження мовних явищ, у центрі уваги
яких знаходилися питання внутрішньої організації різних мовних рівнів та мови в цілому [1; 2; 3],
прийшов комунікативно-когнітивний підхід, який вимагає вивчення мовної системи в дії та самого
процесу комунікації [4; 5; 6]. При цьому підході кожний елемент мовної системи розглядається як
єдність функціональних особливостей, які використовуються у мовленні для досягнення
максимальної адекватності процесу комунікації. Кожна мовна одиниця висвітлює одночасно
служіння когніції та комунікації [7: 1; 8: 5]. Таким чином, метою статті є розкриття системи
стереотипів спілкування, що реалізують основні комунікативні завдання – комунікативні стратегії і
тактики. Створюючи текст, людина має намір повідомити про щось, зацікавити чимось, переконати
в чомусь та ін. Тим самим у кожному тексті спостерігається співвідношення двох аспектів: логікозмістовного, прихованого за словами що, в чому, чим, і психолінгвістичного, який виражається в
словах повідомити, зацікавити, переконати. Отже, крім співвідношення "текст – дійсність",
необхідно враховувати співвідношення "адресант – текст – адресат". Зацікавити не існує окремо від
чим, і не є по відношенню до нього чимось зовнішнім. Є що, зміст мовлення, і цим треба зацікавити.
Переконати також не існує самостійно. Чинник, який зв’язує обидва аспекти, обумовлює цілісність і
визначає функцію кожного елементу мовлення, – цільова установка [9: 256-257].
Цільова установка (інтенція) примушує не тільки відбирати певні факти, але і подавати їх у
певному освітленні, тобто примушує відповідно організовувати мовлення, обумовлює композицію і
відбір мовних засобів [9: 257]. Поняття комунікативної інтенції стало узагальнюючим для великої
кількості комунікативних завдань, які людина щоденно вирішує у процесі свого спілкування з
іншими. При спілкуванні вона прагне проінформувати, переконати, попросити, погодитися, вимагати,
заперечувати, поділитися думками, оцінками. Кількість таких комунікативних "типових" завдань,
спричинених комунікативними інтенціями є порівняно незначною, що приводить до невеликої
кількості можливих стандартних рішень [10: 268].
Будь-яка комунікація припускає використовуваннямовцем сукупності комунікативних стратегій.
У процесі усної комунікації ці стратегії є ретельно продуманими, сформульованими і мають певну
мовну оболонку, їх використання може мати як цілеспрямований, так і спонтанний характер [11: 150151].
Участь у комунікації не зводиться виключно до пасивного розуміння, буквальної розшифровки
значення адресованого вислову. Оскільки кожний конкретний вислів занурений у певний контекст,
його істинне значення неможливо зрозуміти, не володіючи даними про ту комунікативну ситуацію,
елементом якої виступає вислів. У більшості ситуацій прямий вираз намірів суб’єкта дії небажаний,
тому суть мовної дії полягає у вживанні різноманітних мовленнєвих стратегій. Це може виражатися в
тому, що мовець або коментує ситуацію, або питає про що-небудь, або радиться з адресатом,
одержуючи при цьому потрібний результат і не зустрічаючи опору з боку співрозмовника [11: 151].
Таким чином, у кожній мові сформулювалася певна система стереотипів спілкування, що
реалізують основні комунікативні завдання – комунікативні стратегії і тактики. Під
комунікативними стратегіями розуміють:
поетапну реалізацію адресантом комунікативного плану мовленнєвої поведінки для
досягнення загальної мовної/немовної мети спілкування [12: 120];
частину комунікативної поведінки або комунікативної взаємодії, в якій серія різних
вербальних і невербальних засобів використовуєтьсядля досягнення певної комунікативноїмети
[12: 122];
ланцюжок рішень мовця, його вибір певних комунікативних дій і мовних засобів або
реалізація набору цілей у структурі спілкування, тип або лінія поведінки одного з комунікантів у
конкретній ситуації спілкування, які співвідносяться з планом досягнення переважно глобальних
(а іноді і локальних) комунікативних цілей в рамках всього сценарію функціональносемантичної репрезентації інтерактивного типу [13: 137].
Слід зазначити, що ці визначення спираються на інтеракціональний характер комуникатівної
стратегії і тому дозволяють розглянути комунікацію в цілому, а не тільки її окремі фрагменти. Адже,
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люди, спілкуючись один з одним, не передають інформацію заради того, щоб тільки повідомити щось
своєму співбесіднику. За мовленням, за кожним мовленнєвим повідомленням стоїть інша, немовна
задача, завжди мовленнєве повідомлення є засобом досягнення деякої немовної мети [14: 13].
Стратегії як різновид людської діяльності мають глибинний зв’язок з мотивами, що керують мовною
поведінкою особи та її потребами і бажаннями [15: 83]. До числа найістотніших мотивів людської
поведінки відносяться бажання бути ефективним (тобто реалізувати інтенцію) і необхідність
пристосуватися до ситуації. Ці мотиви є первинними, але не єдиними в спілкуванні. До числа вторинних
цілей спілкування відносяться цілі, пов’язані з самовираженням, з ефективною взаємодією
коммунікантів, з прагненням мовця зберегти і примножити значущі для нього цінності, з бажанням
мовця уникнути негативних емоцій. Первинні цілі спілкування лежать в основі комунікативногопроцесу,
вторинні визначають вибір мовного матеріалу і тип мовної поведінки [16: 84].
Таким чином, комунікативні стратегії мовця і слухача можуть співпадати і розрізнятися, при
цьому учасники спілкування неминуче міняються своїми комунікативними ролями, тому точніше їх
слід визначати як комунікативних партнерів, якщо ми не стикаємося з навмисним або ненавмисним
порушенням принципу кооперації в спілкуванні [17: 217-237]. Виділяються такі складові
комунікативної стратегії: цілепокладання, що включає вибір однієї з множини заданих цілей,
перетворення мотиву на мотив-ціль; формування стратегії – оцінка ситуації; вербалізація –
виконання [18: 72]. Оскільки мовне спілкування завжди здійснюється з метою впливу на реципієнта,
то дуже важливим стає механізм пріоритетних стратегій, що виділяють, посилюють комунікативно
найбільш значущі компоненти змісту і послаблюють, редукують менш значущі [19]. Таким чином,
комунікативна стратегія займає одне з важливих місць у процесі мовної комунікації, тому що вона є
єднальним компонентом докомунікативної фази та власне мовної реалізації наміру мовця і
сприйняття тексту.
Інколи, стратегії розглядаються як правила, розроблені згідно зі змістовою метою, оргресурсами і
послідовністю комунікативної дії, якої додержується учасник комунікації. Змістова стратегія –
покрокове змістове планування досягнення цілі разом із розрахунком ресурсів (правил і засобів) для
кожного кроку [20: 163].
Змістова стратегія формується тематично, через проблемне поле покроково (прямування від
проблеми до проблеми), через віднесення до об’єкта (рух в об’єкті чи від об’єкта до об’єкта, якщо
розглядається відношення між ними), через предметний зміст (рух у предметі). Предметний зміст
комунікації ефективний усередині спеціалізованої (професійної) аудиторії, що розуміється на
предметі. Зміст її впливає на вибір комунікативноїстратегії [20: 163].
У сі стратегії мають наступну загальну класифікацію. До першого виду стратегій відносяться ті, що
використовують загальні властивості комунікації: мовленнєві, паралінгвістичні (наприклад: стратегії
вітання) та вербального спілкування. Другий вид включає стратегії, що використовують: властивості
динаміки комунікації (організація розмови); властивості одиниць спілкування, зокрема знання
системи мовленнєвих актів, той або інший ступінь володіння нею як системою альтернатив; володіння
"технікою" проведення конкретних мовних актів (технікою наказу, питання, констатації та ін.);
техніка "здійснення" вислову [21: 335].
Стратегії спілкування реалізуються в комунікативних тактиках, під якими розуміються
мовленнєві прийоми, що дозволяють досягти мети в певній ситуації [22: 208]. У ситуаціях побутового
спілкування діють одні мовленнєві тактики, в діловій сфері – інші. При спілкуванні різні соціальні
групи населення вибирають відповідні мовленнєві тактики, розуміючи, що жодна з тих чи інших
тактик не є універсальною та ефективною у всіх випадках життя [22: 208]. Наприклад, для того щоб
заплутати розслідування і здійснити злочин, злочинець обирає тактику хитрування: …It's two o'clock,
and the local cop is still right there in front of her house. Time for the call. You open the stolen mobile, dial
her number. … She hears your voice. You feel her relax. "Y es?" she says. You tell her what you want her to
do [23: 140]. У наведеному прикладі, злочинець, який знаходиться біля будинку наступної жертви
використовує названу тактику для того, щоб заплутати поліцейських та увійти в довіру до жертви.
Він використовує крадений телефон друга майбутньої жертви, тим самим відволікаючи увагу
поліцейських своїм дзвінком (You open the stolen mobile, dial her number) та одночасно змусити жінку
виконувати свої накази (You tell her what you want her to do).
Отже, комунікативна тактика це одна або кілька дій, стратегічною метою використання яких є не
тільки переконання, але й отримання максимуму інформації з теми спілкування або про
співрозмовника, налагодження контакту, позитивна самопрезентація та ін. [21: 210-212].
На сучасному етапі проблема передачі, отримання і переробки інформації привертає увагу
дослідників різноманітних галузей науки. Окремі положення теорії інформації знаходять
відображення і застосування не тільки у фізико-математичних, природничих, а також у гуманітарних
дисциплінах. У мовознавстві підтвердженням цього слугує поява таких галузей знань як
комунікативна лінгвістика, лінгвістика тексту та ін. Перераховані галузі знань об’єднуються між
собою постановкою ряду питань щодо процесу передачі і здобуття інформації, застосування поняття
інформація при формуванні мови та сприйнятті дійсності [24: 39].
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Дійсність сприймається та членується людиною нерівномірно: одна інформація є для неї базовою,
вихідною, а інша – новою, найбільш значущою в даний момент. У лінгвістичній теорії це
протиставлення пов’язувалось з точкою зору мовця на ситуацію, яка в цьому випадку стає
обов’язковою, але її змінною характеристикою: те, що для даного мовця важливо, для іншого (або для
того ж самого, але, скажімо, через якийсь час) вже не важливо [25: 375]. Змінність та варіювання
ракурсу членування дійсності залежить і від того, у яких мовленнєвих формах цей поділ
закріплюється. Різні типи текстів мають різних адресатів (constituences), що відображається у їхніх
епістемологічних настановах та цілях [26: хі]
Відносно стабільне знання про світ, опосередкований характер відображення текстом об'єктивних
(реальних або вигаданих) ситуацій, а також дискретність і делімітація тексту як його невід'ємні
характеристики, можуть розглядатися як підстава для виділення ситуаційного ракурсу членування
тексту [27: 104].
Поняття ситуаційного членування тексту традиційно передбачає відокремлення в змістовому та
структурно-композиційному просторі певних фрагментів, які ідентифікуються як дискретні ситуації,
що віддзеркалюють у загальних рисах структуру та багатоаспектність ситуацій об’єктивної дійсності
[28: 22]. При цьому розрізняють реальну, об’єктивну, або референтну ситуацію [29: 17-19], яка
складається з об’єктів, відношень між ними і їхніми ознаками. Вона має двояку структуру, яка
включає внутрішню ситуацію (категоріальну) [30: 67] і аналізується як аспект рамкової
(комунікативної) ситуації [31: 30-31], відображаючи її категоріальні характеристики –
аспектуальність, темпоральність, модальність, локативність [30: 69].
Вивчення мови в контексті комунікації, культури, соціальних і природних обставин її вживання
було природним для наукового мовознавства з найперших кроків його розвитку [32]. На сучасному
етапі розвитку мовознавства потрібна послідовна систематизація всіх форм залежності мови від
різних зовнішніх чинників, їхнього осмислення під єдиним теоретичним кутом зору. Тому
актуальними є систематизація картини ситуативної зумовленості мови і розгляд комунікативної
ситуації як моделі, в якій мова розглядається як одне з комунікативно-значущих явищ суспільства.
Виходячи з принципу, що будь-який об’єкт-система є частиною більш широкого об’єкту і виконує
в ньому певну функцію, мова розглядається як невід’ємна складова частина соціальних систем, які є,
водночас, різновидом більш загального класу самокерованих систем. Функціональним вузлом, в
якому виникає феномен мови, у таких системах виступає їхня комунікативна підсистема
(комунікативна ситуація), тобто ділянка, на якій здійснюється передача інформації від одного члена
самокерованої системи до іншого. Постійне взаємне інформування – істотна умова їхньої успішної
кооперації, узгодження зусиль у спільному виконанні певної інтегральної функції самокерованої
системи в межах більш загальної природної системи. Мова спрямована на інформаційні потоки в
комунікативних підсистемах самокерованих систем, тому залежить безпосередньо від характеристик
цих потоків [33: 111-113].
У ході розвитку комунікативної системи суспільства відбулося збільшення обсягів інформації, що
викликало утворення спеціалізованих інформаційних сфер, які дозволяють справитися з великим
об’ємом і різноманітністю інформації, що поступають із середовища. Це веде до формування різних
функціональних різновидів мови, стилів, що є формою адаптації мовленнєвої поведінки до різних
умов [33: 124].
Отже, на розвиток функціонально-стилістичних різновидів мови впливають структурні,
субстанціональні і функціональні характеристики компонентів моделі комунікативної ситуації, в якій
взаємодіють різні типи "відправників", "одержувачів" і "середовищ". Кожний з цих чинників,
поєднуючись в різних комбінаціях один з одним, визначає різноманітність стилів і жанрів мови,
впливає на типологію мовленнєвої діяльності, як одного з найважливіших форм людської поведінки.
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Семенюк И.С. Базовые понятия коммуникативной лингвистики (лингвокогнитивный аспект).
В статье представлено базовые понятия коммуникативной лингвистики в лингвокогнитивном
аспекте и раскрыто систему стереотипов общения, которые реализуют основные
коммуникативные задания – стратегии и тактики. Систематизировано картину ситуативной
обусловленности языка и рассмотрено коммуникативную ситуацию как модель, в которой язык
рассматривается как одно из коммуникативно-значимых явлений общества.
Semenyuk I.S. Basic Concepts of Communicative Linguistics (linguacognitive aspect).
An attempt to present the basic concepts of communicative linguistics in a linguacognitive aspect and expose
the system of intercourse stereotypes which realize basic communicative tasks – strategies and tactics is
done in the article. The picture of the language situation conditionality is systematized and the
communicative situation as a model in which the language is considered one of the communicative
meaningful phenomena of the society is examined.
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КАТЕГОРІЯ ЕТИКЕТИЗАЦІЇ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена реалізації категорії етикетизації в рекламному дискурсі з огляду на особливості
процесу масової комунікації та з урахуванням його учасників. Розглядаються завдання дискурсу
реклами, специфіка впливу реклами на реципієнта. Етикетизацію визначено як категорію рекламного
дискурсу, яка сприяє ефективній передачі повідомлення від адресанта до адресата.
Дослідження реклами проводяться в межах різних наук. Науковці різних напрямів лінгвістичних
досліджень проявляють неабиякий інтерес до вивчення реклами, що є закономірним, адже реклама
може розглядатися як один із основних видів дискурсу постіндустріального суспільства. Як зазначає
Р.Дж. Харріс, підвищення рівня розвитку суспільства зумовлює підвищення розвитку реклами як
мистецтва, бізнесу та індустрії [цит. за 1: 89]. Беручи до уваги стрімкий розвиток реклами та
комунікації у глобальній мережі інтернет можна з впевненістю стверджувати, що показники впливу
реклами постійно зростають.
На сучасному етапі розвитку науки поняття "засоби масової інформації" поступається місцем
поняттю "засоби масової комунікації" [2] і рекламу, відповідно, розуміють як комунікацію [3].
Учасники комунікативногопроцесу – адресант та адресат – і сам комунікативний процес мають певні
особливості. Порівнюючи звичайне щоденне міжособистісне спілкування та масову комунікацію,
Г.Г. Почепцов зазначає, що "масові комунікативні процеси – це процеси зі стихійним слухачем", в
яких повідомлення циркулює незалежно від того приєднався адресат до комунікативногопроцесу чи
ні [4: 106-107]. Ролі адресанта та адресата масової комунікації чітко фіксовані. Адресант, створючи
текст у відриві від адресата, бере до уваги ідеалізоване уявлення про нього (поняття "цільової
аудиторії" реклами є одним з актуальних питань у сучасному рекламознавстві: йдеться про
диверсифікацію реклами, її максимальну цілеспрямованість на різні верстви населення, соціальні і
вікові групи [5: 71]), яке може не співпадати з реальним станом справ, що може призвести до
комунікативної невдачі [4: 106-107]. Тобто, відсутність зворотнього і безпосереднього зв’язку з
адресатом унеможливлює корегування адресантом своїх повідомлень задля досягнення успіху у
процесі комунікації, досягення поставлених цілей. У такому випадку за наявності часовопросторового розриву між комунікантами необхідність врахування всіх аспектів комунікації для
досягнення її мети значно зростає.
Задля ефективного впливу на адресата адресант має враховувати не тільки його параметри (вікові,
психологічні, гендерні, політичні, соціальний статус, мовна компетенція тощо) але і особливості
процесу комунікації, зокрема сприйняття адресатом реклами. А.Д. Бєлова зазначає, що сприйняття
реклами характеризується швидкою, грубою і неуважною ("доуважною") обробкою інформації на
противагу фокальному ("уважному, сконцентрованому") сприйняттю. Сприйняття реклами
відбувається, як правило, в режимі "між іншим" [6: 201]. Людина не схильна легко змінювати свої
погляди та знання і здатна до опору зовнішнім впливам. Саме тому актуальною є проблема
ефективної організації передачі інформації, раціонального та оптимального її оформлення з метою не
тільки привернення уваги до неї, але і засвоєння, тобто розгляд комунікації в ергономічному аспекті.
Як відомо, ергономіка – це наука, яка здійснює комплексне вивчення діяльності людини (в тому числі
і мовленнєвої) з метою забезпечення її ефективності та створення оптимальних умов для життя і
відпочинку. В лінгвістиці з цієї точки зору розглядаються "принципи та засоби оптимального
кодування інформації вербальним способом з метою її максимально ефективного сприйняття і
засвоєння з боку реципієнта" [5: 71].
З ергономічної точки зору граматична будова текстів повинна відповідати основній
комунікативній меті, адже саме граматика відіграє головну, організуючу роль в оформленні
повідомлення. Саме тому рекламні тексти не характеризуються граматичною складністю, що
дозволяє будь-якому реципієнту з будь-яким рівнем мовної компетенції зрозуміти інформацію в
рекламному повідомленні [5: 72].
З вивченням комунікації у ергономічному аспекті пов’язане поняття етикетизації. Вперше термін
"етикетизація" ввів Г.Г. Почепцов для позначення "уваги до іншого" [цит. за 7: 92]. Етикетизація
пов’язана з понятям мовленнєвого етикету, який передбачає володіння "куртуазним апаратом мовних
побудов". Можливість реалізації цієї комунікативної категорії залежить від комунікативної
семантики, тобто семантики вибору декількох семантичних структур, які відповідають одній
денотативній ситуації [4: 12], тобто йдеться про так звану "комунікативну синонімію" (термін
© Сингаївська А.В., Топачевський С.К., 2008
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Г.Г. Почепцова). Комунікативно синонімічними є висловлення, що мають відповідність на рівні
повідомлення (а не змісту висловлення) тобто мають схожу комунікативну оформленість (та
цінність), мають однакову іллокуцію. Комунікативна синонімія впливає на етикетне володіння
мовленням, яке полягає у вмінні вибрати з переліку комунікативних синонімів саме той, що найбільш
відповідає ситуації спілкування. Вибір висловлення з ряду комунікативно синонімічних
обумовлюється комунікативною правильністю, яку Г.Г. Почепцов визначає як "відповідність
правилам ведення бесіди", деякі з таких правил були запропоновані Г.П. Грайсом [4: 30-33]. Мовна
правильність не є ідентичною прагмасемантичній правильності і визначається як правильність
структури, де кожна мовна одиниця чітко детермінує своє оточення [4: 32].
Етикетизацію визначають як функціонально-комунікативнукатегорію, що характеризує специфіку
реалізації персуазивної інтенції адресанта в плані поліпшення ефективності комунікації у різних
типах дискурсу [8: 3]. Етикетизація виражається за допомогою засобів реалізації персуазивної інтенції
адресанта з урахуванням фактору адресата [8: 8].
Категорія етикетизації дискурсу реалізується за допомогою таких груп засобів:
1) інтерперсональні засоби, суть яких полягає у використанні певних стратегій і тактик, реалізація
яких підпорядковується цілям реклами та здійснюється за допомогою лінгвальних та
екстралінгвальних засобів;
2) текстуальні метадискурсивні засоби, що включають жанри дискурсу, які зумовлюють
композиційну будову елементів дискурсу та використання нелінгвальних засобів риторики (в
рекламному дискурсі - візуальної, аудіо).
Етикетизація розглядається як функціонально-комунікативна категорія дискурсу, що знаходить
відображення в тексті. У слід за О.С. Кубряковою вважаємо поняття дискурсу та тексту
взаємоповязаними [9] та взаємоперехідними, адже "текст як статичне утворення є знятим і
зафіксованим фрагментом дискурсу, його кодифікацією, але під час декодування тексту адресатом
текст постає як динамічне утворення, що діє у просторі і часі, й тому стає дискурсом" [цит. за 10:
169]. Цікавим є визначення О.Є. Ткачук-Мірошниченко, яка, спираючись на погляди Т.А. ван Дейка,
визначає рекламний дискурс як "особливу, складну комунікативну подію, що отримала текстову
форму, розуміння якої можливо лише з урахуванням нелінгвістичних факторів" [11: 4]. Текст
розглядається як основна одиниця комунікації, у якій матеріалізується вся сукупність чинних інтрата екстравертивних факторів [12: 23].
Досліджуючи англо-американський науковий дискурс, О.М. Ільченко стверджує, що категорія
етикетизації в цьому типі дискурсу реалізується через модуляції категоричності та некатегоричності
номінацій з тяжінням до некатегоричності та через відповідне структуруваннядискурсу, привертання
уваги до його ключових моментів [8: 8]. Стосовно рекламного дискурсу, модуляції категоричності та
некатегоричності номінацій у рекламних текстах можуть тяжіти як до категоричності так і до
некатегоричності, що обумовлюється, на нашу думку, низкою факторів екстралінгвального характеру.
Так Є.П. Ісакова, зокрема, зазначає, що використання категоричних, високо емоційних, неординарних
імперативних речень можливо в рекламі, адресатом якої є молодь [5: 73]. Г.О. Швед класифікує
рекламні тексти з урахуванням: 1) денотата (предмет мовлення, рекламний товар);
2) комунікативного наміру автора; 3) типу одержувача інформації, якому адресовано текст [12: 23].
Можна припустити, що всі показники можуть впливати на категоричний або некатегоричний
характер рекламного повідомлення, оскільки, за словами автора, ці критерії визначають вибір мовних
засобів, їх організацію та композиційну структурурекламного тексту.
Головною метою наукового дискурсу є переконання адресата в істинності повідомлення. Підбір
засобів переконання, які б не перешкоджали, а і сприяли поліпшенню комунікації та враховували
фактор адресата, характаризує реалізацію категорії етикетизації. Отже, етикетизація - це
функціонально-комунікативна категорія, спрямована на оптимізацію комунікації і сприяння
досягненню мети дискурсу. Дослідники по різному визначають мету рекламного дискурсу як,
наприклад, створення певного афективного стану реципієнта та породження емоцій [1: 90], як
усвідомлення покупцем переваг рекламованого товару, що забезпечить товару чільне місце в системі
преференцій масового споживача [12: 22-23], як переконання реципієнта скористатися рекламною
пропозицією [13: 130]. Дж. Бігнел стверджує, що реклама не направлена безпосередньо на придбання
товару, її метою є "включити нас в її структуру значень, спонукати до участі в декодуванні її
лінгвістичних і візуальних знаків та принести нам задоволення від цього декодування" [цит. за 14].
О.Є. Ткачук-Мірошниченко зазначає, що дискурс англомовної комерційної реклами має складний
інтенційний характер і виділяє дві основні кінцеві цілі реклами: цілі бізнесу та цілі власне реклами.
Виходячи з них реклама має такі завдання: інформування, переконання та нагадування [11: 5].
Дослідження рекламного тексту показують, що рекламний текст є складним мовленнєвим актом, який
містить у собі дві ілокутивні сили: інформування (констативна ілокутивна сила) і спонукання
(директивна ілокутивна сила), тобто метою є інформування адресата і спонукання до придбання
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товару [15: 4-5]. Розглядаючи рекламний дискурс взагалі та комерційну рекламу зокрема, можна
стверджувати, що кінцевою метою рекламних повідомлень (макро-ціль, макро-інтенція) є виконання
адресатом немовленнєвої дії (у випадку комерційної реклами – придбання об’єкта реклами), що
розглядається як досягнення "перлокутивного ефекту" [11], чи як "посткомунікативний вплив" (на
відміну від безпосереднього перлокутивного ефекту) [1: 89]. Окрім макро-цілі – спонукання до
скористання рекламною пропозицією - можна виділити ряд мікро-цілей, які підпорядковуються
головній меті: привертання уваги, характеристика товару, нагадування.
Мета досягається за допомогою впливу на свідомість адресата. Дослідження різних авторів у
різний спосіб визначають вплив рекламних повідомлень на адресата. А.Д. Бєлова визначає рекламний
дискурс як тип аргументативного дискурсу, в якому аргументація здійснюється за допомогою
переконання та навіювання [6: 54-59].
Переконання та навіювання як складники аргументації різняться усвідомленістю впливу
адресатом. Переконання – процес свідомого прийняття оцінок, думок і стереотипів поведінки, що
належать групі. У процесі переконання відбувається звертання в основному до раціональних сторін
психіки, досвіду, знань, логічного мислення, що, однак, не виключає участі емоцій і почуттів [16: 465466]. Навіювання – процес психічного впливу на людину чи групу при послабленому усвідомленому
контролі, некритичній оцінці змісту повідомлень, які сприймаються; зміст впливу спрямований не до
логіки особистості, її здатності мислити та аналізувати, а до її готовності одержати розпорядження,
наказ, інструкцію діяти. У соціальній психології виділяють навіювання як спеціально організований
різновид комунікативноговпливу, як зокрема в рекламі. Важливим чинником навіювання є попередня
установка на авторитет джерела впливу. Ефективність сугестії обумовлюється довірою / недовірою до
джерела інформації (адресанта), які впливають на сприйняття. Сугестія в "чистому" вигляді тотожна
абсолютній довірі до того змісту, який передає комунікатор. Поняття "контрсугестія" пов’язане з
протилежним механізмом – недовірою до повідомлення [17: 107, 114-115]. Аргументація в рекламі,
що здійснється за допомогою переконання, та, більшою мірою, навіювання, базується переважно на
довірі до ЗМІ [6: 55].
Повне розчленування аргументації в рекламному дискурсі на складники (переконання і
навіювання) А.Д. Бєлова вважає неможливим і розглядає їх у єдності, зазначаючи однак, що
ефективність впливу реклами полягає не стільки в логічному доведенні, скільки у навіюванні [6: 5459]. Відзначаючи формульність, очевидну прагматичну спрямованість та автономність, А.Д. Бєлова
порівнює рекламні тексти з молитвами, афоризмами, прислів’ями та приказками [6: 197]. Таким
чином "аргументація в рекламі передбачає тактику аксіального аргументування, що здійснює
переконання адресата (в тому числі шляхом навіювання) в істинності тези про об’єкт рекламування і
його цінності з метою вплинути на поведінку адресата і змусити його скористатися рекламною
пропозицією" [18: 144].
Для дискурсу реклами характерний часово-просторовий розрив між учасниками комунікації.
Етикетизація нормує мовленнєве спілкування через реалізацію стандартизованих поведінкових
ситуацій, і чим більша часово-просторова відстань між комунікантами, тим виконання етикетних
норм є більш необхідним [4: 33]. Нам видається можливим у рамках дослідження рекламного
дискурсу обмежити ситуативну та поведінкову стандартизованість до формальної стандартизованості
мовлення в рекламі у зв’язку з особливостями рекламного дискурсу та ролями комунікантів
(адресанта та адресата) в рекламі. Отже, реалізація категорії етикетизації в рекламному дискурсі
розглядається як використання найбільш типових засобів (лінгвальних та екстралінгвальних).
Етикетизацію розуміємо як категорію рекламного дискурсу, що зумовлює відбір таких засобів
організації дискурсу (лінгвальних та екстралінгвальних), які б сприяли ефективній передачі
повідомлення від адресанта до адресата.
Таким чином, у рекламному дискурсі функціонально-комунікативна категорія ектикетизації має
свої особливості реалізації. Перспективним є дослідження груп засобів реалізації цієї категорії у
рекламному дискурсі, а також аналіз синтаксиної організації рекламних повідомлень з огляду на
категорію етикетизації.
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Сингаевская А.В., Топачевский С.К. Категория этикетизации в рекламном дискурсе.
Статья посвящена реализации категории этикетизации в рекламном дискурсе с учетом
особенностей процесса массовой коммуникации и его учасников. Рассмотрены задачи дискурса
рекламы, специфика влияния рекламы на реципиента. Этикетизация определяется как категория
рекламного дискурса, которая способствует эффективной передаче сообщения от адресанта к
адресату.
Syngayivska A.V ., Topachevskiy S.K. The Category of Ethiquettisation in Advertising Discourse.
The article deals with the realisation of the category of ethiquettisation in advertising discourse in respect to
the peculiarities of mass communication process and its participants. The aims of advertising discourse and
the influence of advertising on a recipient are examined. Ethiquettisation is defined as a category of
advertising discourse, which facilitates the effective information transfer from addressor to addressee.
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РОМАН КУПЧИНСЬКИЙ – РЕДАКТОР І АВТОР ГАЗЕТИ "ДІЛО" (1924 – 1939)
У статті розглянуто особливості редакторської і кореспондентської праці
Романа Купчинського у львівській газеті "Діло". Ведучи в ній рубрику "Відгуки дня", автор
під псевдонімом Галактіон Чіпка в 1924 – 1939 рр. надрукував велику кількість фейлетонів
про життя Західної України міжвоєнного періоду.
Серед друкованих видань-довгожителів Галичини міжвоєнного періоду – газета "Діло". Зважаючи
на свою демократичну спрямованість, це видання мало велике значення для розвитку українців і не
губилося серед інших міжвоєнних часописів подібного спрямування. Газета деякий час виходила під
назвами "Громадська думка" і "Громадський вістник", а від 1922 р. повернулася до своєї старої назви і
проіснувала без перерв до вересня 1939 р. Тривале функціонування часопису зумовило те, що він
постійно створював широкий резонанс у суспільстві і відбувалося це різними шляхами – аналітичним,
хронікальним, публіцистичним, мистецьким тощо. Західноукраїнські письменники, беручи участь у
подібного роду виданнях, розвивали літературний бік періодики і власне сатирико-гумористичний,
який, як і інші напрямки, слугував одній меті – сприяти пробудженнюв українців національної думки
і почуття. Оскільки редакторська праця і фейлетони Р. Купчинського, написані у 1920 – 1930-і рр. не
вивчалися літературознавцями, нашою метою є проаналізувати прозовий доробок львівського
письменника.
До початку червня 1924 року у львівській газеті "Діло" існувала рубрика "Малий фейлетон", яка
після появи в часописі ще однієї подібної рубрики, не зникла зовсім, оскільки метою редакції було не
лише знайомити читачів із прозовим здобутком різних письменників. У ній, наприклад,
передруковувалися усмішки Остапа Вишні, рідше – В. Чучми, сатиричні вірші В. Алешка,
М. Семенка, проза Г. Шкурупія, Г. Ваґнера, уміщувалися численні фейлетони галичан
М. Рудницького, М. Голубця, О. Бабія, авторів під псевдо Цвіркун, криптонімом І. М. та ін.
Упродовж 1924-1939 рр. на сторінках "Діла" існувала рубрика "Відгуки дня", єдиним автором якої
за невеликим винятком був Роман Купчинський і який у названій рубриці під псевдонімом Галактіон
Чіпка і один раз під псевдо Мусій Гак (у цій рубриці лише його некрологи були підписані справжнім
прізвищем) надрукував понад тисячу своїх здебільшого прозових гумористично-сатиричних творів. У
цій рубриці надруковано фейлетони Остапа Вишні, а також автора під псевдо Фармуфій Бойко та ін.
Це було переважно в час літніх вакацій, коли Р. Купчинський із сім’єю виїзджав на відпочинок зі
Львова. Тимчасова відсутність його фейлетонів у газеті "Діло" також обумовлена редакційними
відрядженнями в містечка Галичини і подорожами по Європі.
Перший свій фейлетон у газеті "Діло" автор опублікував 4 червня 1924 року у старій рубриці
"Малий фейлетон". Однак вже наступного дня новий фейлетон "Заведені надії" він умістив у
створеній ним новій рубриці "Відгуки дня". Від початку функціонування "Відгуків дня" у "Ділі"
Р. Купчинський здебільшого через два-три дні або й щодня друкував свої фейлетони. До нього
рубрика "Малий фейлетон" ніколи не формувалася з такою періодичністю, навіть тоді, коли у ній
передруковувалися гуморески схіноукраїнських письменників. З перших днів роботи у "Ділі"
Р. Купчинський заявив про себе політичною фейлетоністикою, однак незабаром з різних причин
змушений був торкатися інших тем, менш гострих і актуальних.
Рідко у газеті "Діло" письменник уміщував свої твори у рубриці "Відгуки дня" під власним
прізвищем, іншим псевдо, ніж Галактіон Чіпка чи без підпису, а поза рубрикою – під власним
прізвищем і звичним для читачів псевдо. Серед небагатьох з них – оповідання "Морфеєва фільма"
(1928), "У вирі карнавалів" (подавалося на конкурс "Фейлєтон "Діла"), "Весняний закуп" (обидва –
1931), "В ріднім селі", "Автом по Галичині" (обидва – 1936), "Смерть ґенерала" (1938), нарис "На
свіжий воздух" (1925), вірш-послання "До живих, мертвих і ненароджених посольських кандидатів у
Галилеї сущих – моє дружноє посланіє" (1928), фейлетони "Кара, проба чи любов?!" (1929, без
підпису), "На добродійну ціль" (1930), некролог "Велика Свіча" (1930) та ін.
Упродовж 1924 – 1939 рр. Роман Купчинський водночас був членом редакційної колегії газети
"Діло". На сьогодні існує небагато свідчень про його редакторську працю у цьому періодичному
виданні. У Центральному державному історичному архіві м. Львова створено окремий фонд з
матеріалів редакції газети "Діло"" (фонд 779). У цьому архіві також є фотокопії документів архіву
НТШ у Львові (колекція 9), оригінали яких зберігаються у Національній Бібліотеці Польщі (м.
Варшава), зокрема щоденники співробітника редакції часопису "Діло" Степана Годованогоза 1934 –
1939 рр. і матеріали редакції "Діла" за 1924 – 1937 рр., пов’язані із діяльністю УНДО. Нами також
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виявлено ряд документів про редакцію газети в інших фондах львівського архіву, наприклад, справа
953 фонду 309, справа 8 фонду 750, однак у жодному з вищеназваних джерел відсутня інформація про
працю Р. Купчинського як редактора і фейлетоніста "Діла". Серед них – фото від 1928 року в газеті
"Діло" і згадки самого письменника про цей бік його праці. Ось деякі з них: "Тому, хоч як мені й
жалко, не поїхав я до Коломиї [...] тому що [...]"Діло" не висилає на свій кошт кореспондентів на
провінціональні балі" [1], "До одної з наших редакцій забіг пес" [2], "Коли я обіймав посаду
фейлєтоніста в "Ділі", здавалося мені, що маю тільки писати фейлєтони. Але швидко переконався, що
мої обовязки куди більші і тяжчі. Майже щодня приходили до мене люди і листи з запитами, що
робити в цім чи в тім випадку" [3; 4], "Потім дістався до редакції, де – як відомо – більше нищиш
сидженням як заробляєш писанням [...] У редакції, та ще українській, знаєте самі як є: папір, чорнило,
бюрко з трьома ногами і на двох людей одно крісло. Розбагатій тут" [5], "День-у-день бачу з вікна
редакції [...]" [6], "І знову засів я за визначно підломаний редакційний столик" [7], "А на третій день я
вже сидів за редакційним столиком змучений і невиспаний і хоч у редакції було тихо – в голові моїй
гудів джезбенд..." [8], "Тому два місяці прийшов у редакцію якийсь молодий чоловік, викликав мене
на коридор і сказав..." [9] та ін.
Почуте підчас спілкування зі сучасниками – родиною, друзями, знайомими чи незнайомими
Р. Купчинський тут же аналізував і фіксував і в цьому своєрідність його праці. Змальовуючи
найцікавіші картини та моменти міжвоєнного життя, письменник неодмінно сміхом, натяком,
вираженням думки в підтексті розповіді, певними деталями – колоритними ознаками тогочасної доби,
неодноразово підкреслював правдивість своїх розповідей. Як це оперативно відбувалося, свідчив
М. Рудницький: "Я списав усю цю розмову, дав його заголовок і вакаційний фейлєтон – готовий!"
[10]. Це ж підтверджував і Р. Купчинський: "Сидиш собі при столику, одним вухом слухаєш, а
другим пишеш фейлєтон" [11].
Р. Купчинський належав до тієї групи творчих людей і постійних та незмінних робітників і
дописувачів рубрики, що уособлювали собою всі ті злободенні питання, котрі порушувалися на
сторінках "Діла" і здебільшого притримувалися реалістичної техніки зображення. Слід зазначити, що
завдяки публікаціям Р. Купчинськогов "Ділі" для читачів він став відомий як прозаїк.
Враховуючи те, що кожне нове його оповідання, фейлетон чи інші форми ущипливих іронічних
розповідей про якісь факти та явища життя потребували відповідної сатирико-гумористичної
художньої форми, влучної тональності, міри сміху, можна сказати, що Р. Купчинський із цим
завданням справлявся. Не буде перебільшенням, коли скажемо, що ніхто із сучасників-галичан
письменника ні у якій газеті не надрукував стільки гумористично-сатиричних творів, як він. За
кількістю творів, опублікованих у міжвоєнний час, західноукраїнський письменник може дорівнятися
Остапові Вишні. Тож замислюємося: у чому річ? У чому таємниця такої працездатності
Р. Купчинського? Постійне перебування серед людей, оскільки письменник займав активну
культурно-громадську позицію – був головою і довголітнім членом Товариства письменників і
журналістів ім. І. Франка, самодіяльних літературно-мистецького товариства "Богема", лялькового
театру "Вертеп наших днів", членом багатьох редакційних комітетів та ін. Він багато пережив і
пізнав, особливо в час визвольних змагань і його досвід, позиція у ставленні до життя з його
найрізноманітнішими проблемами, вважаємо, – важливе підгрунтя для сатирико-гумористичної
творчості. Щоденна робота у редакції, де через його руки фейлетоніста і члена редколегії газети
"Діло" проходило безліч повідомлень про новини у Галичині і світі [12; 13; 14; 15], спонукало
Р. Купчинського і до якнайактивнішої творчості. Про це Р. Купчинський писав у фейлетоні
"Телєфоноґрами про сойм" (1928). Наведемо приклад, який підтвердить слова письменника. У 1929 р.
Р. Купчинський опублікував фейлетон про повітряну кулю "Цепелін" під назвою "Хотячи чи
нехотячи?". У кількох номерах раніше і після появи на сторінках газети "Діло" згаданого фейлетону
редакція друкувала короткі замітки про переліт цієї кулі з Німеччини до Америки. Він один чи два
рази на тиждень (у перші роки співпраці із "Ділом" і частіше) у цій газеті друкував гумореску, малий
фейлетон, подорожні нариси, огляди, а то й просто вірш, лаконічний відгук на конкретні життєві чи
культурніподії і явища. Частина його фейлетонів була об’єднана у цикли "Мої політрозмови" (1925),
"Живем, живем своїм життям" (1929), "Віват секвенс! " (1929) та ін.
Коли ж редакція "Діла", зважаючи на цензурні утиски, не друкувала його політичні фейлетони,
Р. Купчинський, не залишаючи своїх намірів і щоб якось компенсувати прогалину політичної
тематики у творчості, в 1929 р. наважився опублікувати без підпису аналітичну статтю-передовицю
про Англію під загальною назвою "Закордонний політичний огляд", яка відразу ж була
покритикована [16; 17; 18; 19]. Під цією назвою у "Ділі" того ж року було опубліковано ще кілька
передовиць без підпису. Ми можемо лише допустити, що їх написав Р. Купчинський, оскільки прямі
свідчення, хто міг бути їхнім автором, відсутні.
Х удожній, публіцистичний доробок Р. Купчинського, зібраний у рубриці "Відгуки дня" газети
"Діло", свідчив про глибоке вникнення і регулярне стеження письменника за розвитком
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найрізноманітніших подій у Західній Україні і у світі. Його публікації, цілісні національними ідеями
та переконаннями, донині чекає свого дослідника. Вивчення редакторської праці цього автора,
аналітичних публікацій і значної кількості фейлетонів "Діла" дасть змогу не лише відтворити
специфіку журналістики міжвоєнного періоду, а й осмислити особливості тогочасного життя.
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Матеріал надійшов до редакції 05.09. 2008 р.
Сирота Л. Б. Роман Купчинский – редактор и автор газеты "Дило" (1924 – 1939).
В статье раскрыто особенности редакторской и кореспондентской роботы Романа Купчинского у
львовской газете "Дило". Ведя в ней рубрику "Отзывы дня", автор под псевдонимом Галактион
Чипка в 1924 – 1939 гг. напечатал большое количество фейлетонов из жизни Западной Украины
междувоенного периода.
Syrota L.B. Roman Kupchyns’kyi as the Editor and Contributor
of the Lviv Newspaper "Dilo" (1924 – 1939).
The article examines the specific features of R. Kupchyns’kyi’ s editorial work and his contributions to the
Lviv newspaper "Dilo". Running the rubric "Responses of a day" under the pen-name Halaktion Chipka he
contributed to the newspaper many topical satires dealing with the life in Western Ukraine during the interwar years.
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ
У ФР АНЦУЗЬКОМУ МОВЛЕННІ
У статті пропонується дослідження категорії згоди/незгоди з позиції невербальної комунікації.
Проаналізовано невербальні компоненти франкомовного дискурсу зі значенням згоди/незгоди та
класифіковано їх види. Невербальні канали зв'язку представлені кінетичними, мімічними,
проксемічними та іншими засобами, які у міжкультурному спілкуванні можуть переймати головні
комунікативні функції.
Категорія згоди/незгоди відображає концептуальне світосприйняття людиною реальної дійсності,
є одним із найуживаніших засобів комунікації і реалізації мовленнєвих одиниць мови. Дана категорія
може передаватися як за допомогою вербальних дій, так і невербально (жести, міміка, постава тіла
тощо). У процесі спілкування позамовні засоби відіграють важливу роль. Однак саме невербальні
ствердження та заперечення можуть переймати головні комунікативні функції. Це зумовлено тим, що
вербалізації підлягає не вся інформація. Особливо важливою є розробка цієї тематики в межах
міжкультурногоспілкування з метою уникнення комунікативнихневдач [1: 55].
Невербальні засоби комунікації є предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних
науковців (І.Н. Горєлов, А.Й. Паславська, І.І. Сєрякова, О.А. Янова та ін.). Незважаючи на велику
кількість праць у цьому напрямку, така складна і водночас загальновживана комунікативна одиниця
як висловлювання зі значенням згоди/незгоди в супроводі невербальних засобів комунікації потребує
досконалішого вивчення, зокрема у французькій мові, що і обумовлює актуальність даного
дослідження.
Метою даної статті є дослідження невербальних компонентів, через які реалізується категорія
згоди/незгоди.
Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 1) виокремити невербальні компоненти зі
значенням згоди/незгоди у французькому мовленні; 2) класифікувати види невербальних компонентів
зі значенням згоди/незгоди.
Матеріалом дослідження слугували тексти художніх творів фрацузьких письменників другої
половини ХХ століття.
Найважливішою особливістю невербальної комунікації є те, що вона здійснюється за допомогою
різних сенсорних систем: зору, слуху, шкірно-тактильного почуття, смаку, нюху. На основі
полісенсорної природи невербальної комунікації виділяють різні її види.
Кінесика (грец. kinesis – "рух") – різновид невербальної комунікації, яка використовує оптикокінетичну систему знаків, що містить жести, міміку, пантоміміку, тобто ця система представлена
властивостями загальної моторики різних частин тіла (рух – жестикуляція, обличчя – міміка, поз тіла
– пантоміміка) [1: 81].
Жестами користуються для надання своїй позиції в конфлікті більш категоричного характеру,
задля припинення домагань. Інвективний характер ведення конфлікту виражається словесно і
доповнюється різким рухом руки. Наприклад, категоричний рух рукою на рівні грудей є
найпростішим способом несловесної незгоди. Подібно трактуються помахи руки з піднятим догори
вказівним пальцем із сторони в сторону. У дар кулаком по столі слід сприймати як погрозу або
категоричну незгоду. Наприклад:
Enfin, au bout d’une heure, apparut un autre lieutenant accompagn é d’un soldat.
"Nous sommes désolés, dit-il; nous avons téléphoné à la division, la nuit derni ère; il veulent vous voir
avant de vous laisser chasser . Cela ne sera pas long."
Nicky donna un coup de poing sur la table. Il était fâché (Thayer, 193).
Необхідно наголосити, що невербальні компоненти комунікації можуть бути універсальними,
тобто притаманними носіям будь-якої мови, незалежно від раси чи культури, або ж
етноспецифічними, коли невербальна поведінка в одній і тій же комунікативній ситуації є різною у
представників різних націй. Окремий жест може мати певну інтерпретацію в однієї нації і зовсім
інакше трактуватися іншою.
Засоби міміки (грец. mimikos – "наслідувальний") – рухи вуст, носа, брів та чола – також
безпосередньо впливають на перебіг комунікації. Вони можуть її як стимулювати, так і сигналізувати
про небажання співрозмовника брати участь у розмові. Отто Есперсен вважав, що індоєвропейське
заперечення за походженням було примітивним вигуком відрази, який супроводжувався відповідною
мімікою, скороченням м’язів носа: нім. die Nase rümpfen, данськ, rynke thả naesen, франц. froncer les
narines. На думку вченого, це пояснює той факт, що заперечення, які починаються на носові (n, m)
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зустрічаються в багатьох мовах за межами індоєвропейської сім’ї. Можна, звичайно, сперечатися про
об’єктивність "носової" теорії походження заперечення, незгоди, але, поза всяким сумнівом,
залишається той факт, що за допомогою відповідної міміки можна передати незгоду, нерозуміння,
протест (froncer les sourcils, lever les sourcils, plisser le front) [2: 59]:
Simon rentra dans sa chambre, s’assit au bord du lit, mit une main sur son front.
– Pas ce soir , Simon, dit-elle fronçant les sourcils, je suis lasse (Sagan, 96).
У наведеному фрагменті вербальну незгоду героїні з діями її партнера підсилює концепт froncer
les sourcils, що і дає змогу розглядати його як невербальний знак незгоди.
Кінема брів виступає яскравим виразником значення несприйняття стимулу як негативного
інтенційного стану мовця, характерного конфліктним ситуаціям. Рух брів на позначення незгоди,
відмови є початковою стадією подальшого конфлікту[3: 49].
Міміка і жест іноді грають роль репліки в діалозі, замінюючи словесне вираження. Часто мімічна
репліка дає відповідь раніше, ніж мовленнєва; один із співрозмовників лише збирається говорити, а
інший, враховуючи його міміку і поклик до репліки, задовольняється цією мімічною реплікою,
промовляє щось на зразок: "Non, non, attendez, vous vous trompez." Досить часто міміка і
жестикуляційна репліка зовсім не потребує мовленнєвого доповнення.
Міміка і жести не є чимось стороннім, випадковим у розмові, навпаки, – такими, що зрослися з
нею; навіть при діалозі по телефону, коли немає зорового сприйняття співрозмовника, міміка й жести
часто здійснюються [4: 27]:
– Chérie, j’ai arrangé toutes nos affaires.
– Très bien, acquiesça Françoise d’un signe de tête (Sagan, 37).
У телефонній розмові, проілюстрованій у даному прикладі, присутній кивок головою. Даний
невербальний компонент набуває позитивного значення і трактується нами як згода зі словами
співрозмовника.
Не менш значимим невербальним елементом є візуальний контакт. Візуальний контакт рідко
свідомо контролюється, але безперечно належить до важливих компонентів комунікації, принаймні в
межах європейської "культури погляду". Елементарним способом відмови від участі в розмові є
свідоме відвертання очей (détourner les yeux), яке демонструє, що будь-які інтерактивні дії є
небажаними. Широко розкриті очі також можуть бути сигналом незгоди.
Беззаперечною ознакою того, що співрозмовник погоджується з думкою партнера є те, що зіниці
першого розширилися (при цьому сонце не сховалося за хмари, і партнери по комунікації не зайшли в
темне приміщення):
– Alors, dit le maréchal, je peux vous accueillir .
– Oh, merci, soupira Tito et les prunelles de ses yeux sont devenues extr êmement large (Thayer, 79).
Фізичні зміни, що сталися з героєм наведеного прикладу, передають значення цілковитої згоди з
пропозицією маршала.
З іншого боку, якщо ставлення людини до ситуації негативне або вона категорично з чимось
незгодна, то зіниці скорочуються. Звичайно в такому разі ми говоримо, що в людини погляд, як у змії
[5: 95]:
"Son regard ressemblait celui de serpent. En ce moment il a compris que Julie ne lui permettrait jamais
de réaliser son projet" (Gaillard, 201).
Хитрий, скандальний погляд з напівприкритими повіками у певних ситуаціях є вираженням
незгоди, що представлено виразами l’oeil rusé, l’oeil scandalisé, des paupières à demi baissées. Про це
свідчать наступні приклади:
– Et bien, je vous prie de ne plus passer entre ces arbres, c’est tout.
Mario, doucement, se recoiffe. L’oeil rusé, une paupière à demi baissé, il regarde Elisabeth:
– Je ferais ce que je voudra (Bataille, 117).
Елізабет, піклуючись про безпеку Маріо, застерігає його від проїзду в небезпечному місці. Та
норовливий характер і нахабство останнього не дозволяють йому погодитися з дівчиною, що
виражається в лукавому погляді.
– Je veux vous aider! s’ écria Lili qui adorait bouger . Donnez-moi une éponge.
Il lui lança un coup d’oeil scandalisé.
– Oh, non. V ous allez salir vous (Thiébold, 103).
У наведеному прикладі вираз un coup d’oeil scandalisé набуває значення незгоди героя із діями та
бажанням героїні.
Найпростіший спосіб погодитися або не погодитися, користуючись не мовними засобами, а
моторикою голови чи тіла, – це кивнути або похитати головою.
Аналіз засвідчив, що серед діапазону одиниць мовного корпусу вираження згоди можна виділити
наступні: faire un signe d’acquiscement, faire oui de la t ête, opiner de la tête, opiner d’un signe de tête:
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– Excuser moi, mon general, je resterai bien au travail pour le reste de la nuit, mais ne pourriez-vous pas
me désigner autrement que par le mot " appareil"?
Petrov, souriant, fit un signe d’acquiescement.
"Objection accepté" (Thayer, 178).
– La lettre que tu vas rédiger , tu l’adresseras au commodore Penn. Je vais t’en fournir la teneur . A toi de
la traduire en espagnol. As-tu compris?
Elle opina d’un signe de t ête (Gaillard, 241).
Найпростіший спосіб розпізнати приховане заперечення співрозмовника – спостереження за
рухами його голови під час мовлення. Якщо висловлюючи свою згоду, він мимовільно похитує
головою, значить, він внутрішньо не згоден з вами [3: 148].
Арсенал засобів, що виражають незгоду похитуванням головою включає такі лексичні одиниці:
hocher la tête, sécouer (négativement) la tête, faire non de la tête:
V alérie sécoua la tête.
– Tu fais complaitement fausse route (Thiébold, 60).
Sous les roues, le sol paraissait plus ferme. Une vague lueur teintait l’horizon.
– Regarde, dit Colin. C’est le soleil...
Nicolas sécoua négativement la tête.
– Ce sont les mines de cuivre, dit-il. On va les traverser (Vian, 52).
Les blessures, longues de quatre à cinq pouces, étaient presque toutes pareilles, certaines les barraient
pour faire une sorte de quadrillage.
– Souffres-tu encore? s’enquit-il.
Elle fit non de la t ête, mais il ne vit pas son geste tant il faisait sombre (Gaillard, 237).
Іншим способом категоричної незгоди є так званий поворот тіла на сто вісімдесят градусів,
який безапеляційно припиняє будь-який комунікативний акт. Наприклад:
Rools encaissa la remarque sans broncher . Il revint prendre placeà son bureau pour dire:
– V oilà! Allez voir vous-même le capitaine Chambertrand et dites-lui de vous embarquer , que c’est un
ordre de la générale.
– Bien! fit seulement La Chapelle.
Il ajusta son feutre, fit demi-tour et gagna la porte (Gaillard, 148).
Згода та незгода можуть виражатися також жестами, пов’язаними з палінням. Додатковою
характеристикою внутрішнього стану співрозмовника може бути швидкість, з якою він видихає
струмінь диму. Чим сильніше видихається струмінь диму униз, тим більш негативно він
налаштований. Якщо ж партнер видихає дим угору, то пропозиція його влаштовує [6: 181].
Le garçon suspend son movement. La jeune fille souffle de la fum ée bleue en bas, puis tourne la tête, pour
le regarder de bas en haut.
– Pas encore (Bataille, 162).
Даний фрагмент ілюструє незгоду, підсилену невербальним жестом: дівчина видихає струмінь
диму вниз, чим дає зрозуміти, що її бажання неспівпадають з бажаннями партнера.
Наступним різновидом невербальної комунікації є проксемічні засоби.
Проксеміка (лат. рroximus – розташований близько) – просторові стосунки людей у процесах
спілкування. Е. Халл, який першим акцентував на ролі просторових чинників у комунікації,
тлумачить проксеміку як спосіб структурування і використання людьми мікропростору, наприклад
відстань між учасниками спілкування та їх розміщення, форма столів під час вирішення ділових
питань тощо [1: 91].
Важливе значення для перебігу комунікації має простір, у межах якого перебувають її учасники.
Суттєво впливає на вираження згоди/незгоди дистанція між учасниками спілкування, яку можна
розбити на чотири зони:
– інтимна зона – 0-45 см;
ближня зона
– особиста зона – 45 см-1-2 м;
– соціальна зона – 1-2 м – 3-4 м;
дальня зона
– суспільна зона – понад 3-6 м [1: 92].
Відповідно до цього можна сказати, що найчастіше згода висловлюється комунікантами, які
перебувають у ближній зоні, незгода – у дальній зоні. Наприклад:
– J’aime être avec vous, dit-il.
Chloé ne dit rien. Elle respira un peu plus vite et se rapprocha insensiblement.
Colin lui parlait presque à l’oreille. V ous ne vous ennuez pas? demanda-t-il.
Elle fit non de la t ête, et Colin put se rapprocher encore à la faveur de mouvement (Vian, 45).
Із наведеного прикладу видно, що Хлоя дає свою згоду на перебування Колена в ближній зоні.
Проілюструємо вираження незгоди комунікантами, які знаходяться в дальній зоні:
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– Emmenez-le…, dit-il au sous-directeur . Je vois bien pourquoi il est venu... Allez, vite!.. D éguerpis,
clampin! hurla-t-il.
Le sous-directeur se précipita vers Colin, mais celui-ci avait saisit le dossier oubli é sur la table.
– Si vous me touchez…, dit-il.
Il recula peu à peu vers la porte.
– V a-t-en! criait le directeur. Suppôt de Satin!..
– V ous êtes un vieux con, dit Colin, et il tourna la poign é de la porte.
Il lança son dossier vers le bureau et se précipita dans le couloir (Vian, 125).
Роботодавець відмовляє Колену в прийомі на роботу, назвавши його ледарем, і проганяє,
провокуючи конфліктну ситуацію. Колен категорично незгоден з такими звинуваченнями на свою
адресу, відступає на безпечну відстань і, зрештою, залишає приміщення.
Комунікативнозначущим при вираженні згоди/незгоди є акт мовчання. Мовчання, на відміну від
жестів, міміки, поглядів та положення тіла набуває свого значення лише у вербальному контексті.
Власне мовчання – це зовнішня форма внутрішнього мовлення: відмовляючись у зв’язку з
певними обставинами від звукового мовлення, людина не припиняє мислити. Ця відмова викликана
різними факторами психічного чи соціального характеру, умовами та нормами відповідного оточення
та ще багатьма іншими факторами. У цьому випадку йтиметься не про причини, які змусили людину
замовкнути, а про те, як слід інтерпретувати її мовчання.
Щодо питання про місце мовчання в системі невербальних компонентів комунікації, підкреслимо,
що мовчання потрапляє в більш широку систему засобів невербальної комунікації, що дає змогу
трактувати його як особливий знак [7: 185].
Мовчання – це невербальна комунікативно значуща одиниця дискурсу, яка несе певну
інформацію; це чутна форма невербальної поведінки. Чутна тому, що мовчання ми чуємо, тобто ми
чуємо відсутність мови, але її відсутність може мати на слухача певний вплив.
Акт мовчання, замінюючи собою в конкретній комунікативній ситуації вербальний акт та
зберігаючи при цьому його інтенціональний зміст, може бути досить інформативним, бо це стратегія,
здатна передати адресату певну, контекстуальнообумовленуінформацію, в даному випадку згоду або
незгоду.
Проаналізуємо приклад із художньоїлітератури:
– …je te prie de ne pas t’exposer. Si, si, je connais ton d ésir de rendre service... Promets-moi de rester
tranquille et de ne rien faire sans moi!
Elle lui sourit avec amiti é, et il se contenta de cette r éponse muette (Thiébold,137).
З уривку видно, що дівчина мовчки погодилась із реплікою свого друга, посміхнувшись йому.
Звичайно, це можна трактувати і як незгоду, але оскільки хлопець задовольнився (se contenter) цією
німою відповіддю, судимо про згоду.
Розглянемо ситуацію вираження незгоди за допомогою мовчання:
"Un matin Roger appela Paule à son bureau, lui annonçant qu’il partait dix jours plus tard et lui
demandant s’il devait prendre un billet pour elle. Il y eut un silence ." (Sagan, 93).
Роже їде з міста і запитує Поль, чи брати і для неї квиток. У відповідь вона промовчала – залишати
місто вона не згодна.
Отже, мовчання займає досить помітне місце в низці невербальних компонентів.
У се сказане дає змогу зробити висновок, що в процесі комунікації невербальні засоби вираження
згоди/незгоди зазвичай супроводжуються експліцитними мовними одиницями. Але навряд чи
людське спілкування було б повноцінним, якби ці засоби не використовувалися. Володіння
невербальними засобами комунікації безпосередньо впливає на якість міжкультурногоспілкування.
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Герасимчук Ю.А. Невербальные средства реализации категории
согласия/несогласия во французской речи.
В статье предлагается исследование категории согласия/несогласия с точки зрения невербальной
коммуникации. Проанализированы невербальные компоненты франкоязычного дискурса со значением
согласия/несогласия и классифицированы их виды. Невербальные каналы связи представлены
кинетическими, мимическими, проксемическими и другими средствами, которые в межкультурном
общении могут перенимать главные коммуникативные функции.
Herasymchuk Yu.O. Non-V erbal Means of Realisation of the Category
of Agreement/Disagreement in the French Language.
The article under consideration focuses on the research of the category of agreement/disagreement from the
point of view of non-verbal communication. The non-verbal components of the French discourse with the
meaning of the agreement/disagreement are analyzed and their types are classified. The non-verbal channels
of relation are represented by kinaesthetic, mimic, proxemic and other means which can gain the main
communicative functions.
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ЧОЛОВІЧІ ТАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ В МІЖГЕНДЕРНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРСОНАЖІВ
СУЧАСНОЇ АНГ ЛОМОВНОЇ ПРОЗИ
Стаття присвячена вивченню особливостей гендерно маркованого мовлення та комунікативної
стратегії переконання. Виявлено типові тактики, що входять у стратегію переконання та
досліджено реалізацію даних тактик персонажами-чоловіками в міжгендерному спілкуванні в
неконфліктній ситуації на базі сучасної англомовної прози.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики зростає кількість досліджень, присвячених вивченню
гендерного параметру у мові та мовленні. Проблема гендера залишається дискусійним питанням у
роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників [1; 2; 3; 4]. Лінгвістами сьогодні акцентується
гетерогенність поняття "гендера", яскравість емоційно-експресивного характеру його вербалізації, що
обумовлює актуальність даної розвідки [5: 203].
Мета статті полягає у визначенні тактик переконання, що реалізуються персонажами-чоловіками в
міжгендерному дискурсі сучасної англомовної прози.
У вітчизняному та російському мовознавстві робиться спроба системного осмислення та опису
мови у зв’язку з феноменом статі, створюється теоретична модель гендеру і проводиться
систематизація методологічних підходів до дослідження проблеми гендеру в мовознавстві [2; 4].
Питання, пов’язані із розробкою методики лінгвістичного дослідження гендеру та створенням
інструментарію гендерних досліджень, посідають чільного місця у вітчизняній лінгвістиці [6].
За останнє десятиріччя "гендерні студії" (Gender Studies) поширилися в науковому обігу як у
лінгвістичних вченнях Європи, США, Канади, так і у вітчизняному мовознавстві. На сучасному етапі
вчені виділяють різноманітні підходи до вирішення проблеми гендерних розбіжностей.
Найпродуктивнішим сьогодні вважається перформативний підхід (performing approach), відповідно до
якого комунікант обирає лінгвістичні засоби та стратегії спілкування, щоб створити образ мовця
чоловіка і жінки або здійснити певний вплив на адресата для втілення своїх мотивів, потреб та
установок [7].
Дискурс, будучи складним комунікативним явищем, охоплює соціальний контекст, що створює
уявлення як про учасників комунікації, так і про процеси творення і сприйняття повідомлення [8: 121122]. Відповідно персонажний дискурс є складним соціально-комунікативним явищем, яке за
способом свого вираження є формою відтвореного мовлення. У сучасній лінгвістиці персонажний
дискурс також визначають як актуальне мовлення, власне мовлення мовця і невласне, чи чуже,
відтворене, опосередковане мовлення [9].
Основоположними елементами комунікації в тексті прози виступає двочленна опозиція дискурс
наратора :: персонажний дискурс. План персонажного дискурсу – це частина тексту, спрямована на
передачу репрезентованих (персонажних) висловлювань через прийняті у цій мові форми передачі, на
відміну від дискурсу наратора, що відображає ті частини тексту, в яких автор (через опосередковану
фікційну особу – наратора) звертається до читачів від себе, а не крізь призму персонажних
висловлювань [9: 186]. Персонажне мовлення розкриває соціальні, психологічні, етичні якості
особистості, дає досить цілісну характеристику людини. Репліки персонажів передають не тільки
особливості їхнього мовлення, характери й цілі спілкування, а й рух сюжету, авторську позицію в
розв’язанні обговорюваних проблем [10: 89].
Стратегія мовної поведінки охоплює всю сферу побудовипроцесу комунікації, коли ставиться за
мету досягнення певних довготривалих результатів. У загальному розумінні, мовна стратегія містить
у собі планування процесу мовної комунікації в залежності від конкретних умов спілкування й
особистостей комунікантів, а також реалізацію цього плану [11: 54]. Іншими словами, мовна стратегія
представляє собою комплекс мовних дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети.
Комунікативна тактика розглядається як сукупність практичних ходів у реальному процесі мовної
взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну від комунікативної стратегії, насамперед
співвіднесена не з комунікативною метою, а з набором комунікативних намірів [12: 11]. Ван Дейк
визначає мовний хід як функціональну одиницю послідовності дій, що сприяє рішенню локальної або
глобальної задачі під контролем стратегії. Оптимальна стратегія вимагає, щоб кожен хід вносив
максимальний вклад у реалізацію стратегічної надзадачі [8: 274].
Одним з важливих параметрів у моделі мовленнєвої стратегії є установка на кооперацію або її
відсутність. Отже, розрізняють стратегії двох типів: кооперації, коли партнери враховують інтереси
один одного, й конфронтації, а саме змагання та домінування, коли один чи обидва комуніканти
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беруть до уваги лише власні інтереси [13: 78]. Відповідно ситуація спілкування, в якій реалізується
кооперативна стратегія – є неконфліктною, а конфронтативна – конфліктною.
Свою увагу ми концентруємо переважно на неконфліктних ситуаціях, на основі того, що стратегія
переконання відноситься саме до стратегії кооперації.
Отже, стратегія переконання, як складова стратегії кооперації, передбачає "м’який" вплив на
індивіда, який має на меті радикально скорегувати його погляди, щоб цим вплинути на подальшу
поведінку [14]. Цей варіант – найетичніший спосіб впливу, тому що тут немає грубого насильства чи
підступного проникнення в підсвідомість об’єкта.
Слід зазначити, що мета переконання полягає у знаходженні консенсусу, інтеграційного рішення, де
один з комунікантів поступається своїм переконанням та переходить на бік свого опонента, а також
передбачає довгострокову зміну уявлень і установок людини в необхідному напрямку; залучення до
співробітництва та спонукання об’єкта до потрібного вчинку [14].
Залежно від умов ситуації і конкретних особливостей об’єкта, його можна спробувати переконати
прямо (у ході бесіди) або опосередковано (через інспіровані акції), діючи при цьому акцентованологічно, імперативно (категорично), ексцитaтивнo (роз’ятрюванням емоцій) та aльтeрнaтивнo
(зведенням проблеми до вибору "або-або"). Існують опоненти, яких простіше переконуватиі навпаки.
Вважається, що простіше переконуватитих, хто має:
· яскраву живу уяву;
· орієнтацію швидше на інших, ніж на себе;
· трохи занижену самооцінку (суб’єкти боязкі й ті, хто мало довіряють своїй власній думці).
У той же час, важко піддаються переконанню:
· особи з явною ворожістю стосовно інших;
· сильним духом критицизму;
· готовністю до переінакшування своїх поглядів (простіше кажучи, прагненням завжди мати
ще одну позицію про запас) [14].
Проаналізувавши вітчизняну та зарубіжну літературу та провівши аналіз прозових творів, ми
виділили наступні тактики, що входять у стратегію переконання: тактика наведення аргументу,
тактика прямого/непрямого прохання, тактика залучення до співробітництва, тактика критики
поведінки персонажа, тактика альтернативи вибору, підбадьорення, залицяння, директивна тактика,
тактика зміни уявлень і установок адресата. Аналіз англомовних творів показує, що в неконфліктних
ситуаціях міжгендерного спілкування найчастіше персонажами-чоловіками використовуються такі
тактики переконання, як тактика зміни уявлень і установок адресата, наведення аргументу, тактика
підбадьорення, тактика альтернативи вибору та тактика прямого/непрямого прохання.
Так, тактика зміни уявлень і установок адресата, що випливає з необхідності переконання
партнера, яскраво виражена в ситуації спілкування між тяжко хворою жінкою та її другом, який
намагається позитивно налаштувати жінку щодо подолання хвороби:
"Look here, you're OK. You're OK, d'you hear me. You're not to go, like, getting hung up over this cancer
bit, like the man said. "
"I know, but you don't seem to realize ..."
"Your doctor back in England screwed it up, that's all. Everyone knows English doctors are a load of
crap."
"He’ s Scotch."
"Scotch, English, what’ s the difference?"
"Loads. I agree he’ s probably wholly incompetent" [15: 107].
З наведеного прикладу ми бачимо, що персонаж-жінка, хвора на рак, не має надії вижити.
Персонаж-чоловік намагається змінити установки персонажа-жінки, використовуючи анафору та
лексичний повтор (You're OK, You're OK, You're not to go, You're clean), що підсилює вплив, та діє при
цьому імперативно. Мовлення персонажа-чоловіка є конкретним та переконливим. Так як персонажжінка знаходиться в безнадійному стані, вона довіряє своєму співрозмовнику та усвідомлює своє
становище, але не одразу змінює свою установку згідно до установки адресанта (I know, but…). Проте,
персонаж-чоловік використовує критику поведінки третьої особи (лікаря) та висловлює загально
прийняту негативну думку про англійських лікарів (Everyone knows English doctors are a load of craр;
Scotch, English, what’ s the difference?), що має вплинути на персонажа-жінку. Отже, застосування цієї
тактики персонажем-чоловіком є вдалим у даній неконфліктній ситуації міжгендерного спілкування,
так як мета переконання була досягнута, хоча і не одразу.
У розмові персонажів протилежних статей, які відчувають симпатію один до одного, персонажчоловік пропонує персонажу-жінці відпочити від роботи, використовуючи тактику залучення до
співробітництва:
"You certainly look tired," said Felix. "You ought to have a holiday. Let me drive you to Greece. "
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Ann was startled. Instantly she had a clear almost magical vision of herself flying southward with Felix in
the very dark blue Mercedes. With this there came a very odd and unfamiliar feeling, and she said with
frightened vehemence, "No, that’ s quite impossible I’m afraid" [15: 233].
Хоча персонаж-чоловік здійснює поступовий вплив на персонаж-жінку, реалізація тактики
залучення до співробітництва не є вдалою в даній ситуації. Спершу, чоловік використовує констатив
(You certainly look tired) та дає пораду (You ought to have a holiday), які виявилися неефективними
способами переконання, потім пропонує свою послугу (Let me drive you to Greece), що є вдалішим та
показує імпліцитне бажання персонажа-чоловіка провести час разом з персонажем-жінкою. У даній
ситуації персонаж-жінка нібито не проти поїхати з чоловіком, але непереконливість та деякий тиск з
боку персонажа-чоловіка змушує жінку відмовитись (No, that’ s quite impossible I’m afraid). Таким
чином, персонажу-чоловіку так і не вдалося залучити жінку до співробітництва.
У ситуації розслідування викрадення з будинку дорогоцінного діаманту персонаж-чоловік
намагається встановити правду у діалозі зі служницею будинку, використовуючидирективну тактику,
яка реалізується через наказ та яка допоможе персонажу-чоловіку у досягненні своєї комунікативної
інтенції:
"Tell me about the three Indians you have had at the house to-day […] It’ s just possible, Betteredge, that
my stranger and your three jugglers may turn out to be pieces of the same puzzle" [16: 37].
Використання наказу персонажем-чоловіком є вдалим, так як у даній ситуації має місце опозиція,
що стосується соціального статусу персонажів – господар :: служниця. Так як ставлення чоловіків до
світу напористе та зорієнтоване на контроль, у даній ситуації міжгендерного спілкування
відбувається реалізація принципу чоловічого домінування, підкріпленого соціальними
розбіжностями. При цьому обидва персонажі не порушують принцип ввічливості, а саме максими
згоди та максими симпатії, та залишаються у рамках неконфліктної ситуації.
У мовленні персонажів-чоловіків для реалізації стратегії переконання найбільш характерною є
тактика наведення аргументу:
"I'm not sure that it is love any more," said Ann. "Not proper love."
"Oh yes it is," said Swann. "One doesn't stop loving a person just like that, whatever they do. We spoke of
this once before. Marriage is a sacrament. Here especially God's grace can lift and enlighten our poor
human loves" [18: 264].
Впевненість персонажа-чоловіка, яка виражається у використанні ствердження (Oh yes it is) та
навпаки невпевненість персонажа-жінки в почуттях (I'm not sure) підвищує дієвість переконання. Далі
перcонаж-чоловік наводить низку аргументів, щоб підкріпити своє переконання. Як видно з
наведеного прикладу, в межах одного контексту можна спостерігати переплетіння кількох тактик
переконання: тактики повчання (One doesn't stop loving a person just like that, whatever they do) та
тактики наведення аргументу (Marriage is a sacrament. Here especially God's grace can lift and enlighten
our poor human loves), що дозволяє швидше досягти поставленої персонажем мети, та робить сам
процес переконання більш успішним.
У наступній ситуації, після того, як персонаж-чоловік, пропонуючи руку та серце своїй коханій,
отримує відмову, він реалізує тактику наведення аргументу:
"[…] I shall soon want to marry, and, being a farmer , you see I shall require for my wife a woman who
knows all about the management of farms. Will you be that woman, Tessy?"
"I don't want to marry! I have not thought of doing it. I cannot! I only want to love you."
"But why?"
Driven to subterfuge, she stammered "Your father is a parson, and your mother wouldn' like you to marry such as me. She will want you to
marry a lady."
"Nonsense – I have spoken to them both. That was partly why I went home […]. You quite misapprehend
my parents. They are the most simple-mannered people alive, and quite unambitious. They are two of the few
remaining school" [17: 220].
У наведеному прикладі ми спостерігаємо наведення персонажем-чоловіком аргументів у двох
випадках: у першому випадку використовуєтьсяаргумент, який показує чому персонаж-чоловік обрав
саме цю жінку за дружину (I shall require for my wife a woman who knows all about the management of
farms), а у другому – аргумент, який сприяє підсиленню впливу на адресата (Nonsense – I have spoken
to them both, They are the most simple-mannered people alive, and quite unambitious). Таким чином,
мовлення персонажа-чоловіка є логічним та змістовним, що не дає можливості персонажу-жінці
навести ґрунтовний перехресний аргумент. Використання персонажем-чоловіком констативів (You
quite misapprehend my parents. They are the most simple-mannered people alive, and quite unambitious.
They are two of the few remaining school) говорить про те, що персонаж впевнений в істинності своєї
інформації, тим самим дотримується максими якості інформації.
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Використання тактики альтернативи вибору яскраво реалізується у ситуації залицяння хлопця до
дівчини:
"Hey are you asleep?" Billy’ s round face peered around the door . "If you are, just say the word and I’ll
disappear ."
"I’m asleep," Jody said.
"Too bad." Billy was speaking in a stage whisper . "I’ve brought food – soup, bread, salad, Chips Ahoy. I
guess I’ll have to eat it myself. "
"I’m awake now. Bring it in" [19: 71].
Використання даної тактики персонажем-чоловіком дає можливість жінці свободи дій, право
вибору (Hey are you asleep? If you are, just say the word and I’ll disappear), так як жінка не терпить
примусу. Це дає чоловікові більше шансів, щоб жінка погодилась. У деякій мірі персонаж-чоловік
спокушає жінку (I’ve brought food – soup, bread, salad, Chips Ahoy) в той самий час, натякаючи на те,
що він з’їсть все сам, якщо жінка відмовить (I guess I’ll have to eat it myself) . У такий спосіб
дотримуються всі максими кооперації і збільшуються шанси досягнення поставленої персонажемчоловіком мети. Так як жінка відчуває симпатію до чоловіка, вона не в змозі відмовити (I’m awake
now. Bring it in). Реалізація тактики альтернативи вибору персонажем-чоловіком є вдалою у даній
ситуації.
Дослідження особливості реалізації гендерно маркованих стратегій і тактик переконання в
дискурсі персонажів свідчить про те, що чоловічий стиль спілкування є активним, предметним та
аналітичним. Персонажі-чоловіки відрізняються емоційною стриманістю, виявляють тенденцію до
незалежності, як правило формують пропозиції прямо та категорично (переважно використовуючи
констатив), тобто зорієнтовані на прямі прохання та накази, та мають схильність до домінування. У
той же час, взаємодіючи з жінками, чоловіки здатні до кооперації. Використання персонажамичоловіками тактики зміни уявлень і установок адресата, тактики прямого прохання та тактики
альтернативи вибору є вдалим, так як персонажами-чоловіками були досягнуті поставленні цілі.
Щодо тактики наведення аргументу, то дана тактика може бути успішною і навпаки. Неуспішність
використання даної тактики персонажами-чоловіками в неконфліктній ситуації зумовлена
соціальними, психологічними та міжгендерними розбіжностями. Також невдалою є тактика
залучення до співробітництва, так як персонаж-чоловік не враховує особистість персонажа-жінки та
умови ситуації спілкування.
Визначені нами тактики переконання сприяють проведенню подальших досліджень гендерно
маркованого спілкування, а саме стратегії переконання як складової комунікативної стратегії
кооперації. Саме цим і обумовлюється актуальність подальших розвідок у цьому напрямі.
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The article deals with the investigation of gender marked speech peculiarities and the communicative
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tactics by male-personages in cross gender communication is investigated under the circumstances of nonconflict situations on the basis of English prose.
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КОМПОЗИТНІ КОНОТАТИ В ІДІОДИСКУРСІ ДЖ. К. ДЖЕРОМА
У даній статті ставиться проблема функціонально-прагматичної актуалізації композитів прямої і
непрямої номінації в ідіодискурсі Джерома К. Джерома. Розглядаються функціональні аспекти
складно-структурних утворень щодо актуалізації конотативних значень та їх потенціал для
створення національно-культурної картини світу та ідіостилю автора.
Дослідження проблеми породження та функціонування дискурсу виступає одним із провідних
напрямків сучасної лінгвістики. Приблизно з початку 80-х рр. минулого століття почав
вимальовуватися дискурс як нова парадигма знання в лінгвістиці, коли більшість учених стала
підтримувати визначення мови як когнітивного процесу, здійснюваного в комунікації [1: 391].
Вважаючи плідним зближення позицій когнітивного аналізу та аналізу дискурсивного,
О.С. Кубрякова пропонує так само інтегровано переглянути поняття теорії словотвору. В описі
номінацій слід обов’язково використовувати такі поняття, як позиція спостерігача, емпатія,
профілювання тих чи інших деталей ситуації і т.п. [1: 400].
Сучасна лінгвістична думка розглядає словотворчі процеси як провідні в забезпеченні динамізму
всієї мовної системи [2: 5].
Найбільш продуктивним способом словотворення в сучасній англійській мові є словоскладання. В
умовах дискурсивної парадигми знання в лінгвістиці на передній план виходить дослідження
функціональних та прагматичних аспектів складно-структурних утворень. Дослідженню композит
присвячено цілий ряд лінгвістичних робіт, серед яких і роботи, в яких досліджувались функціональні
[3], когнітивно-ономасіологічні [4] та частково аксіологічні [5] аспекти складно-структурних лексем.
Недостатньо дослідженим усе ще залишається конотативний аспект функціонування складноструктурних утворень у художньому дискурсі та їх потенціал для розкриття інтенцій номінатора та
характеристик ідіостилю конкретного автора, в чому і полягає актуальність цієї теми.
Метою даного дослідження є аналіз комунікативно-прагматичних функцій аксіологічно
маркованих композит в ідіодискурсі художніх творів Дж. К. Джерома. Матеріалом дослідження є 344
аксіологічно маркованих композити, вилучені методом суцільної вибірки з творів названого автора.
Останнім часом значно розширилась сфера дослідження конотацій у сучасній лінгвістичній науці,
де виділяються досить чіткі групи лексичних конотацій, обумовлених різноманітними причинами.
Серед них конотації іронічності, евфемістичності, меліоративності, пейоративності, підсилення;
конотації книжності, новизни, ідеологічності і культурита ін. [6: 7].
Серед вибраного корпусу аксіологічно маркованих складно-структурних субстантивних утворень
можна виділити наступні групи лексичних конотацій:
а) іронічності (globe-trotter – the one who trots about the globe, powers-that-be – an official who tries to
show his power , trencherman – the one who likes to eat much, word-painting – describing smth in words
instead of painting a picture, boat-builder – the one who built the boat very carelessly):
"…it behoved every globe-trotter, for whatever distance, to describe the best of his ability the things that
he had seen".
"We were on our way to Prague, and were waiting in the great hall of the Dresden Station until such time
as the powers-that-be should permit us on to the platform".
"Taking him all round, the German as a trencherman stands pre-eminent among the nations of the
earth".
"The boat-builder himself came up then, and assured us…that the thing really was a boat…"
б) пейоративності (a cockle-shell – у функції метафори – ненадійний корабель, посудина; chucklehead, block-head – бовдур; washing-tub (відносно човна)):
"You take your mother’ s washing-tub home again, and bring us a boat".
в) підсилення (tramcar , eyesores, rearguard of the light, boat-loads (met.), dog-days etc.):
"At sea, you come across plenty of people very bad indeed, whole boat-loads of them…"
г) конотації культурита історичності:
"English pronunciation is the stumbling-point to our progress".
"Warwick, the king-maker, rests there, careless now about such things as earthly kings and earthly
kingdoms…"
And King John has stepped upon the shore, and we wait in breathless silence till a great shout cleaves the
air and the great cornerstone in England’ s temple of liberty has, now we know, been firmly laid."
В основі вторинної номінації лежать асоціації за подібністю (метафора) і за суміжністю
(метонімія). Асоціативні зв’язки, що реалізуються в процесі номінації, носять індивідуальний і
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фактично нічим не обмежений характер, оскільки словотворчий акт, як правило, індивідуальний, а
при виборі ознаки мовець може орієнтуватися на несуттєві чи приховані зв’язки між об’єктами дій [6:
9].
Саме тому, що в змістовій структурі метафоричної композити як одиниці вторинної номінації на
передній план виступає конотація, яка включає емоційний, експресивно-стилістичний та інші
інгредієнти, і створюється необхідний за умовами комунікації прагматичний ефект [3: 78].
Ідіостиль Дж. К. Джерома характеризується великою різноманітністю актуалізованих у складноструктурних словах конотативних змістів, розмаїттям структурних типів та прагматичних функцій
узуальних композит, а також непересічною креативністю щодо створення оказіональних складноструктурних лексем.
Актуалізація прагматичних функцій вказаних утворень здійснюється автором через вживання їх у
всьому розмаїтті стилістичних засобів: епітетів, іронії, порівняння, метафор і т.п.
Більшість ад’єктивних композит актуалізується автором в ролі атрибутів оцінки і належать до
розмаїтих структурно-семантичних типів. Прикметники з компонентом -like (модель n+like),
виступаючи в ролі атрибута, характеризують іменники-ядра словосполучень опосередковано,
порівнюючи їх не з предметами, а з якостями, або ознаками цих предметів [7: 246].
"…our moving home bounded, "greyhoundlike", over the silvery billows".
"I may, human-like, be apt to forget…"
Модель n+like характерна для компаративних епітетів, як прямих, так і непрямих. Такі епітети, як
правило, є ситуативно-створеними, тобто потенційними або оказіональними словами [10: 72].
Інші атрибутивні композити структурно є складно-похідними прикметниками, тобто утворені за
комбінованою моделлю "словоскладання + афіксація", сферою вжитку яких є, переважно, художня
література, де опис зовнішніх ознак людей і предметів має виключно важливу роль [8: 265].
Найпоширенішими структурними моделями таких прикметників є n+PI i a(adv)+PI. Структурноскладні утворення з формантом -ing є не іменниками, що виступають у функції означень, а
прикметниками в тому випадку, коли форма на -ing являє собою дієприкметник І, що встановлюється
співвіднесеністю складного слова з відповідним дієприкметниковим зворотом [9: 31].
Найпродуктивнішими в даній групі є структурно-складні прикметники з другим компонентом –
looking. В аналізованих текстах такі лексеми вживаються для характеристики людей (unpretentiouslooking gentleman, bilious-looking youth, solemn-looking man, aged-looking face ), тварин (meek-looking
little fox-terrier, sinewy-looking cat, disreputable-looking cat, shamed-looking dog), предметів та явищ
(gloomy-looking morning, comfortable-looking boats, uninteresting-looking river , unappetizing-looking
mess, comfortable-looking dame, stormy-looking night, disagreeable-looking uninteresting world).
Численні складно-структурні першодієприкметникові лексеми з формантом -ing вживаються
автором як у функції аксіологічно нейтральних атрибутів (double-sculling skiff, far-stretching park), так
і в функції епітетів для емотивної оцінки явищ, предметів, людей.
"…Sigismund’ s flying legions, followed by fierce-killing Tarborites, and now by pale Protestants pursued
by the victorious Catholics of Maximilian".
"Later he stretched his legs. Lit an evil-smelling cigar, and puffed in calm contentment".
"Then the influence of such a partner , healthy in body and therefore vigorous in mind, is bound to be both
lasting and far-reaching".
"It is the hope of every well-meaning German boy and girl to please the police".
В останньому прикладі створення оказіональної складної лексеми "well-meaning" та вживання її
для характеристики особи сприяє породженню іронічного ефекту і стимулює реципієнта до
адекватного сприйняття інформації.
Цікавим з точки зору створення емоційного підсилювального ефекту є вживання автором
паралельно з узуальною композитою law-abiding оказіональної складно-структурної лексеми lawloving. Характеризуючи вказаною словниковою лексемою представників Британської нації, для
подібної ж характеристики німців автор створює оказіональну композиту з вищим рівнем
експресивності, цим ніби пропонуючи читачеві вирішити самостійно: над ким же все-таки іронізує
автор?
"The personal testimony of the English Minister was necessary to assure the authorities that the Highland
garb was the customary dress of many respectable, law-abiding British subjects".
"To the law-loving German, on the other hand, music after eleven o’clock at night ceases to be music; it
becomes sin, and as such gives him no satisfaction".
Посилена експресивність характерна для складно-структурних утворень, що складаються з двох
основ і суфікса -ed. За характером їх компонентів такі утворення діляться на дві групи: 1) утворення,
в яких другим компонентом є дієслівна основа n+(v+ed), a(adv)+(v+ed) і 2) утворення, в яких другим
компонентомє основа іменника (n+n)+ed, (a+n)+ed [9: 41].
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Актуалізовані у функції атрибутів чи предикативів оцінки, такі складно-структурні лексеми несуть
у собі конотації іронічності (simple-minded youngsters, well-planted kick, home-made boomerang,
superblyfitted ‘greyhound of the sea’, time-honoured lies, well-fitted desert island (оксюморон), barrelbodied horse, broken-headed heroes, bald-headed saints, tidy-minded lover of German nature, wall-eyed old
brute etc.), меліоративності (kind-hearted, well-made man, light-hearted spirit, good-natured, generousminded man, sweet-faced Queen, the mildest-tempered people, good-sized trout, noble-minded, kindlyhearted, mild-mannered man, bright-eyed little man ), пейоративності (cold-blooded brutality, worm-eaten
pulpit, ill-arranged music hall, weak-minded ideas, thick-headed sort of chat, ill-tempered, broken-winded
somnambulist, chuckle-headed, crack-jawed laughs, dunder-headed idiots, fat-headed chunk, shock-headed
youth, dense-headed man, blood-curdling language, falsehearted men, ill-mannered lunatics, addle-headed
man), культури (old-fashioned village, palace-bordered alleys, voice-filled homes), співчуття (ill-treated
and over-worked dogs), невдоволення (broken-hearted tones).
Композита lavender-gloved hand поза контекстомне несе в собі стилістичного навантаження, тобто
є аксіологічно нейтральною, але в наративі-описі особи, що являє собою стереотип мандрівника
британця, вказана композита створює іронічний ефект, тобто є контекстуальниматрибутом:
"His white helmet was ornamented with a green weil; a pair of opera-glasses hung at his side, and in his
lavender-gloved hand he carried an alpenstock a little taller than himself".
Схожі властивості притаманні оказіональній композиті careworn. Поза контекстом не видається
прозорою ні семантика вказаного утворення, ні його стилістичні функції. Проте в ході наративного
дискурсу вимальовується конотація іронічності, притаманна цьому атрибутові оцінки:
"A traveler entered. He seemed a careworn man. He carried a brick in his hand, tied to a piece of rope".
Розглядаючи конотативний аспект семантики композит-антропосем, Л.Ф. Омельченко,
М.М. Максимчук, І.А. Онищенко зазначають, що майже завжди найбільш характерними рисами
аксіологічно маркованих композит-антропосем є емоційно негативне ставлення до референта, грубоцинічна експресивність, презирливо-принизлива чи жартівлива образність [6: 7]. Щодо атрибутів
оцінки, тут виявляється схожа тенденція: більшість атрибутивних композит відображують негативне,
презирливе та іронічне ставлення номінатора до референта. Будучи композитами-метафорами за
своєю концептуальною семантикою, ряд ад’єктивних композит актуалізуються автором у
метафоричних структурах, одержуючи при цьому додаткову експресивність. Прикладами такої
актуалізації може бути вживання атрибутів оцінки особи до неживих предметів чи понять (illconcealed anxiety, half-awakened intelligence etc. ).
"Even Reading, … is good-natured enough to keep its ugly face a good deal out of sight".
"They [trams] are all-important in the streets, and everything and everybody makes haste to get out of
their way".
Широкого використання набувають складно-структурні лексеми в аналізованих текстах для
актуалізації такого стилістичного засобу, як порівняння. Погоджуючись з положенням
Л.Ф. Омельченко про більшу експресивність складного слова порівняно з синтаксичною структурою
[3], на основі наших спостережень вважаємо, що в таких стилістичних фігурах, як порівняння,
вживання синтаксичного аналогу композити або ж нівелює експресивність, а в переважній більшості
випадків взагалі унеможливлює функціонування порівняння в даному контексті.
"A kinder-hearted people than Germans there is no need for".
"… he wasn’ t doing any work, that was clear as daylight".
"The sight of a broken-down machine is to the overhauler as a wayside corpse to a crow…"
Емотивно-експресивна лексика є носієм інформації про морально-оцінне ставлення мовця до
реальної дійсності. Оцінне висловлювання досягає комунікативноїцілі – пробуджуєдо дії, застерігає,
сприяє встановленню певних моральних цінностей у суспільстві й визначається не тільки
властивостями самого об’єкта, але й цілою низкою суб’єктивних факторів [11: 186]. Автор
художнього тексту виступає ініціатором і адресантом дискурсу, звертаючись до необмеженої
кількості адресатів, віддалених у просторі і часі, тому значення експресивності оцінної лексики в
художньому тексті важко переоцінити. Вдаючись до створення оказіоналізмів та неочікуваності
вживання узуальних композит, автор намагається стимулювати читача-реципієнта до сприйняття та
розуміння дискурсу.
Семантична ємність та експресивність притаманна складнопохідним оказіональним субстантивам
на позначення понять якостей людини чи тварини. Такими іменниками в досліджуваних текстах
характеризуються їх герої та оточуючийїх світ.
"I do think of all the silly, irritating tomfoolishness by which we are plagued, this ‘weather-forecast’
fraud is about the most aggravating".
"We began cheerfully, one might almost say skittishly, but our lightheartedness was gone by the time first
potato was finished".
"… but to set sail in this wind would be height of foolhardiness…"
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"Fox-terriers are born with about four times as much original sin as other dogs are, and it will take years
and years of patient effort on the part of us Christians to bring about any appreciable reformation in the
rowdiness of the fox-terrier nature".
Слід також звернути увагу на полікомпонентні лексичні одиниці, що утворюються для заповнення
лакун номінативного характеру і можливості економно та ємно виражати складні поняття у межах
одного слова [2: 231]. Відмінність їх від звичайних композит полягає, головним чином, у тому, що
звичайні складні слова утворюються шляхом об’єднання синтаксично незалежних слів-основ, а
складні слова синтаксичного типу формуються на базі готових словосполучень шляхом інтеграції
синтаксично залежних один від одного компонентів [2: 79]. Оскільки лексикалізовані синтаксичні
конструкції мають яскраво виражені конотативні властивості, вони використовуються учасниками
комунікативного акту для більш повного задоволення номінативно-комунікативних потреб, тобто
якнайкраще підходять для дискурсивних цілей, зокрема письмового художнього дискурсу. За
С.М. Єнікєєвою, найбільш типовими функціональними проявами лексикалізації синтаксичних
одиниць є ад’єктивація та субстантивація [2: 233]. Щодо ідіодискурсуДж.К. Джерома, слід зазначити,
що ад’єктивація тут є переважною. Ад’єктивовані голофрастичні композит-комплекси виконують
описові ( атрибутивні) функції: атрибути оцінки та істині епітети. Всі вони є оказіональними
утвореннями, створеними автором для характеристики явищ, предметів, осіб та тварин. Автор
вдається до вживання таких композит-комплексів для опису зовнішнього вигляду прибережного
містечка: "… it is even still more once-upon-a -timefied…"; для дескриптивної номінації проміжку часу:
"… that ever-to-be-famous June morning of 1215…"; характеристики невмілої гри на волинці: "…cometo-the-battle sort of note…"; мови рибалок:"… they cursed us – not with a common cursory curse, but with
long, carefully-thought-out, comprehensive curses…"; для вираження конотації іронічності з приводу
винахідника косметичного засобу: "The future ("After Use") a fat, jolly, Godbless-everybody sort of
world…"; для іронії з приводу ситуації з ремонтом велосипеда:"… the subsequent proceedings
degenerates into little else than a rough-and-tumble fight between him and the machine"; іронічного опису
людей: "this at-home-sneered-at lady" та тварини (собаки): "There is a sort of Oh-what-a-wicked-worldthis-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-make-it-better-and-nobler
expression
about
Montmorency…".
Такі голофрастичні комплекси, всі аксіологічно марковані, є необмеженим джерелом для
виникнення ідіоматичних утворень, що поповнюють комунікативні можливості мови, а отже, і
вирішення прагматичних цілей дискурсів різного типу, зокрема художнього ідіодискурсу. В силу
своєї непередбачуваності такі полікомпонентні композит-комплекси дуже виразні, що веде до появи
великої кількості епітетів, в основі яких лежать неузуальні, унікальні семантичні асоціації [10: 103].
Аналізуючи комунікативно-прагматичні функції композит, зокрема їх конотативний аспект, у
художньому ідіодискурсі ДЖ. К. Джерома, помічаємо тенденцію до створення великої кількості
оказіональних складно-структурних лексем з метою вираження конотацій моральної та естетичної
оцінки, серед яких переважають іронічність, пейоративність, меліоративність та конотації історичнокультурної просторовості. Щодо стилістичних засобів, якими широко користується автор для
вираження вказаних конотацій, то це іронія, метафора, порівняння та різних типів епітети, що
включають атрибути моральної та естетичної оцінності.
Вбачаємо перспективними подальші дослідження для виявлення механізмів розвитку
ідіоматичних новоутворень на базі оказіональних лексем в ідіодискурсі окремого автора та ідіостилю
автора в організації художнього дискурсу за допомогою аксіологічно маркованих складноструктурних утворень. Щодо ідіостилю Дж. К. Джерома, видається перспективним дослідження
глибинних витоків гумористичного стилю та органічного поєднання іронії з історизмом та
соціальністю наративного художньоготексту в процесі лінгвокреативної мислительної діяльності.
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Матеріал надійшов до редакції 30.06. 2008 р.
Дембровская Л.М. Композитные конотаты в идиодискурсе Дж. К. Джерома.
В данной статье поднимается проблема функционально-прагматической актуализации композитов
прямой и косвенной номинации в идиодискурсе Джерома К. Джерома. Рассматриваются
функциональные аспекты сложно-структурных образований относительно актуализации
конотативних значений и их потенциал для создания национально-культурной картины мира
идиостиля автора.
Dembrovska L.M. The Composite Connotates in J.K. Jerome Idiodiscourse.
This article tackles the problem of functional and pragmatic actualization of direct and indirect compound
nomination in idiodiscourse of the concrete author namely J.K. Jerome. Functional aspects of compounds
are under consideration, especially actualization of the connotative meanings and their potential for the
creation of the national and cultural picture of the world and peculiarities of the author’ s idiostyle.
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ОБРЯД І ЗВИЧАЙ ЯК ІНТЕРТЕКСТУ АЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ
В ОПОВІДАННЯХ МАРКА ВОВЧКА
У статті здійснено спробу з'ясувати роль фольклорно-етнографічних елементів як
інтертекстуальних компонентів у творенні текстів Марка Вовчка. Інтертекстуальний підхід до
літературного твору дає змогу збагнути його як неповторний текст. Розглянуті оповідання
письменниці засвідчують відкритість питання про інтертекстуальність як характерну ознаку
структурування тексту.
Проблема літературно-фольклорних зв’язків тлумачилася досі в українському літературознавстві
здебільшого під кутом зору народницької ідеології. Звернення письменників до "народних джерел"
розглядалося як цілком закономірний процес, бо йшлося про незаперечне в ті часи: фольклор –
ідейне, художнє, мовне джерело нової української літератури. У такому ключі розглядалася і проза
Марка Вовчка в роботах "Народні джерела творчості Марка Вовчка" Б. Хоменка, "Марко Вовчок і
музичний фольклор" Є. Федотова, у літературних портретах письменниці, авторами яких є
О. Зосенко, М. Тараненко.
Акцент тут робився саме на ідеологічному, світоглядному аспекті "впливу" фольклору на
творчість Марка Вовчка, звідси виводилась як щось похідне – художня своєрідність. Сучасний
дослідник прози письменниці має поглянути на її твори передусім як на текст і визначити не лише
чинники, які вплинули на його формування, а й проаналізувати саму структуру тексту. І тут на
допомогу для нового прочитання прийдуть структуралізм і семіотика, а особливо – теорія
інтертекстуальності, яка дозволяє розглядати твір як інтертекст (сукупність декількох текстів).
Інтертекстуальний підхід до літературного твору дає змогу збагнути його як неповторний текст, чого
не досягти, вдаючись тільки до дослідження впливів.
Мета цієї статті – з’ясувати значення і роль фольклорно-етнографічних елементів як
інтертекстуальнихкомпонентів у творенні текстів Марка Вовчка.
Літературний твір, як зазначає Р. Барт, є сплетінням цитат, посилань, відголосків. Тому він
набуває здатності асоціюватись з іншим твором. Унаслідок такого асоціювання виникає нова
відтворююча структура художньогоцілого, яка і називається інтертекстуальністю [1: 233]. Оповідь –
це обсяг, що містить у собі багато кодів, одночасно сплутаних і незавершених. Важливо знайти ключ
до розшифрування цих кодів, враховуючи історичні, етнічні, культурні, літературні та інші впливи.
Це досить складне завдання, адже вимагає глибокої обізнаності читача. До того ж не завжди відомі
способи дослідження є ефективними. Тому О.П. Горенко вважає слушною думку Дерріди про
необхідність пошуку нових способів дослідження тих кодів, які сприймаються в процесі прочитання
твору [2: 109]. Інтертекстуальність, за "Літературознавчим словником-довідником", має такі види:
1) генетична – зауважує лише ті прото-, архетексти, які брали участь у виникненні літературного
твору; 2) інтенціональна – спланована автором, усвідомлена ним; 3) іманентна – визначена чи навіяна
самим літературним твором; 4) рецепційна – та, яка може бути виявлена емпірично різними
реципієнтами [3: 318].
Простежимо це на прикладі "Народних оповідань" Марка Вовчка. Генетична інтертекстуальність
охоплює процес виникнення і здійснення задуму, стимулювання до творчості, джерела художнього
твору. Досліджуючи звичаї та обряди як інтертекстуальний компонент у творчості Марка Вовчка, не
можна обійтися без бодай короткої характеристики історико-етнографічних умов написання
"Народних оповідань". Особливістю народних звичаїв є те, що вони функціонували протягом
тривалого історичного періоду і передавалися з покоління в покоління. Обряди склалися історично і
вирізнялися стереотипністю, символічністю. "Народні оповідання" Марка Вовчка побудовані на
матеріалі минулого, що є одним із ключів розшифрування кодів. І. Денисюк зазначає, що "авторка
надивилася на все, що було по селах, наслухалась народних оповідань, а її власні твори були вже
продуктом споминів" [4: 26]. Цю думку підтримує О. Дорошкевич і додає, що Марко Вовчок "мала до
того ж досвідчених консультантів типу О. Марковича" [5: 115]. М. Тараненко погоджується, що в
основу оповідань письменниці покладено живу дійсність, але наголошує, що "важливим джерелом
були пісні, балади, перекази, казки, легенди тощо" [6: 57].
Майже всі письменники XIX ст. зверталися до міфу, обряду, усної народної творчості, подій та
явищ минулого. Однак вони по-різному підходили до їх застосування у власній творчості. У творчості
Марка Вовчка, за словами О. Засенка, "немає й тіні примітивної стилізації, навпаки, – все це
становить високомистецький зразок уміння автора перевтілюватись в образи своїх героїв і оповідати
про їх долю їхньою ж мовою" [7: 191]. М. Бахтін звертає увагу на те, що "автор літературного твору
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створює єдине й ціле – мовленнєвий твір (висловлення). Але він створює його із різнорівневих,
начебто чужих висловлювань. І навіть у прямій авторській мові багато усвідомлених чужих слів" [2:
294].
Ю. Крістева інтертекстуальністю називає "показник, за яким певний текст читає історію і
вкраплюється в неї" [Цит. за: 8: 99]. Таким чином, художній текст розширює свої межі, вбираючи в
себе відголосся певної епохи, культури, в основу якої покладено літературні чи фольклорні традиції. І
хоча українській літературі першої пол. XIX ст. характерні докладність в описах, розтягненість у
веденні оповіді, все ж у Марка Вовчка спостерігається відсутність детального опису інтер’єру, одягу,
побуту взагалі. Натомість письменниця надзвичайно стримана в зображенні сільських звичаїв, що
відіграють, за словами М. Дорошкевича, лише службову функцію [5: 114].
Звичаї чумаків та їх побут є прикладом інтенціональної інтертекстуальності в оповіданнях Марка
Вовчка. Чумацтво було одним з найдавніших і вагомих промислів українців. У XVIII-XIX ст. воно
перебувало у стані розквіту. Рідко яке село в Україні не мало своїх "посланців" за сіллю. Марко
Вовчок пройти повз це явище не могла. Звернувшись до теми чумакування, скористалась принципом
узагальнення, виділяючи тільки характерне. Чумакування або дотичні до нього фрагменти
відображені в багатьох оповіданнях, зокрема "Чумак", "Одарка", "Сон". Звичаї чумаків є своєрідним
тлом, на якому розгортаються події українського села.
В. Яременко в своїх дослідженнях посилається на висловлювання Н. Букатевича: "Чумацтво було
автентичним, суто українським промислом і не містило жодних запозичень від інших етносів у
виробничих прийомах, соціальній організації, побуті та духовній культурі, хоч і мало зв’язок з
козацькою традицією, але було цілком самостійним явищем" [9: 24].
Тема чумацтва була поширена в усній народній творчості, в піснях, переказах, прислів’ях. В
основі – яскравий образ чумака в різних життєвих ситуаціях. Марко Вовчок, як зазначає Є. Федотов,
"найчастіше запозичує тільки тему із пісень, розгортаючи сюжет твору у відповідності з тими
життєвими фактами, які спостерігала навколо себе" [10: 11]. Більшість чумацьких пісень – це
оригінальні твори, що виникли на ґрунті вікових традицій української поезії. "Найважливішою
їхньою прикметою, – на думку Г. Нудьги, – є не так жанрова чи стильова, як тематична окремішність"
[11: 18]. У піснях відобразився живий дух чумацтва, його побут, звичаї. Марко Вовчок перейнялась
життєвою атмосферою чумаків і деякі їхні звичаї відобразила у своїх оповіданнях. В. Яременко
наголошує: "Чумацтво навіть за світовими мірками було дуже давнім унікальним господарськопобутовим комплексом" [9: 24]. Здебільшого початок подорожі чумаків припадав на весну й
закінчувався восени. У Марка Вовчка читаємо: "Одної весни вийшли ми рано з дому..." [12: 39],
"Тільки навесні згадала я, як-то люди плачуть, як почав мій Данило в дорогу зряджатись..." [12: 64],
"Насилу я дождала осені. Та вже щогодини вибігаю за ворота, чи не йдуть вони?" [12: 65].
Таким чином, Марко Вовчок у своїх художніх творах звертається до чумакування як до тла для
розгортання життєвих подій, викликаючи у читача відчуття їх достовірності.
У "Народних оповіданнях" Марка Вовчка спостерігається і несвідома інтертекстуальність, зокрема
у зображенні гостинності. В основі української гостинності не лише міфологічні уявлення, а й
моральні принципи. Вважалося, що той, хто відвідав оселю, прилучався до духів цієї родини. З
XVIII ст. цей звичай супроводжувався обов’язковим пригощанням. У Марка Вовчка: "У війшли й ми,
поклонились та й посідали. Старий вечеряти просить" [12: 73]. Вважалося непристойним розпитувати
гостя про мету приходу, головним було його вшанувати. "Ввійшла в хату, її привітали, питають
звідки, частують..." [12: 54]. Вірили в те, що той, хто скуштує хоча б окраєць хліба й солі, не посміє
скривдити того, хто частує. В оповіданні "Чари" гостю пригощають, "а вона одсунула кватирку й
рече..." [12: 54].
Згідно з уявленнями українців, гість вважався Божим посланником, а гостинність – даром. У творі
лише згадка: "... господь хороших людей послав" [12: 64]. А. Пономарьов зазначає: "Починаючи з
XVII ст., традиційна гостинність набула серед українців християнізованих форм, значною мірою
ритуалізувавшись" [13: 1168].
Отже, Марко Вовчок кількома словами-заувагами відобразила звичай гостинності, який об’єднує в
собі архаїчні елементи й сучасні їй нашарування.
Рецепційна інтертекстуальність передбачає запозичення письменником ідей, мотивів, образів,
сюжетів із творів інших письменників чи літератур з подальшим їх творчим осмисленням. У Марка
Вовчка цей вид інтертекстуальності особливо чітко простежується у зображенні звичаїв, що
стосуються дівчини та її виховання. В Україні завжди високо цінували жінку-трудівницю. Тому
любов до праці виховували ще з дитинства. І все ж дівування в українській родині, як свідчать
народні пісні, було найкращою порою. У Марка Вовчка читаємо: "... моє дівування було розкішне й
веселе, то й згадать любо!" [12: 3], "Жила в батька-матері, не знаючи горя ані лиха. Сказано, як
молоде, то й гадок не має; тільки й думки, як би погуляти весело" [12: 21]. Та настає час, коли дівчина
має вийти заміж. Це припадає на 16-20 років: "Уже шістнадцятий годок минає Олесі, вже й свати
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почали в хату навертатись" [12: 21]. Весільні обряди існували у всіх слов’янських народів у відмінних
просторових варіантах за принципом взаємодоповнення основної ідеї, сюжету. Марко Вовчок бувала
в різних місцевостях України, зокрема на Чернігівщині, Полтавщині, Поділлі. Вивчала звичаї, усну
народну творчість російського, українського, калмицького й інших народів. Тому весільний звичай
немає вузьких етнографічних ознак в оповіданнях Марка Вовчка. Він обмежений коротким
повідомленням, що є символічним кодом до сприйняття художнього тексту читачем. У "Народних
оповіданнях", як зазначає О. Дорошкевич, можна нарахувати не більше десятка описів весілля
(певніше вісім) [5: 114]. Здебільшого це одне чи два речення, в яких вкладено основу весільного
звичаю: "Повінчали, одбули весілля, випроводили молодих до господи" [12: 99-100]. "Послали
старостів; побрали рушники; справили весілля; привезли молоду до свекрухи" [12: 82]. "Зробили
змовини, а там і весілля справили... Добре гуляли і старі і молоді. По всьому селі пішла чутка, що в
нас весілля; музики грають, у бубон б’ють, – весело було, бучно!" [12: 80]. До того ж немає опису
самої події, а показано обряд у післядії у формі наслідків. Автор звертає увагу на суттєве,
найхарактерніше. Кожне слово є кодом-символом, за яким заховано цілий ряд послідовних дій. Таким
чином, речення охоплює систему кодів, розшифрування яких залежить від здатності інтерпретатора
відчувати й тлумачити художній текст. Особливі вимоги були до жінок. Марко Вовчок подає їх
характеристику одним реченням: "Цокотали дві молодиці; розходились і знов сходились та все
махали руками, наче горох молотили" [12: 72], "Гуляють та цокочуть, як ті сороки" [12: 58].
В. Борисенко звертає увагу на те, що становище "українки в традиційному суспільстві XIX ст. у
загальних рисах було таким самим, як і в інших європейських християнських державах, але водночас
мало етнічні особливості" [14: 21]. І. Огієнко писав: "Українські жінки завжди цокотухи, люблять
говорити без кінця та ще й з уживанням рухів рук" [15: 362].
З огляду на те, що кожен текст – це інтертекст, виділяють два типи інтертексту: 1) відкритий
(напр., цитата з іншого тексту); 2) закритий (прихована цитата, перегук з іншими сюжетами,
образами, обробка як наслідувальна, так і пародійна тощо). У кожного письменника можна знайти
закритий тип інтертексту, адже кожен автор в певній мірі відбиває культурне середовище. Творчість
Марка Вовчка не є винятком. Її "Народні оповідання" містять інтертекст закритого типу, що спонукає
читача до декодування художньої інформації. Найбільш яскраво це простежується в оповіданні
"Сон": "Хата була в нас хороша, і садок, і город великий; в садку вишні, й черешні, і яблука, і
волоські горіхи, й грушки, й калина; двір широкий, ворота нові. А в хаті мило та любо глянуть: лавки
та столи липові, образи киянські, хороше мальовані, позапинані рушниками вишиваними; і на
рушниках квітки, і кругом квітки та зілля пахучі" [12: 59]. Опис стислий, та в ньому відображено
систему звичаїв селян.
Українська хата становила найважливіший компонент культури: кожна її деталь мала естетичну та
магічну спрямованість.
Марко Вовчок іде за фольклорними традиціями й описує хату зовні і всередині. Часто такі описи,
на думку О. Дорошкевича, "не виступають у плані додаткової характеристики персонажів, а
подаються окремо, як формальний побутовий фон сюжетної дії" [5: 114].
Хати переважно стоять за тином, що надає садибі затишку та потаємності. М. Сумцов припускає,
що "можливо, звичай відгороджуватись від вулиці тином запозичений на сході, але він міцно
тримається, бо вигідний у господарському відношенні, бо тин часто густий і високий та з остріжком
над брамою, захищає хату від холодних вітрів" [16: 118].
Естетичний смак українського народу завжди потребував зовнішнього та внутрішнього
прикрашання будинку. За словами А. Пономарьова, великого значення в оздобленні хати надавалось
розпису стін, найчастіше рослинним орнаментом. Малювання сприймали не тільки як елемент
оздоблення, а й як сакральний акт [17: 230]. Особливе значення в хаті мала піч – центр оберегового й
естетичного вираження. Її найбільш оздоблювали, адже саме вона характеризувала господиню, давала
уявлення про її смаки: "Яка піч – така й господиня". Існували й символічні знаки: якщо піч була
уквітчана – це знак того, що в хаті є дівчина "на виданні".
Інтер’єр української хати неодмінно оздоблювали рушниками, вишивка яких різнилась і
виконувала різну оберегову функцію. Жінки, вишиваючи рушники, вкладали в них свої заклинання
від злих сил, просили здоров'я, удачі для тих, кому він призначався. Марко Вовчок звертає увагу на
рушники, вишиті квітами. Буйний рослинний цвіт на вишивці – це своєрідний оберіг, що
перешкоджає злим силам увійти в душу.
У "Народних оповіданнях" простежується і відкритий тип інтертексту. Так, Марко Вовчок
використовує назву відомої пісні "Нечай", окремі рядки з пісень "Ой, світе мій ясний, світе мій
прекрасний" ("Данило Гурч"), "Ой чумаче, чумаче, хрещатий барвінку" ("Сон"); а то й цілі строфи:
"Сіяла зіронька, сіяла: // – З ким ти, Домасю, стояла? // – З тобою, Данилко, з тобою, // Під зеленою
вербою; // З тобою, чумаче, Данильцем, // Під вишиваним рукавцем" [12: 62].
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Марко Вовчок свідомо використала рядки з пісень, адже в них жодного зайвого слова, вся увага
зосереджена на дії. Письменниця вдалася до алюзії, маючи за мету глибше розкрити сюжет.
Для повнішого розкриття героїв письменниця вдається до залучення обрядів, пов’язаних із
використанням рослин. Культ рослин прослідковується як у календарній, так і в сімейно-побутовій
обрядовості, в основі якої язичницькі елементи переплетені з пізнішими християнськими впливами.
Марко Вовчок звертає увагу читача на мак, бо згідно із світоглядними уявленнями українців, він
особливо наділявся чудодійною силою. В українських піснях мак – символ краси й молодості. В
знахарстві – засіб проти відьом, упирів, покійників. В обрядових стравах – необхідний компонент [18:
194]. "Але незмірно більше значення його як рослини, що має снодійні властивості", – підкреслює
М. Золотницький [19: 107].
У давнину був звичай присипляти неспокійних немовлят за допомогою маку. Марко Вовчок
звертається до цього звичаю: "Згадала Горпина, що чула колись, як дитина не спить, то настояти
макові головки на молоці та дать випить" [12: 68]. У цій рослині вбачали лише благотворний засіб і не
задумувались над згубною дією напою. Саме трагічний випадок трапився з дитиною в оповіданні
"Горпина": дитина заснула навічно. М. Золотницький пише: "В Англії, в Суссексі, був випадок, коли
годувальниця, маючи намір заспокоїти дитину, яка заважала їй спати вночі, дала їй стільки макового
сиропу, що бідний малюк потім так і не прокинувся" [19: 108]. Отже, мак став причиною смерті
людини. В оповіданні "Чумак" автор описує використання дерева вже після смерті. Мотив дерева на
могилі – один з найпоширеніших у поховальних обрядах. Особливо в похованні нежонатих чоловіків.
Письменниця використовує код-речення: "...зрубали дуба під коріння, обтесали трохи гілля да й
упустили в землю, так, як хрест" [12: 41]. Тут кожне слово-код несе в собі інформацію, яка
розшифровує обряд поховання: 1) хрест – "символ вічного життя" [20: 568];2) дуб – "символ чоловіка
в різних видах життя" [21: 80]; 3) дерево в поховальних обрядах – "засіб досягнення іншого світу,
переправи душ померлих у рай" [20: 142].
Слов’яни вважають дуб святим, особливо старий [21: 229]. В українців – це символ краси,
міцності, мудрості. Марко Вовчок не вдається до поширених порівнянь людини з дубом, а висвітлює
його значущість після смерті людини. Доречним буде прислів’я: "Як робив, те й заслужив".
Таким чином, основним джерелом інтертекстуальності творів Марка Вовчка є усна народна
творчість. Фольклорні мотиви та образи письменниця трансформує, творчо переосмислює, органічно
переплітає з фактами, взятими з життя. Як правило, вона подає лише окремі штрихи до того чи
іншого народного звичаю, обряду у зв’язку з думками, переживаннями чи поведінкою героїв твору.
Письменницю більше цікавить внутрішній стан персонажа, зумовлений обставинами часу, а звичаєві
традиції виступають художнім тлом для розвитку сюжету.
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Клименко Т.Е. Обряд и обычай как интертекстуальный компонент в рассказах Марко Вовчок.
В статье осуществлена попытка выяснить роль фольклорно-этнографических элементов как
интертекстуальных компонентов в создании текстов Марко Вовчок. Интертекстуальный подход к
литературному произведению даёт возможность постигнуть его как неповторимый текст.
Рассмотренные рассказы писательницы подтверждают открытость вопроса об
интертекстуальности как характерном признаке структурирования текста.
Klimenko T.Y. The Rite and Custom as an Intertextual Component in Marko V ovchok's Short Stories.
The artiсle is an attempt to find out the role of the folklore and ethnografical elements as intertextual
components in the creation of Marko V ovchok's texts Intertextual point of view as for the story gives
an opportunity to comprehend it as the unique text. The considered Marko V ovchok’ s stories confirm the
openness of the question about the intertextuality as the typical characteristic of the text organization.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУР А СЛІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ
Стаття присвячена дослідженню семантичної структури слова економічної сфери використання.
Схарактеризовано основні види реакцій, отриманих у ході проведення вільного асоціативного
експерименту. Процентне співвідношення асоціацій різних видів неоднакове, що й виявляє особливості
функціонування, усвідомлення та семантичної структури слів-стимулів економічної сфери.
Починаючи з середини ХХ століття велика увага як вітчизняними так і зарубіжними лінгвістами
приділяється вивченню семантичної структури слова. Розроблені різноманітні принципи аналізу
семантичної структури, які пов’язують її з морфологічною будовою слова, його синтаксичним
вживанням або ж стосуються семантичного аналізу всієї лексико-семантичної групи, до якої
належить слово. Одні семасіологи беруть за основу аналітичний метод, виводячи семантичні
компоненти на основі порівняння лексичних одиниць, інші використовують синтетичний метод,
виходячи із апріорно встановлюваних семантичних категорій, зв’язок яких і визначає семантичну
структуру слова. Проте методи вивчення семантики мають спільну особливість: семантична
структура слова визначається як елемент лексичної системи мови, а не мовлення, не потенційних
можливостей, а конкретної реалізації [1: 78].
У зв’язку з цим набуває актуальності дослідження асоціативного сприйняття мовцями лексичної
семантики та індивідуального осмислення загальних понять, структури асоціативних полів тих чи
інших лексичних одиниць. Соціально-економічні умови життя сучасного мовця потребують
адекватного усвідомлення лексики економічної сфери використання, яка представляє суттєвий
фрагмент картини світу українця.
Мета цієї статті полягає у з’ясуванні семантичної структури деяких слів економічної сфери
використання на основі результатів, отриманих у ході вільного асоціативного експерименту.
Вивчаючи семантичну структуру слова, потрібно зважати на всі сторони семантичного
трикутника, що показує відношення між словом як сукупністю фонем і поняттям, що містить слово
(сигніфікатом) або ж словом як сукупністю фонем і предметом, на який вказує слово (денотатом) [1:
78].
В. Гак звертає увагу на те, що під час аналізу структури слова як елемента мовної системи можна
обмежитися лише відношенням значення, тобто слова як сукупності фонем і поняття, що містить
слово. Ці відношення постійні на цьому синхронному зрізі мови. А під час аналізу семантики слова в
реалізації, у мовленні, на перше місце повинно виступати відношення слова як сукупності фонем і
предмета, на який вказує слово. Ці відношення не постійні, бо під час висловлення думки один і той
самий денотат може бути підведений під різні поняття, і, відповідно, отримати різноманітне
словникове означення [1: 79].
Семантична структура слова дозволяє з’ясувати психологічні особливості, які зумовлюють її
будову.
У сучасній лінгвістиці розповсюджене розуміння значення як системи семантичних компонентів і
воно пов’язане з ідеями семантичного поля. Але А. Леонтьєв зауважує, що таке розуміння можливе як
абстрактно-лінгвістичне, а коли намагаємося показати об’єктивну семантичну системність, то за
словами Т. Слама-Казаку маємо справу з тим, що вона називає "динамічною структурою означень" –
зі складною, постійно змінною під впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів системою
психологічних взаємозв’язків слів [1: 7].
Звертаючи увагу на думку Л. Виготського, що значення не є сумою всіх тих психологічних
операцій, які стоять за словом, значення є дещо набагато конкретнішим, це внутрішня структура
знакової операції, те, що лежить між думкою і словом, А. Леонтьєв трактує значення як
психологічний феномен, не річ, а процес, не систему чи сукупність речей, а динамічну ієрархію
процесів [1: 8].
Звідси, за словами А. Леонтьєва психологічну структуру значення потрібно шукати у внутрішній
структурі ієрархії процесів психофізіологічного виникнення мовленнєвого висловлювання, вона
визначається системою відповідності і протиставлення слів у ході їх вживання. З психологічної точки
зору така система – це асоціативні зв’язки слів, тому психологічна структура значення є його
асоціативна структура [1: 9-11].
Цю думку можна підтвердити спостереженнями, що зробили Б. Зейгарник, Дж. Діз.
Експериментальні дані Дж. Діза дають можливість виділити на основі формальної обробки даних
асоціативних експериментів фактори, як семантичні компоненти значень слів, які вивчаються
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експериментом [1: 13]. Він
своїми дослідами підтвердив думку про принципову єдність
психологічної основи асоціації та семантичних компонентів значення [1: 10].
Психіка кожної людини індивідуальна та неповторна, проте вільний асоціативний експеримент
дає можливість виявити та узагальнити ті специфічні об’єктивно існуючі семантичні зв’язки слів, що
з’являються у психіці носіїв мови.
Семантична структура слів економічної сфери використання досліджується за допомогою вільного
асоціативного експерименту, результати якого частково використовуютьсяу статті.
В експерименті взяли участь близько 300 опитуваних, зокрема школярі старшого віку
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації
України.
Говорячи про відбір слова з пам’яті на почутий стимул, автори (І. Міллер, П. Найслі, Р. Браун,
Д. Макніл) чітко вказують на два шляхи, які є незалежними, але в той же час досить узгодженими:
на основі ієрархії акустико-артикуляційних ознак;
на основі ієрархії семантичних ознак.
У більшості випадків семантичні ознаки переважають у виборі слова реципієнтом, але
спостерігаються випадки, коли переважає і перший шлях відбору.
Єдиної класифікації отриманих реакцій не існує і до сьогодні, хоча спроба класифікацій
розпочинає свою традицію від Платона та Аристотеля. Проте лінгвісти традиційно виділяють три
основних принципи класифікування:
логічний, представниками якого є Вундт, Траутшольдт;
психологічний – У ельс, Вудвортс;
лінгвістичний – Бурдон, Вудроу[2: 15].
Ще з середини 50 років ХХ століття в мовознавстві чітко виділяються два типи словесних
асоціацій: синтагматичні та парадигматичні [3: 6].
І. Сєчєнов уперше показав, що асоціації є результатом рефлекторної роботи мозку, детермінованої
впливами на нього зовнішнього світу. І. Павлов розкрив фізіологічні основи асоціацій, з’ясувавши
закономірності утворення тимчасових нервових зв’язків [4: 53-54]. Дж. Міллер на основі семантичних
ознак вказує на наступні види асоціацій: контраст, подібність, підпорядкування, узагальнення,
асонанс, частина – ціле, однокореневі слова і т.д. [2: 15-16].
О. Клименко, класифікуючи асоціації, також вважає, що лінгвістична класифікація відношень між
стимулами і реакціями повинна мати семантичну основу. Вона визначає такі види асоціацій:
фонетичні, словотвірні, парадигматичні, синтагматичні, тематичні, цитатні, граматичні [4: 57-58].
Існує і багато інших класифікацій, наприклад, О. Іванової, І. Роднєвої, Ю. Самаріна, Г. Щура,
Г. Богіна [4: 58]. Але жодна з них не є універсальною, бо спрямована вирішити лише певне коло
завдань.
На основі класифікації Д. Терехової та з урахуванням інших підходів ми виділили такі види
асоціацій: І. Парадигматичні; ІІ. Синтагматичні; ІІІ. Словотвірні; ІV . Фонетичні; V . Граматичні;
VI. Асоціації, що виражені власними назвами; VII. Реакції, що виражають емоції реципієнта на
певний стимул; VIII. Реакції, що виражають загальні поняття.
Для всіх проаналізованих стимулів найбільш частотними є парадигматичні реакції. Це асоціації,
що належать до того ж лексико-граматичного класу що і слово-стимул. Реакції цього виду було
розподілено на декілька типів.
До першого типу відносяться реакції, що мають одну і ту ж семантику зі словом стимулом:
ПРИБУТОК – виручка, капітал; ТЕНДЕР – гроші, виграш, право, ринок; БЕЗРОБІТТЯ – біржа,
людина, центр зайнятості; ПЕНЯ – гроші, заборгованість, сплата, фінанси; ДЕМПІНГ – ринок,
ринкові умови, ціна; БІЗНЕС – капітал, товар, торгівля; БЮДЖЕТ – Кабінет Міністрів,
фінансування, президент; ПОДАТКИ – фонд, відсотки; ІНЯЛЯЦІЯ – ціни, гроші; БАНК – кредит,
перекази, вкладення.
До другого типу – реакції, що мають однакову семантику і виступають синонімами до стимула:
БІЗНЕС – підприємницька діяльність, заняття, справа; ДЕМПІНГ – зниження, знижка; ПЕНЯ –
покарання, санкція, штраф; БЕЗРОБІТТЯ – відсутність робочих місць на ринку, відсутність роботи,
незайнятість роботою; ТЕНДЕР – конкурс, торги; ПРИБУТОК – доходи; БЮДЖЕТ – казна, сума
грошей, державні гроші; ПОДАТКИ – збір, збір грошей, обов’язкові платежі; ІНФЛЯЦІЯ – втрата,
знецінення, знецінення грошей; БАНК – установа, будівля.
До третього типу – реакції, що характеризують стимул, тобто вказують на одну із суттєвих ознак
стимулу: БАНК – гроші, валюта, кошти; ІНФЛЯЦІЯ – копійки, криза, нестабільність; ПОДАТКИ –
обов’язок, квитанції, держава; БЮДЖЕТ – гроші, держава, майбутнє; БІЗНЕС – багатство,
доходи, заробіток; ПРИБУТОК – багатство, достаток, радість; ТЕНДЕР – вигода, прибуток;
БЕЗРОБІТТЯ – бідність, злидні, засмучення, нестабільність; ПЕНЯ – відсотки, борг, наростання;
ДЕМПІНГ – здешевіння, низькі ціни, політика.
213

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 42. Філологічні науки

Другий вид реакцій – синтагматичні. Вони утворюють зі словом-стимулом словосполучення, а
"асоціювання компонентів асоціативної пари відбувається як зі словами інших класів, так і зі словами
одного і того ж лексико-граматичного класу" [2: 19]. Серед цієї групи виділяємо такі, що містять у
собі позитивну або негативну оцінку і утворюють зі стимулом словосполучення: БАНК – величезний,
ІНФЛЯЦІЯ – галопуюча, ПОДАТКИ – великі, БІЗНЕС – прибутковий, БЮДЖЕТ – великий,
ДЕМПІНГ – невеликий, ПЕНЯ – мала, БЕЗРОБІТТЯ – велике, ТЕНДЕР – високий, ПРИБУТОК –
гарний і такі, що за словами Д. Терехової, О. Леонтьєва, О. Шахнаровича, називаються
синтаксичними: БАНК – грошей, БЮДЖЕТ – держави, БІЗНЕС – ведеться, ІНФЛЯЦІЯ – ціни,
ПОДАТКИ – платити, ДЕМПІНГ – на зовнішньому ринку, ПЕНЯ – на товари, БЕЗРОБІТТЯ – люди,
ПРИБУТОК – в сім’ю, ТЕНДЕР – виграти.
Серед словотвірних було виділено два типи реакцій (за класифікацією Д. Терехової). До першого
належать асоціації, які характеризуються спільним коренем стимулу та реакції. Д. Терехова такі
асоціації називає морфемно-словотвірними, О. Леонтьєв та О. Шахнарович – номінаторнооператорними [4: 63]: БАНК – банкір, БЮДЖЕТ – бюджетний, ІНФЛЯЦІЯ – інфляційний,
ПОДАТКИ – податкова ПРИБУТОК – прибутковий, БЕЗРОБІТТЯ – безробітний, ДЕМПІНГ –
демпінговий.
До другого типу належать реакції, що являють собою складні слова, у яких стимул виступає
частиною основи: БІЗНЕС – бізнесмен, ПРИБУТОК – прибутково-видатковий.
До фонетичних реакцій належать такі, що за семантикою не пов’язані зі стимулом, а лише
співзвучні з ним: ТЕНДЕР – ґендер, тренер; ДЕМПІНГ – допінг, кемпінг, шейпінг; ПЕНЯ – пень,
пеньок, жменя.
Аналізуючи такі реакції, можемо чітко простежити, що багато слів-реакцій відібрані учасниками
експерименту випадково – такий шлях А. Леонтьєв назвав евристичним, де, за словами
Дж. Голдаймонда та В. Хокінса, досліджуваний використовує особливу стратегію, вибираючи словареакції мимовільно [1: 17].
Окрему групу асоціацій утворюють такі, що відрізняються лише граматично, тобто "являють
собою граматичну форму стимулу" [4: 63]: БАНК – банки, ПОДАТКИ – податок, ПРИБУТОК –
прибутки. Вони входять до групи граматичних реакцій.
Не менш чисельною є група асоціацій, що виражені власними назвами. Серед цієї групи було
виділено три типи асоціацій. До першого належать реакції, що називають імена, прізвища відомих
людей минулого і сьогодення: ІНФЛЯЦІЯ – Кравчук. До другого типу – реакції, що називають імена
та прізвища невідомих нам людей, але, напевно, мають неабияку вагу для опитуваного: БІЗНЕС –
Гаврилюк. До третього типу відносяться реакції, які є власними назвами слів-стимулів: БАНК –
"Аваль", "Правекс", "Індекс".
Асоціації, що виражають емоції реципієнта складають наступну групу. Т. Недашківська їх називає
коннотативними [2: 46]. Такі реакції було виявлено в більшості із досліджуваних слів-стимулів. Вони
нічого не називають, а лише передають емоції: ПРИБУТОК – ого!, ТЕНДЕР – о, БЕЗРОБІТТЯ – на
жаль, БІЗНЕС – клас!!!, ІНФЛЯЦІЯ – о-го-го!.
Також у процесі класифікування реакцій було виділено такі, що виражають загальні поняття:
ТЕНДЕР – економіка, слово, поняття; ПЕНЯ – економіка; ДЕМПІНГ – економіка; ІНФЛЯЦІЯ –
економіка; ПОДАТКИ – економіка; БЮДЖЕТ – економіка.
При класифікуванні отриманих реакцій було визначено одну особливість – одні і ті ж асоціації
можуть одночасно належати до декількох груп. Наприклад, реакція Кондратюк на стимул БІЗНЕС
віднесена до групи власних назв, але разом стимул БІЗНЕС і реакція Кондратюк можуть утворювати
словосполучення: БІЗНЕС Кондратюка. У такому випадку реакція повинна класифікуватися як
синтагматична.
Подібні приклади дають змогу впевнитися, що універсальної класифікації реакцій не існує. Кожен
дослідник виділяє види і типи асоціацій залежно від завдань і мети дослідження. Це дозволяє за
сукупністю усіх реакцій визначити семантичну структуруслова.
Семантична структура слів-стимулів економічної сфери використання зумовлена співвідношенням
реакцій різних видів.
ІНФЛЯЦІЯ: парадигматичні – 47%; синтагматичні – 35%; словотвірні – 3%; асоціації, що виражені
власними назвами – 4%; реакції, що виражають емоції реципієнта – 6%; реакції, що виражають
загальні поняття – 5%. Граматичних та фонетичних реакцій виявлено не було.
БАНК: парадигматичні – 43%; синтагматичні – 34%; словотвірні – 6%; граматичні – 3%; асоціації,
що виражені власними назвами – 11%; реакції, що виражають емоції реципієнта – 1%; реакції, що
виражають загальні поняття – 2%. Фонетичних реакцій виявлено не було.
ПОДАТКИ: парадигматичні – 57%; синтагматичні – 26%; словотвірні – 7%; граматичні – 2%;
реакції, що виражають емоції реципієнта – 4%; реакції, що виражають загальні поняття – 4%.
Фонетичних реакцій та реакцій, що виражені власними назвами виявлено не було.
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БЮДЖЕТ: парадигматичні – 57%; синтагматичні – 30%; словотвірні – 6%; асоціації, що виражені
власними назвами – 2%; реакції, що виражають емоції реципієнта – 3%; реакції, що виражають
загальні поняття – 2%. Фонетичних та граматичних реакцій виявлено не було.
ДЕМПІНГ: парадигматичні – 39%; синтагматичні – 26%; словотвірні – 4%; фонетичні – 13%;
граматичні – 3%; реакції, що виражають емоції реципієнта – 1%; реакції, що виражають загальні
поняття – 18%. Граматичних реакцій та реакцій, що виражені власними назвами виявлено не було.
БІЗНЕС: парадигматичні – 52%; синтагматичні – 22%; словотвірні – 11%; асоціації, що виражені
власними назвами – 8%; реакції, що виражають емоції реципієнта – 6%; реакції, що виражають
загальні поняття – 1%. Фонетичних та граматичних реакцій виявлено не було.
ПЕНЯ: парадигматичні – 46%; синтагматичні – 27%; фонетичні – 16%; реакції, що виражають
емоції реципієнта – 8%; реакції, що виражають загальні поняття – 3%. Фонетичних, граматичних та
реакцій, що виражені власними назвами виявлено не було.
ПРИБУТОК: парадигматичні – 54%; синтагматичні – 29%; словотвірні – 3%; граматичні – 6%;
реакції, що виражають емоції реципієнта – 6%; реакції, що виражають загальні поняття – 1%.
Фонетичних реакцій, що виражені власними назвами виявлено не було.
БЕЗРОБІТТЯ: парадигматичні – 63%; синтагматичні – 18%; словотвірні – 5%; асоціації, що
виражені власними назвами – 5%; реакції, що виражають емоції реципієнта – 8%; реакції, що
виражають загальні поняття – 1%. Фонетичних та граматичних реакцій виявлено не було.
ТЕНДЕР: парадигматичні – 41%; синтагматичні – 22%; словотвірні – 2%; фонетичні – 18%;
граматичні – 4%; реакції, що виражають емоції реципієнта – 2%; реакції, що виражають загальні
поняття – 11%. Реакцій, що виражені власними назвами виявлено не було.
В асоціативному сприйнятті семантична структура аналізованих слів економічної сфери
використання формується сукупністю різних видів реакцій: парадигматичних, cинтагматичних,
cловотвірних, фонетичних, граматичних, а також асоціацій, що виражені власними назвами, реакцій,
що виражають емоції реципієнта на певний стимул та реакцій, що виражають загальні поняття.
Процентне співвідношення асоціацій різних видів різне. Саме це й виявляє особливості
функціонування, усвідомлення та семантичної структури слів-стимулів.
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Кушмар Л.В. Семантическая структура слов экономической сферы использования.
Статья посвящена исследованию семантической структуры слова экономической сферы
использования. Охарактеризовано основные виды реакций, полученных в процессе проведения
свободного ассоциативного эксперимента. Процентное соотношение реакций разных видов
неодинаковое, что и определяет особенности функционирования, сознания и семантической
структуры слов-стимулов экономической сферы.
Kushmar L.V . Semantic Structure of the Economic Words.
This article is devoted to the research of semantic structure of the economic words. The main groups of
reactions which are obtained in the realization of the associative experiment are characterized. The per cent
correlation of different kinds reactions is different, but this line determines peculiarities of the function,
realization and semantic structure of the economic words.
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ФОНОГР АФІЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПЕЙЗАЖУ
В АВСТР АЛІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті висвітлено фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії
ХХ століття. Застосовано стилістичний аналіз та синергетичний підхід до виявлення процесу
взаємодії звукової оболонки слова з його лексичним значенням, що приводить до виникнення
пейзажу в поетичному тексті. Встановлено – синестезія є одним із основних засобів
актуалізації пейзажу в австралійській поезії.
Наукові розвідки пейзажу виходять з позицій літературознавства (З.А. Агаєва, Го Шичан,
Л.Е. Петрухіна, М. Епштейн), мистецтвознавства (А.Н. Бенуа, Б.Е. Галанов) та культурології
(Т.А. Д’якова). У літературознавстві основна увага у вивченні пейзажу приділяється розкриттю
філософського змісту природи, вияву функціональних особливостей описів природи, представлення
пейзажу як репрезентативного елементу індивідуально-авторської картини світу та виділення різних
типів та видів пейзажів. Звукове наповнення картин природи аналізується з огляду звука в пейзажних
описах "як художнього елементу, що дозволяє розкрити психологічний підтекст та емоційне
наповнення описів природи" [1: 15]. У нашому дослідженні ми застосовуємо як літературознавчі,
мистецтвознавчі, культурологічні, так і лінгвістичні методики вивчення пейзажу. Хоча питання
стосовно поетики пейзажу вже деякі вчені висвітлювали (У Хао), проте ми вважаємо, що основний
акцент було зроблено на літературний аспект і недостатньо повно розкрито лінгвістичний, не вказано
основні складники пейзажу, чим і як він створюється. Це дозволяє продовжувати дослідження в
цьому напрямку.
Компактність віршованого тексту обумовлює підбір слів із багатоплановою семантикою, чим
більшими "смислами живе слово", тим змістовно багатшим і образно яскравішим є текст і тим
сильнішим є емотивний резонанс. Послідовність певних звуків пробуджує у свідомості людини
асоціації з певним змістом, які в поетичному тексті становлять одну із основних образних складових.
Тим самим, звук у поетичному тексті, в його стилістичній функції, не відокремлюється від смислової
виразності [2: 5]. Окремі звуки та звукові єднання прагнуть до укріплення чи радше додавання віршу
лексичного значення тим, що вони обіграють його, викликаючи асоціації між певними звуками та
іншими відчуттями, спогадами та образами закріпленими у пам’яті [3: 238]. Актуальність роботи
зумовлено незгасаючим інтересом лінгвістів (С.В. Воронін, А.П. Журавльов, Н.М. Камбаров,
А.А. Калита, Л.А. Комарницкая, В.В. Левицький, А.В. Михалев, M. Magnus, A. McCrum) до
досліджень у галузі фоносемантики, які розкривають смислове навантаження звукової оболонки.
Мета нашої розвідки полягає у виявлені фонетичних та графічних засобів, що сприяють виникненню
пейзажу в поетичному тексті. Х удожня семантика тексту на вербальному рівні представлена
словесними поетичними образами, що містять природні явища або описують природні ситуації, які, у
свою чергу, належать до базових концептів. У пізнавальній практиці вони віддзеркалюються в
поведінці людини, у її інтеграції з природою [4: 299], натомість у поезії вони можуть виступати
автономно і переплітатись зі світом людини (людина є частиною природного світу, що зумовлено
кількісним переважанням слів природної парадигми) [див. напр. 5] у функції універсального
метафоризатора і як один із елементів концептуального каркаса [6: 3-4]. Звідси, об’єктом розвідки є
пейзаж у віршованих текстах австралійської поезії ХХ століття й предметом – вербальні засоби
створення пейзажу на різних рівнях тексту. Зважаючи на обсяг статті, завданням цієї розвідки є
виявлення фонографічних засобів створення пейзажу.
В умовах будь-якої культури семіотизація звуку приводить до використання голосів природного
світу не лише для позначення природних об’єктів, але й як поняття "життя, жива істота", і як засіб
керування поведінкою людини [7: 8]. І навпаки, для позначення природних процесів, об’єктів і явищ
природи використовуються"голоси культурногосвіту людини", а саме звуки музичних інструментів,
людських емоцій (переживань, страждань), а також досягнень людського прогресу. Звукова
насиченість відтворює внутрішній світ тексту. У момент поєднання звукової оболонки із лексичним
значенням, у момент зіткнення двох систем, які зустрічаються в точці біфуркації, відбувається вибух
образу та відчуттів, що приводить до подальшого нашарування нових звуків та збудження образів і
емоцій (див. рис. 1). Підкріплення візуальне (графічне) уможливлює конкретизацію образу й іноді
створює рамки для подальшого його розгортання. Таким чином, справжня поетичність віршованого
© Свірідова Ю.О., 2008
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тексту полягає саме у взаємодії звучання та значення слова [8: 71], коли звукова оболонка знака (або
звуковий рівень віршованого тексту) відповідає його змісту.
точка біфуркації
емоції

відчуття

образ

образ

звук

лексичне значення

Рис. 1. Взаємодія звукової оболонки слова з його лексичним значенням
Розглянемо на прикладах, як здійснюється актуалізація пейзажу в поетичному тексті. У
зображенні моря чи океану частіше всього увага надається темі шторму, як, наприклад, "Storm"
Джудіт Райт:
On the headland’ s grassed and sheltered side,
out of the wind I crouch and watch
while driven by the seaward ship-destroying storm
races of insane processional breakers come.
A long-dead divine authority reflows the tide
at evening, and already the gnawed hill of the beach
alters and shrinks. The waves cry out: Let us be done.
На захищеній стороні мису вкритою травою,
подалі від вітру я припав до землі і спостерігаю
як перевантажені знищуючим-кораблі штормом
прямують швидкі потоки божевільних помпезних хвиль.
Давно-мертва божественна сила приплив напускає
ввечері знову, і вже змучений пагорб пляжу
змінюється і відступає. Хвилі викрикують: Давай покінчимо.
[перекл. наш – Ю.С.]
У наведеному прикладі провідним звуковим стрижнем стає слово storm із якого розвивається весь
звуковий ряд тексту: /s/, /r/, /d/ /t/. Завдяки алітерації, повторення звуку /s/ у словах headland’s,
grassed, side, seaward, ship-destroying storm, shrinks, insane, processional та звуку /r/ в словах grassed,
crouch, driven, ship-destroying, races, processional breakers, authority, reflows, shrinks, cry створюється
шумовий ефект бурхливого моря та рокоту хвиль. Відомо, що звук /s/ в англійській мові має
найбільшу кількість символічних значень [див. детальніше 9; 10; 11] й іноді залежить від наступного
консонанту. Так /s/ у поєднанні із жорсткими звуками /d/, /t/ і /p/ набуває ознаки холоду, шершавості й
злості. У такій спосіб у слові storm первинним звуковим сполученням уже закладено негативні
ознаки. Прослідкувавши консонантний склад представленого уривку, спостерігаємо чергування
приголосних: //n ð h d l d s g r s t n d ò l t d s d / t v ð w n d k r t ò n d w t ò / w l d r v n b ð s w d
òp dstrŋ stm/rsz v n sn prs ònl brkzkm/lŋ dd dvn θrt rfl z ð td/t vn ŋ nd l rd
n d h l v b t ò / l t z n d ò r n k s ð w v z k r t: l t s b d n // – які викликають відчуття небезпеки й
приводять до душевного неспокою. Номінативна одиниця ship-destroying – той, що знищує кораблі не
лише своїм значенням, а й звуковим складом /d/, /s/, /t/, /r/, /p/ змальовує жахливу сцену гибелі судна,
підкреслюючи руйнівну силу природної стихії. Розгорнутий образ невгамовного шторму реалізується
за допомогою епітетів, представлених номінативними одиницями insane – божевільний, processional –
прецесійний, long-dead – давнопомерлий, divine – божественний. За тематикою ці лексичні одиниці
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пов’язані із вищою божественною силою authority – влада, що керує природними процесами, проте
відображають також людську безпомічність у боротьбі та пошуку опори "у вищих світу сього". Це
призводить до всеосяжного божевілля. Лексичні одиниці, фонетично оформлені сонорними /n/, /l/,
/m/, назальним /ŋ/ та відкритим голосним /כּ/ хоча й несуть мажорну конотацію – легкість, активність,
– проте в єднанні із лексичним значенням insane та gnawed відтворюють зовсім протилежний образ:
неспокійне море, із божевільно великими хвилями з білою піною breakers (присутня негативна сема –
ламати, рушити), які здіймаючись обрушуються на берег, змінюючи його обриси, забираючи із собою
половину піску, камінців тощо. Більш того, спостерігається фонетико-графічний зв’язок. Слова
об’єднуються одночасно звуковим і графічним повтором, оскільки в англійський мові письмовий
варіант слова відрізняється від вимовленого. Наприклад, у рядках "On the headland’ s grassed and
sheltered side/…while driven by the seaward ship-destroying storm / races of insane processional breakers
come" графічна єдність /s/ /t/ /r/ у словах "sheltered" "storm" підкріплюється звуковим
співвідношенням у словах "grassed" "destroying". Образи в такому разі апелюють не лише до слуху,
але й до зору. Звідси словесна фіксація звуків прагне не до наслідування, а до створення свого
варіанту звучання [7: 11]. Виходячи із лексичного значення іменника storm – a period of very bad
weather when there is a lot of rain or snow, strong winds, and often lightning [12: 1636-1637] – образ
неспокійного моря доповнюються образами дощу та сильного вітру. За допомогою логічної операції
синтезу відбувається встановлення трансвимірних відношень між вимірами (семантичним полем
(просторами)), у даному випадку між поняттями "шторм" – "дощ" – "сильний вітер", що дозволяє
точніше і більш диференційовано представити структурну організацію цих просторів. Термін
"трансвимірність" (англ. transdimension) використовують у синергетиці для опису синтезу антитез,
тобто виникнення у протилежностях "синтетичного примирення", без чого неможливе мислення та
творчість людини (креативне мислення). Таким чином відбувається "перехід від стану меншої
розмірності до стану більшої" [13] (розмірність – ступінь свободи елемента системи), а саме: окремі
поняття "дощ", "сильний вітер", "море" (водяний простір), які є контекстно незалежними поняттями,
спонтанно формують ціле, в результаті інтеграції формується новий контекстно залежний терм –
storm. У такій спосіб, звукова організація наведеного віршу нашаровується на образи вітру та дощу і
відповідно їх зображує й озвучує, створюючи насичену образну й звукову палітру.
Оскільки "дощ", "сильний вітер", "море" є контекстно незалежними поняттями, в поетичному
тексті їх образ варіюється залежно від звукового ряду (певний комплекс тотожних або аналогічних
звуків, що відтворюються у вірші [14: 52]) та фонестем (повторювальні звукові сполучення, термін
Дж. Ферс), які кожен поет використовує задля відтворення повного відчуття реальності. У
наступному уривку віршованого тексту Д. Маккелер "Колір" ("Colour") звуковий та візуальний образ
моря створюється стилістичними засобами ономатопеї та алітерації /f-s/:
And nights of blue and pearl, and long smooth beaches,
Yellow as sunburnt wheat,
Edged with a line of foam that creams and hisses,
Enticing weary feet.

І ночі пурпуру й сині, й приємні довгі
пляжі,
Жовті, як засмагла пшениця,
Окреслені лінією піни, що здіймається й
Шипить, зваблюючи втомлені стопи.
Домінантним у зображенні шумового ефекту руху води стає звук /s/. Ономатопея, що передається
звуковідображувальним дієсловом hiss, іконічно відтворює шипіння змії та підсилює звуковий ефект
руху води. Таким чином, у поетичному фрагменті проводиться звукова паралель між морем-океаном
та змією. Графічне зображення букв f, s, r нагадує обриси морських хвиль і викликають відповідний
образ, який підкреслюється номінативною одиницею cream у значенні "пінитися" (дієслово з
елементом руху). Сонорні /n/ /m/ і голосний /I/ формують мелодику пейзажної картини, яка знімає
напруження і діє як релаксація, впливаючи на відчуття і спокушаючи до духовного та фізичного
відпочинку "enticing weary feet", що зумовлено символікою звуків, а саме: ніжність – /n/ /m/ /l/ і
радісне відчуття – /I/ [15: 8; 16: 16]. У такий спосіб звук /s/ у наведеному фрагменті виступає в
символічному значенні – "ніжний". Лексичне значення номінативних одиниць creams, hisses, enticing,
weary взаємодіє з їх звуковою оболонкою та підкріплюється римою і таким чином викликає появу
образу рухливого заспокійливого моря-океану вздовж безмежного жовтогарячого пляжу. Відтак,
символіка звукових домінант у тексті емоційно підтримує інформацію, що передається вербально.
Звукове відтворення вітру невід’ємно пов’язано з його різноманітними силовими властивостями,
що зумовлюють відповідне розгортання пейзажної картини (піщані, морські шторми, шелест дерев
тощо). Звук /w/ в ініціальній позиції номінативної одиниці wind проводить пряму асоціацію з вітром,
оскільки вимовляючи губний /w/ потік повітря виривається з шумом, відтворюючи один із його
звукових ефектів. Виходячи з фоносемантичних досліджень [17] звук, який знаходиться в ініціальній
позиції загалом визначає основу, на якій базується слово. Залежно від позиції у слові звук /w/ буде
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пов’язаний із вітром або його діяльністю, або результатами його впливу, або будь-яким звуком, який
ним створюється чи з ним асоціюється. Це пов’язано з властивостями звуку, які обумовлюють його
семантичну характеристику: первинну енергію без намірів, хвилі та динамічність [18]. Розглянемо на
прикладах, як звукові та графічні засоби сприяють відтворенню образу вітру.
Так у словесному поетичному образі В. Пелмера "The Pathfinders": "The wan trees whisper and the
winds make moan" – "виснажені дерева шепочуть та вітри жаліються" – завдяки алітерації
(повторення звуків /w/, /s/) та дотримання принципу малопейї виникає слуховий образ вітру. У
семантиці номінативних одиниць whisper , moan присутній звуковий компонент, який і сприяє
створенню образу вітру. Окрім того слуховий образ виникає за допомогою розташування в сильній
позиції (на початку та кінці) словесного поетичного образу звуку /w/ "wan" та дифтонгу /оυ/ "moan",
які підкреслюють та відтворюють завивання вітру крізь листя дерев. У наведеному прикладі
спостерігається синестезія, тобто фонетико-графічний зв’язок – слуховий образ вітру підтримується
візуальним – де звук /w/ виступає в ініціальній позиції: wan, whisper , wind і слова безпосередньо
пов’язуються із діями вітру. Звукові повтори озвучують і, тим самим, поглиблюють синестезію через
асонанс.
Отже, пейзаж у поетичному тексті передано за допомогою взаємодії як графічних, так і
фонетичних засобів. Пейзаж набуває візуальної та емоційної виразності за допомогою звукової гами
віршованого тесту, яка залежить від смислової картини, на теренах якої вона розкривається,
насичуючи його контрастами та надаючи певної звукової формули. Окрім того, одним із характерних
засобів актуалізації пейзажу є явище синестезія, що лежить в основі звукового символізму.
Перспективним у подальшому вважаємо дослідити лексико-синтаксичні засоби створення пейзажу в
австралійській поезії.
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Свиридова Ю.А. Фонографические средства создания образа пейзажа.
В статье рассматриваются фонографические средства создания образа пейзажа в австралийской
поэзии ХХ столетия. Используются стилистический анализ и синергетический подход для
установления процесса взаимодействия звуковой оболочки слова с его лексическим значением, что
способствует возникновению пейзажа. Явление синестезии является одним из основных средств
актуализации пейзажа в австралийской поэзии.
Sviridova Y.A. Phonographic Means in Landscape Creation.
The article focuses on phonographic means of landscape creation in Australian poetry of the 20 th century.
The correlation between sound and meaning in word is explored via stylistic and synergetic analyses of
Australian 20th century verse. Synaesthesia is viewed as a peculiar mean of Australian landscape creation.
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СИМВОЛІКА ОБР АЗУ РОЗСИПАНИХ ПЕРЕЛ У ПОЕЗІЇ "МОЛОДОЇ МУЗИ"
У статті подається інтерпретація символічного образу розсипаних перел у поезії
літературного угруповання "Молода Муза", розкривається семантика символу перлини у
світовій культурі та показується специфіка трансформації його на українському
літературному ґрунті в період кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Символ вважається здобуткомромантизму кінця XVIII – початку XIX століть, хоча, насправді, він
присутній ще в первісній міфології та античній культурі. Щодо української поезії, то в ній символ
утверджується протягом кількох періодів. Перший з них – бароко. Наступний – романтизм. На зміну
романтичній символіці приходить символіка позитивізму. Українська поезія доби модернізму мала
постійне коло символів, що дозволяло їй, завдяки їх універсальності, увійти в простір
західноєвропейської літератури. Прикладом одного із таких символів може бути поетичний образ
розсипаних перлів, що в поетичному тексті набуває символістських ознак.
Метою цієї статті є спроба проілюструвати специфіку поетичного символу в українській
модерністській поезії кінця XIХ– початку XX століть на прикладі символічного образу розсипаних
перел у поезії "Молодої Музи".
У поезії "молодомузівців", взагалі, окреслюється чітка тенденція до порівнянь чи асоціацій
каміння (коштовного чи просто каменю) із різного роду явищами та поняттями, чого не було у творах
їх попередників. Вочевидь, є підстави вважати, що це був один із модерністських прийомів
увиразнення художньоїобразності та створення символічних образів. Поети досить часто вдаються до
побудови поетичних образів, вербальним вираженням яких була б також назва того чи іншого
каменю. Яку саме семантику вкладали "молодомузівці" в образи з назвою коштовного каміння чи,
наприклад, граніту? Можливо, залучаючи до смислового поля поетичного образу ще й символічне
значення каменю та, зрозуміло, асоціації, пов’язані із цим значенням, поети підкреслювали цінність
певних почуттів чи значущість певного явища, надавали відтінку таємничості й екзотики цим образам
або, навпаки, намагалися підкреслити їх гнітючу семантику. Так, у віршах В. Пачовського
зустрічаємо опалеву імлу [1: 311], смараґдове море [1: 306], брильянти сліз [1: 332], а у Сидора
Твердохліба – брильянтів срібні рої [1: 598], які сипле місяць, і просто каміння або скель [2: 97, 139,
140, 145] у П. Карманського як символ людських бід. Загалом же у поезії "Молодої Музи" можна
зустріти такі образи та образні означення, як самоцвіти, брильянти, сапфіровий, рубіновий, рубіни,
смараґдовий, жемчуг, перлини, жар-аметисти, топази, мрамор, граніт, опал та опалевий [1] тощо.
Найуживанішим проте є образ перел та такі образно-поетичні конструкції, де означення перловий
вступає разом із назвою самого образу в певну семантичну єдність або утворює образ-символ.
Модерністською за своєю суттю є і назва збірки поезій "молодомузівців" "Розсипані перли" [1].
Символічність назви цієї збірки заперечити важко, і тому її символізм сприймається скоріше як
художній факт, як закономірність і спонукає не стільки до пошуку аргументів щодо її символічної
природи, скільки до пояснення, декодування чи інтерпретації її символічного змісту. Поєднання в
назві збірки слів розсипані і перли невипадкове й оприявнює певний художній прийом, своєрідну
тактику, яка має на меті сполучити два символічні змісти, й тим самим утворює нову символічну
єдність.
Розгляньмо цей момент художнього творення ближче. У різних культурах світу перлина
символізує відродження (Єгипет), плодючість, жіночність, чистоту, досконалість, праведність, світло,
цноту, (християнство), просвітлення (буддизм) [3: 700-702]. Як бачимо, значення, що наповнюють
цей символічний континуум, не завжди тотожні (плодючість – цнотливість). Проте, спільним для всіх
значень є позитивна, світла семантична забарвленість. Перлина – символ світла і добра. У явімо собі
перли, нанизані на нитку, перлове намисто: впорядкованість, послідовність, відповідність, гармонія...
Одна за одною перлини утворюють світлий ланцюг, що милує око. Ми ж маємо справу із
розсипаними перлами, тобто не з гармонійною єдністю одиничних об’єктів, не з упорядкованістю, а з
хаосом, роз’єднаністю, розірваністю. Саме асоціація з розірваною ниткою намиста наштовхує на
думку про раптовий кінець, апокаліпсис, змушує відчувати якусь катастрофічність цього розриву.
І все ж не слід поспішати із остаточними висновками. Природі символізму властива
багатозначність, а тим більше, вона властива символізму поетичному. У світовій релігії перли
вважалися священними й цілющими. В ісламському світі існує повір’я, що в потойбічному житті
перлини утворюють сфери навколо праведних душ. До того ж, у християнстві символіка перлів також
пов’язується із духовною досконалістю: ворота в Новому Єрусалимі зроблені із перлин (Одкровення
© Шегеда О.П., 2008
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Святого Івана Богослова): А дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама зокрема була з
однієї перлини. А вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. [вірш 21, 21р.]
Одним із значень символу перел, які виділяють сучасні дослідники, є сльози [3: 701], і слід
відмітити, що в цьому значенні символу властива двоїстість: це і сльози горя, і сльози радості.
Виникає питання: в якому саме із цих двох значень вжитий символ перел у назві збірки? Чи, може, не
слід розмежовувати ці значення? Символізм, окрім того, що багатозначний, ще й непізнаваний до
кінця. Він не обмежує уяву реципієнта (глядача, читача) у процесі сприймання твору, в чому і є його
привабливість як художньогоявища. Ми можемо здогадуватися про істинне значення символу, проте
не стверджувати, що з усієї множинності його значень істинним є те чи інше. Зрештою, кожен
реципієнт сприймає твір, виходячи із власного досвіду і творить, по-суті, свій континуумсимволічних
значень, більш чи менш подібний до континуумів інших реципієнтів. Мистецтво – це гра, як його
означив свого часу Гейзінга [4], і читач в якійсь мірі дійсно "грається" у світі художньоготвору. Та й
декодування символу нагадує гру своїм процесом впізнавання різних значень. Таким чином, кожен
може по-своєму може окреслити той символічний континуум, що властивий назві збірки, виходячи із
специфіки її творів, та, на скільки це можливо, розкрити ту розмаїтість символічних значень, що
прихована в символі розсипаних перел.
Отже, одне із цих значень – сльози. У давнину вважалося, що перлина в мушлі – це образ єднання
вогню й води, оскільки запліднювала мушлю роса (яка, у свою чергу, вважалася божественним
дощем) або блискавка чи світло Місяця й зірок [3: 700]. Образи перел і роси за своєю художньою
природою, насправді, споріднені: перла можуть символізувати сльози і бути метафорою роси. Роса ж
є символом, зокрема, й сліз, і її краса може порівнюватися із красою перел. Вони наче співіснують у
мистецтві й іноді відбувається заміщення їх одне одним. До висновку про те, що образ перел у назві
збірки "Розсипані перли", можливо, є символом сліз, підводить також вживання самим автором
збірки, П. Карманським, образу роси в символічному значенні сліз у поезії "Чогось так сумно..." [2:
45].
Значення образу перел як символу святості, чистоти, світла, просвітлення завдяки своїй
семантичній близькості утворюють певну семантичну єдність, своєрідне поле символічних значень,
які за умови вживання образу перл як розсипаних відповідно змінюють полярність свого емоційносмислового навантаження. Розсипані перли – це, якщо ще не втрачена, то така, що постала під
загрозою втрати, святість, праведність, позбавлена міцної основи й джерела свого натхнення. Це ще й
чистота, але вже не та, що раніше, знехтувана, невизнана у своїй красі. Це світло, але розсіяне
("розсипане"), несміле, позбавлене єдиного витоку. І, якщо, "розсипані перли" – це просвітлення, то
це просвітлення, яке не несе гармонії. Ці символічні значення у своїй сукупності створюють враження
Краси, якій загрожує Зло. То чи не є образ розсипаних перел яскравою ілюстрацією модерністського
канону? Ш. Бодлер, твори якого, без сумніву, на "молодомузівців" справили великий вплив, бачив
цей аспект концепції модернізму так: "Мне казалось любопытным – и тем более приятным, чем
труднее была моя задача – заняться добыванием Прекрасного из Зла. <...> Что такое поэзия? В чём её
цель? О разгарничении Добра и Красоты; о Красоте в Зле; о том, что ритм и рифма отвечают в
человеке бессмертным потребностям в монотонности, симметрии и в чувстве удивления..." [5: 7-9].
Таким чином, образ розсипаних перел може означати і щось гріховне, яке, проте, попри свою
гріховність, залишається прекрасним (прикладом може бути еротизм інтимної лірики
В. Пачовського).
В Античності перли вважалися оберегом від зла, від нещастя, від омани й зрадливих друзів, турбот
і меланхолії, неспокою і безсоння. Лихим знаменням ставало розірване перлове намисто, особливо
для нареченої, для якої воно взагалі вважалося небажаною прикрасою через асоціації зі сльозами [3:
701]. Знаючи цей аспект символіки образу перл, можна спрогнозувати мотиви, які зустрічаються у
збірці. Це мотиви неспокою, туги, біди, зради, турбот, приреченості тощо.
З огляду на смислове наповнення символічних образів поезій збірки "Розсипані перли"
справедливим, на наш погляд, є також припущення щодо існування ще, принаймні, одного значення
образу розсипаних перлів як символу нездійснених мрій. До такої думки схиляє інтерпретація
поетичних творів збірки, зокрема поезії "Ізнов доводиться ридати..." (інтерпретацію поезії подано
вище).
До сьогодні в Китаї перлина в пащі дракона вважається символом мудрості, здобутої власним
життєвим досвідом; перлина мудрості, яку кожен може віднайти в самому собі. Мова йде про
мудрість як вищий ступінь пізнання й ознаку досконалості. Проте, ця мудрість не дана ззовні, а
набута особистістю впродовж життєвого шляху, винесена із досвіду переживань, страждання,
терпіння, пізнання. Підтвердження наявності саме такого значення у символічному континуумі
образу розсипаних перел може бути поезія П. Карманського "І знов доводиться ридати" [2: 44],
ліричний герой якої шляхом страждань досягає вищого ступеня пізнання, а біль втрат, очищає його
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душу. Натяк на скривавлений терен є означенням святості зболеної людської істоти. Як бачимо,
Краса (святість) і Зло (страждання) знову сплелись і утворили суцвіття неповторної поетики вірша.
Мотив вивищення людського духу через страждання, вдосконалення людського єства попри занепад
душевних сил часто зустрічається у поезіях "мододомузівців". Таким чином, виходить, що кожен
вірш, зокрема, є однією із розсипаних перлин, вираженням життєвої мудрості їх авторів, здобуткомїх
власного досвіду, результатом змагання людського духу, свідченням занепаду душевних сил, який є
водночас і духовним стражданням.
Образ перлів у "молодомузівців" видається самодостатнім. Іноді у структурі твору його не
можливо декодувати, як от у поезії В. Пачовського "Царівна Млака" [1: 324-325]. Контекст цієї поезії
наштовхує лише на здогадку про те, що таке прелисті млаки: можливо, це скупчення зірок на
Чумацькому Шляху, можливо, – сузір’я, якісь дивні, фантастичні зоряні кораблі, на яких пливе по
небу Царівна Млака. Намисто ж із ясних перел, скоріш за все, асоціюється із зорями. Це лише
здогадки, бо остаточно декодуватиці символи не вдається. Проте присутність символічних поетичних
образів надає творові витонченої чарівності, привабливості і, звісно ж, має вагоме естетичне
значення. Натомість, більш прозорою семантика символу перлів є, зокрема, в поетичній збірці
В. Пачовського "Розсипані перли" [1: 299-301]. Його еволюціонування в межах творчості навіть
одного поета свідчить про широке семантичне поле цього образу. Так, розсипані перли – це сльози
над розтоптаним коханням (перший вірш циклу) і водночас (це видно з інших поезій циклу) – це те
дороге й цінне в житті, що приносить людині щастя: радість бути в парі, взаєморозуміння, чар
кохання, гармонія у стосунках із милою серцю людиною. Із цього ряду значень важко виокремити
щось одне. В образі розсипаних перел яскраво проступає природа символу, його завуальованість,
утаємниченість, непізнаваність, асоціативність і багатозначність. Таким чином, один і той самий
символ у поезіях В. Пачовського може мати полярні асоціації-значення. Це і символ сліз, горя,
принижених і зневажених почуттів, а також – символ щастя, радісних митей. Така варіативність
семантики поетичного символу свідчить про художню майстерність автора. Тільки справжній
майстер може настільки тонко відчути природу образу й так ориґінально подати поетичний символ.
Образ перел символічним стає також у П. Карманського та асоціюється із такими семами, як
сльози, мрії, місячне світло. Хоч найчастіше образ перел асоціюється зі сльозами, він, насправді, має
й свою утаємничену семантику, наче замкнену у семантичному ядрі символічного образу. Так,
наприклад, вислів "перла мрій", на перший погляд, досить прозорий, але чому П. Карманський не
використав його без слова "перли"? Вочевидь, воно саме має певну символічну забарвленість у
контексті поезії. Дослідження цього символу у поезії "Молодої Музи" дає підстави вважати, що він
має особливе значення. Асоціації символічного образу перел – це, насамперед, чистота, щирість
почуттів, щось дороге й миле серцю, очищення душі через сльози тощо. Помітною стає також
близькість образу перел у поезіях "Молодої Музи" до світла, оскільки перлистими в ній є зорі,
вранішня зоря, промені, відблиски світла, та до води, адже перли стають уособленням роси, сліз,
краплин. Можливо, в основу смислової домінанти усіх цих поетичних образів покладені такі дві
фізичні якості перел, як походженняіз води та блиск, сяяння.
Ми спробували виділити основні, найбільш яскраві і близькі за своїм смисловим навантаженням,
значення смислового континуумуобразу розсипаних перлів:
розсипані перли як символ сліз;
розсипані перли як символ недосяжних мрій;
розсипані перли як здобута в життєвому досвіді мудрість;
святість, якої досягають через страждання;
символ втрат, зради, біди, приреченості.
Оскільки українській ментальності не властивий такий образ-символ, як перлина, то можна
припустити, що він запозичений "молодомузівцями" для створення екзотичних картин та передавання
певних символічних змістів. Символічне, сакральне значення перли мали як в античній культурі, так і
в культурахДалекого Сходу. Їм приписували магічні й цілющі властивості (Індія), вважали символом
езотеричних знань та духовного прозріння в буддизмі, метафорою Христа в лоні Діви Марії [2: 701].
Можливо, полярні асоціації, які виникають стосовно поетичного символу перел у "молодомузівців",
певною мірою можна пояснити багатозначністю та амбівалентністю цього символу у світових
культурах. Образ перел у символічному значенні використовували майже всі "молодомузівці", що
характеризує його як символ, властивий саме їх творчості.
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Шегеда Е.П. Символика образа рассыпанного жемчуга в поэзии "Молодой Музы".
В статье интерпретируется символический образ рассыпанного жемчуга в поэзии литературной
группы "Молодая Муза", раскрывается семантика символа жемчужины в мировой культуре и
показывается специфика его трансформации на украинской литературной основе в период конца
ХІХ – начала ХХ века.
Shegeda O.P . The Symbolism of the Image of Scattered Pearls in the Poetry of "Moloda Muza".
The interpretation of symbolical image of scattered pearls in the poetry of literary group "Moloda
Muza" is made in the article. The meaning of the symbol of a pearl in the world culture is
elucidated and the specific character of its transformation on the Ukrainian literary base
in the 19th – the beginning of the 20 th centuries is shown.
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ЧАСОПРОСТІР "СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ"
На прикладі тексту "Слова о полку Ігоревім" виявлені часо-просторові особливості. Досліджені
відмінності в їх сприйнятті автором у порівнянні з традиційними середньовічними уявленнями про
час і простір. Актуалізовані проблема залежності часо-просторових особливостей "Слова о полку
Ігоревім" від світогляду автора та проблема авторської свідомості.
Проблема хронотопу у "Слові о полку Ігоревім" розроблена вченими-медієвістами фрагментарно,
хоча її значення – досить вагоме. Розкриття особливостей часопростору києворуських пам’яток
визначає закономірності та протиріччя у сприйманні цих категорій свідомістю середньовічної
людини, дозволяє порівнювати моделі художнього світу творів одного періоду, проливає світло на
риси творчого методу Середньовіччя. Насьогодні деякі аспекти проблеми хронотопу розглянуті
дослідниками давньої літератури. Д. Лихачов, характеризуючи вплив на "Слово о полку Ігоревім"
епохи монументального історизму, паралельно звертає увагу на сприймання простору цією епохою
[1]. Т. Чумакова, враховуючи релігійний світогляд, подає просторовий образ християнізованого
Середньовіччя [2]. П. Білоус аналізує образ часу як один з об’єднуючих і конституційних чинників
художнього світу "Слова" [3]. Але нагальною залишається потреба ґрунтовного аналізу часовопросторових характеристик києворуської пам’ятки. Метою дослідження є вироблення системи часопросторових координат "Слова о полку Ігоревім", зіставлення особливостей хронотопу пам’ятки з
середньовічними уявленнями про цю категорію.
У мирний час люди не помічають, наскільки швидко минає хвилина за хвилиною. Буденність
життя, коли день у день повторюється одне і те ж, діє на нашу свідомість, як снодійне. Зовсім інше
ставлення до часу було притаманне середньовічній людині. Передусім, це пов’язано з відмінністю
умов життя, потребою в будь-яку мить вміти зробити правильний вибір, оскільки кожного дня можна
було чекати різного. Середньовічна епоха – надто щедра на понівечення людських доль.
Нестабільність політичної ситуації в Київській Русі призвела до того, що час поділявся на два види:
1) час воєнних міжусобиць та 2) час ніби "мирний", коли готувалися до походів. Простір відповідно
розмежовувався кордоном на "свій" та "чужий", який бував періодично то своїм, то завойованим.
Тому такі кордони можна називати умовними. Близькі родичі ворогували між собою, а причиною
була територія Київської Русі, яка заплуталась у павутинні міжусобиць. Таке невміння раціонально
використовувати життєвий час і простір лише мотивувало набіги половців на Київську Русь. Автор
"Слова о полку Ігоревім", пам’ятки цього періоду, мав за мету створити актуальний твір, який би
закликав до об’єднання князів під владою сильного правителя. Крім того, це ще й спроба виправдати
необачного князя Ігоря, який через власний егоїзм не зміг раціонально використати і час, і простір,
був, так би мовити, не в той час і не в тому місці, але за власною волею, через вплив егоїстичного
почуття.
Наскільки поспішає за своєю сучасністю автор, настільки швидкі у своїх рішеннях і його герої.
Можливо, це створює таке враження про особливість середньовічної колективної свідомості, як
спонтанність поведінки більшості. Люди навіть не задумуються сісти за стіл переговорів, на мій
погляд, через перебільшення власного "я", відчуття можливості керувати світом. Звичайно, така
загостреність не стосується усіх і автора "Слова о полку Ігоревім" теж, оскільки він, на відміну від
свого героя, не керується особистісними егоїстичними інтересами. Він навряд чи шукає собі слави, бо
воліє залишитись для нащадків анонімним творцем києворуської пам’ятки. Хоча відступ від
традиційності автоматично виділяє оригінальність серед подібності. Таким чином, художній світ
автора витворений часовим та просторовим його поділом на "під час" та "після" походу, на відміну
від поділу за християнським світовідчуттям, поширеним в епоху Середньовіччя.
Як слушно зауважив про християнське розуміння часу та простору С. Аверинцев у "Поетиці
ранньовізантійської літератури", середньовічний образ світу членується в часі та просторі на дві
частини, які не є рівними за вимірами гідності; їх відношення ієрархічні. Два часові пласти: "цей вік" і
перевершуючий його "майбутній вік", два просторові образи: "піднебесний світ" і перевершуючий
його "занебесний світ". З християнської точки зору, весь час "Божий" – сакральний і простір теж [4:
111]. Справа в тому, що, на відміну від середньовічної традиційної ролі автора-посередника, який би
слідував християнським уявленням про два світи, згадані вище дослідником ранньовізантійської
літератури, автор, який сам перебирає на себе роль творця тексту, по-своєму витворює художній світ.
На першому плані – події земного світу, які є актуальними для автора на даний момент (походи,
битви, поразки і перемоги). Складається враження, що такій заклопотаній людині немає часу думати
про особисте, існує лише громадянський обов’язок, справа честі.
© Коржовська О.В., 2008
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Ідейне спрямування києворуської пам’ятки, прагнення змінити сучасну для автора політичну
ситуацію обумовили акцентування уваги на майбутньому часі. Хоча автор, на відміну від його героя –
князя Ігоря, не зупинився на домінуючій думці про світле майбутнє, а звернувся до минулого, щоб
інші, порівнюючи, не повторювали помилок необачного та нетерплячого князя. Історія для автора –
найперший учитель. Щоб досягти позитивного результату, бути почутим насамперед князями, які
вели за собою народ, авторська свідомість проаналізувала минулі події і знайшла в них
першопричини нестабільності в Київській Русі. Тому в середньовічній пам’ятці зв’язок між
майбутнім, минулим та сучасністю автора – очевидний. Реалізується цей зв’язок завдяки прийому
часової гри: "Сє бо готскія краснûя дhвû вúспhша на брєзh синємu морю: звоня рuскûмú златомú,
поютú врємя Бuсово, лєлhютú мєсть Шароканю" [5: 374]. Автор твору, застосовуючи прийом натяку,
розраховував на читача чи слухача, якому мала бути відома історія. Тому вказівки на те, що Шарукан
– половецький хан, дід Кончака, який зазнав поразки від русичів у минулому, немає. Авторська
свідомість витворює порівняльний зв’язок, пов’язуючи один час з іншим. Після поразки князя Ігоря
(сучасний час), готи радіють так, як колись після перемоги над військом Буса, князя антів (згадка про
минуле). Прийом часової гри постійно тримає активність уваги читача чи слухача, не дозволяє її
послаблювати.
Крім уміння систематизувати колись побачене у своїй свідомості, авторові поеми притаманна
гнучкість мислення, яка полягає у здатності швидко переходити з одного нагадування про події на
інше, з одного часового плану на інший (згадки про віки Трояна, часи Бусові, літа Ярослава, походи
Олегові та поряд з цим зображення сучасності): " Бûли вhчи Трояни, минuла лhта Ярославля; бûли
плúци Олговû... То бûло вú тû рати и вú тû плúкû, а сицєи рати – нє слûшано!" [5: 366]. Минулі
події слугують прикладом для сучасників творця "Слова о полку Ігоревім". Це свідчить про вміння
пов’язувати нове з попереднім досвідом, використовуючи здобутки історії належним чином,
перетворюючи художню ідею на загальний настрій сучасного для автора суспільства. Талант автора
поеми реалізувався від конкретної суспільної мотивації: осмислити нераціональність події, що
сталася, і закликати до раціональності в майбутньому.
Схожої думки про зв’язок часів між собою у творі дотримувався Л. Махновець, який вважав, що
час Середньовіччя не розмежовував чітко минуле, теперішнє, вічне. І в києворуській пам’ятці всі три
часові пласти є взаємозалежними. Минуле і теперішнє постійно змінюють одне одного, ніби шукаючи
зв’язок між подіями. На близьке майбутнє зорієнтований твір. Крім того, художній час "Слова о
полку Ігоревім" – сюжетний, не фабульний, тому що наявні часові перескоки в різні століття.
Спочатку автор розповідає про часи Бояна. Час охарактеризовано як глибокий, коли говориться про
епоху Трояна, Буса. Час дії Всеслава – це рух уперед (княжіння в Києві), потім ще вперед (утеча), тоді
різко назад (події у Новгороді), тоді вперед (Немига), тоді знову на первісну часову позицію
(княжіння в Києві). Художнійчас фінальної частини такий: часи Бояна (порівняно недавні), тоді часи,
які автор оспівує (дуже давні – смерть Святослава Ігоревича, ближче – Ярослав Мудрий, Олег
Святославич – "Гориславич"), тоді час близький [6: 218].
На мій погляд, час києворуської пам’ятки звернений у зовсім близьке минуле її автора.
Актуальність звернення до князів, хід авторської свідомості щодо згладження провини князя Ігоря,
ґрунтовна обізнаність з фактами історії – свідчення того, що все описане є дуже знайомим і рідним у
житті творця пам’ятки. Короткий часовий проміжок між подією, яка описана у "Слові о полку
Ігоревім" (похід новгород-сіверського князя проти половців), та періодом створення тексту
засвідчений словами автора щодо обраної манери: " по былинамь сєго врємєни" [5: 356].
Л. Скупейко вказує на те, що скорочення часової дистанції між автором і описуваними подіями, з
одного боку, неминуче посилювало авторське начало у творі (вияв авторської позиції і особистого
досвіду в оцінці подій, ліричне співпереживання, автобіографічні елементи), а з іншого –
зумовлювало появу художнього вимислу [7: 47]. У "Слові о полку Ігоревім" усі вчинки князя
Всеслава виявляються за межами того, на що здатна людина: "обhсися синh мьглє...скочи влúкомú
до Нємиги сú Дuдuтокú" [5: 382]. Прийом пожвавлення розповіді реалізовано у формі уявних
діалогів між Гзаком і Кончаком, між Доном і князем Ігорем. У явні ситуації суперечили
середньовічній традиції. Д. Лихачов пояснює необхідність цього діалогу тим, що це застосований
композиційний прийом доведення необхідності втечі. Смисл полягає в тому, щоб виправдати
одруження сина князя Ігоря Володимира на дочці Кончака [8: 170]. Вимисел у середньовічних творах
не сприймався, оскільки більшість із них описували конкретну історичну подію чи конкретну
історичну особу. Відсутність свідомого художнього вимислу заперечувала можливість поділу
середньовічної літератури на художню і нехудожню, як і існування в цій літературі критеріїв
художності. Автор києворуського твору, відійшовши від традиційного методу, вирішив не бути
спостерігачем чи посередником, не бути осторонь описаних подій, а за допомогою певних прийомів
(натяку, перебільшення, художнього вимислу) подати власне бачення політичної ситуації того часу.
Та й не міг він бути осторонь, оскільки це була його сучасність – страждаюча від військових дій.
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Відповідно, час сюжетний (зображений) і час автора (фактичний) співіснують у зв’язку, який
увиразнюється актуальністю ідейного осердя твору для вирішення цієї політичної ситуації в
найближчий період та відчуттям присутності автора. Х удожнійчас твору пов’язаний з філософським
уявленнями автора про цю категорію. Творець "Слова о полку Ігоревім" дотримується принципу
незворотності часу, оскільки розуміє неможливість повернутись у минуле. Тим самим він звертає
увагу на дієвість, цілеспрямованість життя, кожного його часового проміжку. Таким чином, художній
час у "Слові о полку Ігоревім" своєю динамічністю спрямований у близьке майбутнє,
запрограмований авторською свідомістю на зміни.
Потреба у швидких змінах мотивувала творця києворуської пам’ятки лаконічно натякати на
історичне значення одного часового проміжку і миттєвого перестрибування на інший. Динамічність
сюжету зумовлена стрибками у хроносі.
В епізоді із втечею князя Ігоря автор свідомо вдається до пришвидшення дії, звуження часу. Для
цього залучає художні прийоми: перетворення людини на істоту, яка здатна швидко реагувати на
небезпеку ("поскочи горнастаємú кú тростію и бhлымú гоголємú на водu""""" "), використання
влучних епітетів ("прєтрúгоста бо своя брúзая комоня"), дієслів ("скочи", "потєчє", "полєтh",
"прєтрúгоста ") [5: 386]. Звуженість часу пояснюється літературним завданням, яке мав зрозуміти
кожен. Цим завданням було не описати подію (про обставини походу сучасники автора повинні були
знати), а на її основі нагадати про причини кризового стану Київської Русі (неузгодженість у діях між
князями).
Поряд з цим зустрічаємо у "Слові о полку Ігоревім" і прийом уповільнення художнього часу на
прикладі внутрішнього монолога князя Святослава, який чітко і влучно характеризує князів,
використовуючи гіперболізацію з метою переконати в силі і потенціалі кожного з них: "Галичкы
Осмомыслh Ярославє! Высоко сhдиши на своєму златокованнhмú столh, подпєрú горы uгорскыи
своими жєлhзными плúки" [5: 376]. Автор виваженістю характеристики кожного князя ніби підказує,
що варто спочатку виділити час для обдумання рішення, а вже після цього діяти. Уповільнюється
плин години і тоді, коли Ярославна закликає сили природи допомогти її чоловіку та його воїнам:
"Вúзлєлhи, господинє, мою ладu кú мнh, абûхú нє слала кú нємu слєзú на морє рано" [5: 384]".
Переживання за воїнів можна порівняти за силою напруги з силою материнського піклування. У
звертанні до сонця відчувається поряд з поважністю ставлення різкість звинувачення: "Чємu,
господинє, прострє горячюю свою лuчю на ладh вои, вú полh бєзводнh жаждєю имь лuчи сúпряжє,
тuгою имú тuли затчє?" [5: 384]. Такий своєрідний язичницький обряд-молитва зупиняє час, дає волю
струменю ліричності у творі.
Безпосередньо пов’язаним з художнім часом є художній простір, який теж здатний змінюватись.
Х удожній простір у "Слові о полку Ігоревім" характеризується такими рисами, як реальність та
динамічність. Реальності художньогопростору вимагав факт використання історичної події – походу
проти половців у 1185 році. Але, незважаючи на вимогу дотримання правдоподібності у відтворенні
реальності, художність києворуської пам’ятки допустила наявність вимислу з метою подачі
символічного зв’язку між подіями. Це стосується і художнього простору, який поряд з реальним
інколи постає міфологічним. Зокрема, П. Білоус відносить до міфологічного простору річку Каялу,
характеризуючи її як символічну межу поміж світом живих та світом мертвих [3: 142]. А
динамічність пов’язана з використанням просторових прообразів минулого з метою задуматись над
причинами сучасної для автора політичної нестабільності.
Слушним є ствердження Д. Лихачова про те, що, багато понять у "Слові о полку Ігоревім"
сприймались в епоху монументального історизму у просторовому, ландшафтно-географічному
аспекті. Передусім це стосується поняття слави, оскільки слава князів поширювалась просторово,
вимірювалась географічними межами (могла сягати кордонів Київської Русі, але могла виходити і за
їх межі) [1: 43]. У тексті києворуської пам’ятки слава набуває такого значення, коли князь Святослав
характеризує Ярослава Осмомисла: "подпєрú горû uгорскûи своими жєлhзнûми плúки...сuдû рядя
до Дuная" [5: 376]. Найбільш прозорим прикладом у києворуській пам’ятці щодо поширення слави
князя на інші території є наступний: " Тu нhмци и вєнєдици, тu грєци и морава поютú славu
Святúславлю..." [5: 370]." Простір у даному випадку є художньо-звуженим, дистанції між різними
територіями умовно скорочені, видаються непомітними, наперекір раціональним уявленням про
простір.
Загалом, уявлення будь-якої людини про простір залежить від її світогляду, зокрема і релігійного.
Християнська віра витворює образ людини-шукача істини та раю, стверджує "мандрівну" природу
людини. Як вважає Т. Чумакова, середньовічний образ простору – відмінний від сучасного. Він був
не стільки фізичним, скільки поетичним. Але це не був абстрактний простір, навпаки, сповна
тілесний, в якому поряд з фантастичними образами та місцями в мандрівках прискіпливо
перераховувались прикмети конкретних місць. Простір цей поділений по горизонталі на "свій" та
"чужий", а також по вертикалі: на світ людей, пекельної прірви та неба. Комунікація між крайніми
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точками вертикалі, небом та землею, була безперервною. З неба на землю сходив апостол, святі і
навіть Богородиця, злітали янголи. У горизонтальному просторі були відмінні між собою зони різної
святості. Найбільш цінними були ті, чия святість була відвічною, де відбувались події Священної
Історії. У них горизонталь і вертикаль перетинались, що породжувало локуси змішаної природи:
чуттєвий рай та чуттєве пекло. Бажання знайти втрачений рай примушувало середньовічну людину
шукати його не тільки в "горнем мире", але й на землі, де сходяться небо та земля. Не завжди це були
реальні мандрівки, але й блукання по ландшафтах власної душі, оскільки сама людина являла собою
яскравий зразок такого локусу, в людині зустрічались небо та земля [2: 55]. Таке просторове уявлення
середньовічної людини-християнина відрізняється від язичницького погляду на простір автора
"Слова о полку Ігоревім", про що піде мова нижче.
На наше переконання, художній простір києворуської пам’ятки може бути поділений по
горизонталі на рідний (землі Київської Русі) та чужий (територію половців). Вертикальний поділ
простору, який міг викристалізуватись у свідомості автора-християнина, – на світ Бога та світ
людини, – відсутній у києворуській пам’ятці. Натомість, існує в постійній динаміці простір, який
міфологізується завдяки перебуванню у ньому язичницьких божеств: Стрибога – бога вітрів та Хорса
– бога сонця. Вітри, названі Стрибожими внуками, насилають стріли на полки князя Ігоря,
намагаючись вплинути на розвиток подій: "Сє вhтри, Стрибожи внuци, вhютú сú моря стрhлами на
храбрûя плúки Игорєвû." [5: 364] Динаміка простору залежить у творі від динамічності часу.
Історичні перипетії змінюють локалізацію подій внаслідок різких часових стрибків (від згадки про
смерть Ізяслава одразу до продовження промови князя Святослава до князів, після чого згадується
битва на Немизі і князь-чаклун Всеслав, далі дорікання князям Рюрику і Давиду, які порізно
вирішили чинити розправу над спільним ворогом). Своєрідне нашарування часово-просторових
характеристик звужує форму художньоготвору, надаючи тим самим останньому компактності, але не
змінюючи змістову наповненість "Слова о полку Ігоревім". Викликане в результаті асоціативності
авторського мислення ґрунтовне охоплення простору і часу робить твір переконливішим для слухача
чи читача.
Доречно говорити про художній простір "Слова о полку Ігоревім" у порівнянні із художнім
простором казки. Можливість такого порівняння випливає з близькості художньої форми
києворуської пам’ятки з художнім обрамленням казки. П. Білоус у статті під назвою "Слово про
Ігорів похід": казка зі щасливим кінцем?", користуючись науковими розробками дослідника казок
В.Я. Проппа, запропонував інтерпретацію вище згаданого твору за схемою героїчно-фантастичної,
чарівної казки [3: 140]. Оскільки у "Слові о полку Ігоревім" дії персонажів не зустрічають великого
супротиву середовища, відбуваються швидко, безперечно охоплюється більший простір. Як приклад,
князь Всеслав здатний подолати далекі відстані за одну ніч: "... изú Кûєва дорискашє до кuрú
Тмuтороканя, вєликомu Хрúсови влúкомú пuть прєрûскашє..." [5: 382]. Тільки в казці герої можуть
пересуватись так блискавично. Інколи художнійпростір здається настільки звуженим, що його можна
охопити думкою: " Игорь мûслію поля мhрить отú великого Донu до малаго Донца..." [5: 386].
Подолати втікаючому з полону князю далеку відстань допомагає прийом перетворення на спритного
птаха (спорідненість з жанром казки, де це переобертання виконує найчастіше схожі функції:
пришвидшити дію, приховати зовнішність втікача), що дозволяє звузити максимально віддалені між
собою часово-просторові межі.
Людина не народжується з відчуттям часу, її часові і просторові поняття завжди визначені
культурою, до якої вона належить. Особливості часопростору "Слова о полку Ігоревім" обумовлені
Середньовічною дійсністю, її культурою, але інтерпретовані свідомістю автора, якій належить
вирішальна роль у творенні художнього світу з власним розумінням феномену хронотопу. Система
часо-просторових координат підпорядкована історичному процесові, враховує його перебіг, але
відмежована від традиційних уявлень про теоцентровану модель світу з її сакральним сприйняттям
цих координат. Натомість, поєднані міфологічний хронотоп з його традиційним образом
Середньовіччя.
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Коржовская О.В. Время и пространство в "Слове о полку Игореве".
На примере текста "Слова о полку Игореве" выявлены временно-пространственные особенности.
Исследованы отличия при их восприятии автором в сравнении с традиционными средневековыми
представлениями о времени и пространстве. Актуализирована проблема зависимости временнопространственных особенностей "Слова о полку Игореве" от мировоззрения автора и проблема
авторского сознания.
Korzhovska O.V . Time and Space in the "Lay of Igor’s Host".
Following the text of the "Lay of Igor’ s Host" the peculiarities of time and space are revealed.
The differences in the author’ s perception of time and space in comparison with traditional perception of
these categories are researched. The problem of temporal and spatial peculiarities of the "Lay of Igor’ s
Host" depending on the author’ s perception of the world and the problem of author’ s consciousness are
actualized.
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ВПЛИВ ФЕНОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА ВМІСТ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ
В ОРГ АНАХ NIO CONUS (MOLLUSCA: BIV ALVIA: UNIONIDAE)
У статті досліджено вплив гідрохінону (2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК) на вміст молочної кислоти в органах
(гепатопанкреас, гонада) U. conus за різної тривалості експозиції (1, 7, 14 діб). З’ясовано, що
гідрохінон в усіх цих концентраціях спричиняється до розвитку у молюсків патологічного процесу,
якщо тривалість експозиції становить 14 діб.

Вміст М К, ммоль/г

Вм іст МК, м м о ль /г

Проблема фенольного забруднення природних вод стала актуальною з другої половини ХХ ст. як
в Україні, так і за її межами. Не втратила вона своєї актуальності й до наших днів, оскільки у скидах
багатьох промислових підприємств (нафтопереробні,
газові,
коксобензольні,
хімічні,
деревопереробні, текстильні, фармацевтичні, шкіряні та ін.) містяться фенол і його гомологи, які з
неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами надходять у річки і водойми їх
придаткової системи. Рівень гранично допустимої концентрації (ГДК) фенолів становить 0,001 мг/л,
одначе фенольне забруднення чималої кількості водойм нерідко перевищує цей рівень. Останній у
межах одного і того ж біотопу не залишається стабільним. Через поступальний рух води в річках
відбувається розведення стічних вод. Якщо ж забруднення має залповий характер, то після кожного
наступного скиду відбувається поновне зростання концентрації токсиканту у воді.
Феноли, особливо гідрохінон, дуже небезпечні для прісноводних молюсків [1]. Вони викликають у
них не тільки поведінкові і фізіологічні зрушення, але й зрушення біохімічні.
Мета нашого дослідження – з’ясувати, як впливають на вміст молочної кислоти (МК) в органах
перлівниць різні концентрації гідрохінону (вищі за ГДК) залежно від тривалості перебування
молюсків у токсичному середовищі. Отримані результати можуть бути використані при створенні
інтегрованої (екологічної) системи ГДК.
Матеріалом для дослідження слугували 80 екз. перлівниці борисфенової Unio conus borysthenicus
Kobelt, 1879 3-4-літнього віку, зібраних у р. Тетерів (у міській смузі Житомира) у жовтні-квітні 20042005 рр.
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Рис. 1. Вміст молочної кислоти в органах U. conus в нормі та за дії гідрохінону (2 ГДК):
А – самці; Б – самки.
Вік тварин визначали за кількістю темних дуг зимового припинення росту на стулках їх
черепашок [2], а стать – анатомуванням. Для біохімічних аналізів вирізали гонади і гепатопанкреас, у
гомогенатах яких встановлювали вміст МК [3]. У сього виконано 320 аналізів. У токсикологічних
дослідах перлівниць експонували протягом 1, 7, 14 діб у розчинах гідрохінону (ч. д. а), концентрація
© Стадниченко А.П., Янович Л.М., 2008
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Вміст М К, ммо ль/г

яких відповідала 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК. Їх готували на дехлорованій відстоюванням (1 доба)
водопровідній воді. Заміна "відпрацьованих" розчинів свіжими здійснювалась щодоби.
Цифрові результати дослідів оброблено методами варіаційної статистики за Б.Ф. Лакіним [4].
За сприятливих умов середовища вміст МК (ммоль·год/1 г сирої маси) становить: у
гепатопанкреасі – 0,32±0,043 (самки) і 0,235±0,025 (самці); у гонаді – 0,221±0,041 (самки) і
0,157±0,034 (самці). Як бачимо, в обох досліджених органах вміст МК значно вищий у самок
порівняно із самцями (Р >99,9%).
У середовищі з концентрацією гідрохінона у 2 ГДК на кінець першої доби досліду вміст МК
знижується статистично вірогідно і в гепатопанкреасі, і в гонаді (рис. 1). Причому зменшення вмісту
МК у самців є набагато більшим, ніж у самок (23,8 проти 10%; Р >99,9%). У гонадах же особин різної
статі вони відбуваються у різній мірі. А саме: у яєчниках самок вміст МК знижується проти норми на
44% (Р >99,9%), у той час як у самців намічається тенденція до його зростання (різниця між дослідом
і контролем становить лише 7%).
Чим пояснюються такі зрушення? Відомо, що енергозабезпечення прісноводних молюсків
здійснюється двома шляхами розщеплення основного енергетичного субстрату – вуглеводів. Один з
них – це аеробний процес, другий – анаеробний (глікогеноліз, гліколіз). За перебування молюсків у
сприятливих умовах домінуючим є аеробний шлях, за несприятливих же умов – шлях анаеробний.
Вони тісно пов’язані між собою [5]. А надійним показником ступеня вираженості анаеробного
процесу є рівень вмісту в органах і тканинах МК. Зміни його, крім того, свідчать про ступінь і
напрямок зрушень аеробного процесу розщеплення вуглеводів. Отже, зменшення вмісту МК,
відзначене у гепатопанкреасі і гонаді самок, вказує на те, що в них за 2 ГДК гідрохінону в середовищі
відбувається підвищення аеробного обміну вуглеводів. Це відбувається зазвичай на тій стадії
патологічного процесу, викликаного отруєнням тварин, який називають [6] фазою стимуляції
(правильніше її було б назвати фазою підвищення активності). Інтенсифікація обміну вуглеводів,
здійснювана аеробним шляхом, – це неспецифічна захисно-пристосувальна реакція [7], яка дозволяє
за рахунок додаткового енергозабезпечення підтримувати перлівницевим життєдіяльність на досить
високому рівні. В усякому разі, молюски за цих умов зберігають рухову, трофічну, статеву функції,
хоча різною мірою кожну.
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Рис. 2. Вміст молочної кислоти в органах U. conus в нормі та за дії гідрохінону (5 ГДК):
А – самці; Б – самки.
Збільшення тривалості експозиції до 7, а потім до 14 діб супроводжується прогресуючим
зростанням вмісту МК в обох досліджених органах. Зростання означеного показника відбувається
досить стрімко, що добре видно на графіку (рис. 2, 3), в гепатопанкреасі в 1,3 – 1,5, у гонаді – в 1,5 –
2,1 раз (порівняно з даними, отриманими на кінець першої доби досліду) (Р >99,9%). Збільшення
вмісту МК свідчить про те, що з 7 по 14 добу експерименту в молюсків "спрацьовує" інша
неспецифічна захисно-пристосувальна реакція, яка полягає в переході їх (частковому або повному)
від аеробного розщеплення вуглеводів до анаеробного [8; 9]. Це дозволяє їм за зменшення
енерговитрат все ж таки зберегти життєдіяльність. Такі тварини втрачають рухову активність, а всі
фізіологічні функції зведені в них до мінімуму. Пригнічений стан перлівниць відповідає депресивній
фазі процесу отруєння.
У розчинах з вищими концентраціями гідрохінону (5 Г ДК і 10 ГДК) відзначено таку ж динаміку
вмісту МК і в гепатопанкреасі, і в гонаді, як і в описаному вище випадку. Графіки (рис. 2, 3), які її
відображають, мають подібну конфігурацію. На кінець досліду вміст МК в органах U. conus має такі
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значення: за 5 ГДК гідрохінону у гепатопанкреасі він становить 0,056±0,005 (самки) і 0,103±0,033
(самці), у гонаді – 0,064±0,006 (самки) і 0,100±0,023 (самці). Піднесення вмісту МК в обох
досліджених органах у самців більше, ніж у самок. За час досліду в перших з них цей показник
зростає в 1,6, у той час як у самців – у 3,25 раз. Це свідчить про більшу резистентність самок
порівняно із самцями до дії токсичного чинника.
Вміст МК, ммоль/г
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Рис. 3. Вміст молочної кислоти в органах U. conus в нормі та за дії гідрохінону (10 ГДК):
А – самці; Б – самки.
Отже, гідрохінон у концентраціях, які відповідають 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК, за 14 діб експозиції
спричиняється до розвитку в U. conus патологічного процесу, викликаного отруєнням їх згаданим
полютантом. Процес отруєння носить фазний характер. Він починається з фази підвищення активності
(фаза байдужості відсутня), яка за збільшення концентрації токсиканта від 2 ГДК до 5–10 ГДК і
подовження експозиції з однієї доби до 7–14 діб переходить у більшої частини особин у фазу депресії. У
найменш резистентних особин за нею швидко йдуть одна за одною сублетальна і летальна фази.
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Стадниченко А.П., Янович Л.Н. Влияние фенольной интоксикации на содержание молочной
кислоты в органах перловицы Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae).
Исследовано влияние гидрохинона (2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК) на содержание молочной кислоты в
органах (гепатопанкреас, гонада) Unio conus при разной продолжительности экспозиции (1, 7, 14
дней). Установлено, что гидрохинон во всех этих концентрациях обуславливает развитие
патологического процесса, при продолжительности экспозиции 14 суток.
Stadnychenko A.P ., Yаnovych L.M. The Effect of Hydroquinone Impact on the Lactic Acid Level in the
Organs of Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae).
The paper studies the effect of hydroquinone (2 LPC, 5 LPC, 10 LPC) on the lactic acid level in the organs
(hepatopancreas, gonads) of Unio conus under various duration of exposition (1, 7, 14 days). Hydroquinone
by all these concentrations stipulates the development at the mollusks of the pathological process under 14
days exposition duration.
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АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКР АЇНІ
У Житомирський філії Київського інституту бізнесу та технологій 11-12 грудня 2008 року
відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми, сучасний стан та
перспективи розвитку індустрії туризму в Україні". Співорганізаторами конференції виступили
Управління культури і туризму Житомирської обласної державної адміністрації, Рада по вивченню
продуктивних сил України НАН України, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Задекларована організаторами конференції проблема об’єднала науковців теоретиків та практиків
туристичної індустрії Житомирської, Київської та Донецької областей.
Згідно з резолюцією ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми,
сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні" робота нинішнього наукового
зібрання спрямована на висвітлення особливостей державної туристичної політики, міжнародних
відносин України у сфері туризму; визначення економічних передумов розвитку туристичної
індустрії, місця та ролі інфраструктури в туристичній індустрії; дослідження організаційно-правового
забезпечення туристичної індустрії в Україні та основ державної туристичної політики;
вдосконалення системи управління якістю туристичного продукту; практичних навичок економічного
управління; удосконалення системи підготовки фахівців з фінансів, економіки та менеджменту
туристичної індустрії.
Із вітальним словом до учасників конференції звернулась директор ЖФ КІБІТ, Заслужений
працівник освіти України, доцент, Ірина Василівна Саух. У своїй промові вона зокрема відзначила,
що серед структурних елементів світового ринку послуг важливе місце займає туризм як
багатостороннє явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має
невичерпний потенціал для постійного прогресу, тісно взаємодіє з багатьма секторами економіки,
зумовлюючи його провідне місце в соціально-економічномужитті країн і народів.
Учасників конференції привітали Ректор Київського інституту бізнесу та технологій, кандидат
філософських наук, академік Української Академії Економічної Кібернетики Олена Вячеславівна
Романенко, директор Житомирського державного центру науково-технічної та економічної
інформації Матюшенко Володимир Іванович, проректор з навчально-методичної та виховної
роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Федорович Романюк,
заступник начальника управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської
обласної державної адміністрації Світлана Василівна Сластухіна.
Пленарне засідання відкрила завідувач відділу проблем розвитку соціальної сфери Ради по
вивченню продуктивних сил України НАН України, доктор економічних наук, професор Віра
Іванівна Куценко. Розглядаючи питання стратегії формування високотехнологічноготуристичного
комплексуУкраїни В.І. Куценкозазначила, що на сьогодні вже є країни, в яких частка туризму у ВВП
досягає 90% (Макао). Україна в цьому плані знаходиться ще на початковому етапі. На думку
професора В.І. Куценко, у перспективі в Україні зростатиме обсяг й асортимент туристичних послуг.
Зокрема, активного розвитку набуде ринок екологічного туризму, який, на відміну від інших видів,
потребує менше витрат на розвиток інфраструктури. У свою чергу розвиток екологічного туризму
потребує забезпечення охорони, комплексного використання ресурсів, екологічної безпеки та
доступності рекреаційних ресурсів. Це є особливо гострим в умовах, коли кращі курортні території
розмежовуються приватними землевласниками, котеджними забудовами.
Проблема недостатньої розробленості понятійно-категоріального апарату викладання спеціальних
туристичних дисциплін в процесі підготовки менеджерів туристичної індустрії була висвітлена у
виступі завідувача кафедри спеціальних туристичних дисциплін Інституту туризму Федерації
Профспілок України Тетяни Георгіївни Сокол.
Старший викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін Інституту туризму Федерації
профспілок України Олена Олексіївна Фастовець звернула увагу учасників на екологізація
професійно-орієнтованих дисциплін при підготовці майбутніх менеджерів туризму. О.О. Фастовець
запропонувала алгоритм екологізації професійно-орієнтованого курсу "Організація транспортних
подорожей та перевезень туристів".
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Особливо значущими були виступи практиків туристичної індустрії на Житомирщині. Про
геологічний туризм та його перспективи у Володарсько-Волинскому районі доповів провідний
спеціаліст відділу культури і туризму Володарськ-Волинської районної державної адміністрації Ігор
Анатолійович Цвіра. У своєму виступі І.А. Цвіра визначив пам’ятки та об’єкти, які складають
основу геологічного екскурсійногомаршруту під назвою "Барвисті самоцвіти".
Про проблеми та перспективи зеленого (сільського) туризму в Новоград-Волинському районі,
необхідність створення загальнодержавної та відповідно обласної програм розвитку туризму говорив
у своєму виступі начальник відділу культури і туризму Новоград-Волинської районної державної
адміністрації Валерій Олександрович Примак.
Питання туристичних ресурсів Житомирщини та перспектив екологічного туризму у своїх
виступах розглянули доцент ЖФ КІБІТ Віталій Деонисович Левковський та кандидат біологічних
наук, доцент ЖДУ ім. І. Франка Гарій Олександрович Корбут.
Кандидат філософських наук, доцент Житомирськогодержавного університету імені Івана Франка
Микола Адамович Козловець звернув увагу учасників конференції на важливе значення туризму в
гуманізації відносин між народами.
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін ЖФ КІБІТ Ірина
Олександрівна Першко акцентувала увагу на досвіді Польщі щодо розвитку агротуристичної
інфраструктури та державної підтримки сільського туризму.
Секційні засідання проходили за такими тематичними групами: "Туристична індустрія України:
пріоритети та стратегія розвитку", "Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності: теоретичні та
прикладні аспекти", "Проблеми спеціалізованого туризму. Зелений сільський туризм", "Туристичні
ресурси України". У їх роботі брали участь доктор філософських наук, професор А.А. Герасимчук,
викладач кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання Донецького державного
інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту В.І. Єзерський, кандидат економічних наук, доцент
Н.А. Герасимчук, кандидат психологічних наук, доцент С.М. Максимець, доцент О.С. Кішка,
кандидат економічних наук О.І. Вікарчук, кандидат психологічних наук, доцент С.М. Дмітрієва,
кандидат психологічних наук, доцент Н.М. Кульбіда, кандидат педагогічних наук доцент
В.І. Герасимчук, викладач оздоровчо-спортивного туризму та фізичного виховання, майстер спорту
СРСР з веслування О.М. Литвинчук, кандидат економічних наук, доцент О.З. Стожок, доктор Вацлав
Кетлінський, доктор хабілітований Мечислав Сірко, доктор Кшиштоф Каламуцкі, викладачі,
асистенти, аспіранти та студенти Н.О. Іванчук, С.С. Захарчук, Н.М. Яковенко, О.М. Литвинчук,
О.І. Янковська, В.В. Мусійчук, М.В. Патарідзе-Вишинська, А.В. Казьмерчук, О.О. Курачицька,
Н.І. Єфімчук, В.В. Шиманська, Н. Михайловська, І. Завальнюк, М. Войтюк.
У рамках конференції відбулися круглі столи, предметом дискусії яких були сучасний стан та
перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні, напрямки та перспективи розвитку туризму
Житомирщини, зокрема вплив соціально-економічних та демографічних факторів на туристичний
ринок.
Важливим елементом роботи конференції було екскурсійне відвідання бази елітного відпочинку
"Х уторок Чудодієво", що безперечно сприяло більш глибокому розумінню практичних засад
функціонування зеленого туризму у нашому регіоні.
За результатами пленарного засідання, роботи в тематичних групах та обговоренню на круглих
столах було опрацьовано резолюцію конференції, що містить наступні положення:
створити робочу групу у складі науковців, представників турфірм та локальної влади з метою
розробки практичних рекомендацій – правових, фінансових, соціально-культурних– щодо організації
та функціонування сільського туризму на Житомирщині.
директор Житомирської філії КІБІТ,
доцент І.В. Саух.
-

234

ЗМІСТ

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ.............................................................................................................................3
Б.А. Канівець. Спосіб дії понять "виклик" і "відповідь" в історіософії А. Тойнбі...................................3
Л.М. Погоріла. Релігійний аспект у гендерному підході як принципово новій теорії, заснованій на
толерантності жінок і чоловіків..............................................................................................................8
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ.............................................................................................................................12
О.М. Топузов. Проблемність як основа наукового і навчального пізнання ............................................12
Л.Р. Айунц, В.І. Айунц. Навчання правильному диханню при виконанні
загальнорозвиваючих вправ на заняттях з фізичного виховання............................................................16
О.С. Заблоцька. Міжнародний досвід формування компетенцій...........................................................20
Р.П. Карпюк. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури
Російської Федерації ................................................................................................................................25
О.А. Кучерук. Проблема методології навчання мови у світлі філософсько-освітніх підходів..............29
Т.І. Люріна. Психолого-педагогічні та соціально-педагогічні фактори
моральної самоактуалізації студентів...................................................................................................36
О.О. Максимова. А.С. Макаренко та проблема формування успішної особистості школяра
молодших класів .......................................................................................................................................42
О.І. Огієнко. Педагогіка дорослих чи андрагогіка? Скандинавський контекст....................................46
І.І. Смагін. "Правознавчий" та "законознавчий" підходи до викладання шкільних правових
навчальних предметів..............................................................................................................................51
В.І. Тернопільська. Проблема соціально-комунікативного розвитку особистості у контексті
ідей А. Макаренка ....................................................................................................................................56
І.М. Трубавіна. Проведення констатувального експерименту щодо соціально-педагогічної
роботи з сім’ями мережі ЦССМ.............................................................................................................60
В.В. Черниш. Формування в майбутніх учителів англійської мови вмінь організації і коригування
класної діяльності учнів...........................................................................................................................65
Н.Л. Голубкова. Роль молодіжних організацій та рухів у становленні активної громадянської
позиції американських школярів ..............................................................................................................69
В.М. Мороз. Підвищення якості підготовки фахівців шляхом запровадження інформаційнокомунікаційних технологій (з досвіду роботи)........................................................................................74
Н.П. Плахотнюк. Структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності як
цілісної системи.......................................................................................................................................78
М.А. Федорова. Проблема виховання моральної свідомості особистості
у працях А.С. Макаренка..........................................................................................................................83
О.В. Вознюк. Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних
систем та основні принципи їх синергізації............................................................................................87
О.В. Горай. Педагогічні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер до санітарногігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами..........................................................92
С.М. Горобець. Використання навчальних ресурсів комп’ютерної графіки у процесі формування
особистості майбутніх економістів......................................................................................................96
Т.Г. Гуцан. Особливості професійної діяльності вчителя економіки в умовах профільного
навчання .................................................................................................................................................101
С.В. Іванова. Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя
біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти ...........................................106
С.О. Каплун. Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу
як об’єкт наукового аналізу...................................................................................................................111
Я.В. Карлінська. Педагогічна техніка А.С. Макаренка та сучасні інтерактивні технології
формування інформаційної компетентності студентів .....................................................................116

С.Е. Кіржнер. Методичний потенціал автентичної відеофонограми для навчання майбутніх
юристів професійного англомовного говоріння.................................................................................... 119
А.М. Левківський. Педагогічні підходи до оцінювання навчальних досягнень старшокласників ....... 123
М.В. Мартинюк. Поліхудожній розвиток школяра як складова його національної культури........... 127
Л.П. Маслак. Роль викладача у процесі формування професійної іншомовної компетентності
майбутніх офіцерів у контексті ідей А.С. Макаренка......................................................................... 131
В.В. Мороз. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до розвитку творчого
потенціалу молодших школярів на уроках музики................................................................................ 135
Д.В. Піонтковський. Формування вмінь самовдосконалення студентів у позааудиторній
діяльності з фізичного виховання: теоретико-методичний аспект ................................................... 140
Б.М. Ренькас. Системний підхід у моделюванні управління загальноосвітнім навчальним
закладом ................................................................................................................................................ 145
С.М. Ситняківська. Реміснича освіта в системі соціального захисту дітей у ХІХ – на початку
ХХ століття.......................................................................................................................................... 150
Я.Б. Сікора. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього
вчителя інформатики ........................................................................................................................... 154
Н.В. Шигонська. Філософський, психологічний, соціологічний та педагогічний аспекти
сутності категорії "професійна взаємодія" ........................................................................................ 160
Т.О. Шевчук. Формування правописних навичок майбутніх учителів початкових класів.................. 165
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ.......................................................................................................................... 169
Архиєпископ Ігор Ісіченко. Студійський устав та наративна програма києво-печерських
книжників .............................................................................................................................................. 169
А.О. Кальниченко, В.О. Подміногін. Історія перекладу та перекладацької думки в Англії ХІV ст. . 172
І.С. Семенюк. Базові поняття комунікативної лінгвістики (лінгвокогнітивний аспект).................. 181
А.В. Сингаївська, С.К. Топачевський. Категорія етикетизації в рекламному дискурсі.................... 185
Л.Б. Сирота. Роман Купчинський – редактор і автор газети "Діло" (1924 – 1939) .......................... 189
Ю.О. Герасимчук. Невербальні засоби реалізації категорії згоди/незгоди
у французькому мовленні....................................................................................................................... 192
В.І. Юшкевич. Чоловічі тактики переконання в міжгендерному дискурсі персонажів сучасної
англомовної прози.................................................................................................................................. 197
Л.М. Дембровська. Композитні конотати в ідіодискурсі Дж. К. Джерома...................................... 202
Т.Є. Клименко. Обряд і звичай як інтертекстуальний компонент в оповіданнях Марка Вовчка...... 207
Л.В. Кушмар. Семантична структура слів економічної сфери використання................................... 212
Ю.О. Свірідова. Фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії ХХ століття .... 216
О.П. Шегеда. Символіка образу розсипаних перел у поезії "Молодої Музи"........................................ 221
О.В. Коржовська. Часопростір "Слова о полку Ігоревім"................................................................... 225
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ........................................................................................................................... 230
А.П. Стадниченко, Л.М. Янович. Вплив фенольної інтоксикації на вміст молочної кислоти
в органах nio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) .............................................................................. 230
НАУКОВЕ ЖИТТЯ.................................................................................................................................. 233
Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні............ 233

ПР АВИЛА
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 W ord 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
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колонтитул– 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруютьсяолівцем на звороті).
2. 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.
3. 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).
4. 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.
5. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
6. 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 колонкуз виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.
7. 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.
8. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс У ДК (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.
9. 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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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. У становам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них
становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають
такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткованорозв'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 обґрунтуваннямотриманих 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 друкованогозасобу 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.

