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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 141.30
О. Г. Волков,

професор
(Мелітопольський інститут державного і муніципального управління
"Класичний приватний університет")
ПРЕЗЕНТАЦІЯ СУБ’ЄКТА КАПІТАЛІЗМУ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглядається презентація суб'єкта капіталізму в політичному дискурсі. Залежно від
способу відношення індивідуальності до власності виділяється маятник капіталізму. Ідеології
консерватизму і лібералізму розглядаються як спосіб відтворення суб'єкта капіталізму. Виділяються
такі основні теми дискурсу капіталізму як демократія і свобода.
Актуальність дослідження політичного дискурсу обумовлена потребою виявлення
закономірностей презентації суб'єкта в дискурсі, а саме, виявлення сенсів існування, тим паче, що за
допомогою впливу на дискурс можна впливати на конструювання реальності. У якості
методологічного підґрунтя використається теорія комунікації Ю. Ґабермаса та основні положення
етики дискурсу К.-О. Апеля [1]. Основна мета полягає у виявленні основних особливостей
презентації суб'єкта капіталізму в політичному дискурсі. Для цього виділяються такі завдання, як
розгляд своєрідності ліберального і консервативного дискурсів, виявлення основних тем, створення і
використання іміджу, а також маніпуляції свідомістю.
Образ комунізму як досконалого капіталізму
К. Маркс і Ф. Енгельс розглядали комунізм як проект, в якому знімаються суперечності
капіталізму, – це дійсно так, але сконструйованийним образ можливого майбутнього є не що інше, як
образ абсолютно досконалого капіталізму [2]. Комунізм як модель абсолютно досконалого суб'єкта
може бути побудована за умови заперечення індивідуальності, а у тому числі своєрідності сенсів
існування, але саме вони і визначають реалізацію суб'єкта; а образ майбутнього – це результат
раціонального конструювання реальності, абстрактно-позитивна форма існування суб'єкта, яка
виключає можливість наявності сенсів існування. На чому ґрунтується дане твердження? На тому, що
комунізм трактується як суспільство, побудоване на принципах повного задоволення потреб у
власності; передбачається, що потреби повністю задовольняються за допомогою реалізації
індивідуальності, а також вільної системи розподілу; у проекті комунізму знімається проблема
розподілу власності лише настільки, оскільки передбачається усунення її індивідуальної форми, за
К. Марксом, саме це повинно привести до вільного розподілу. Проте власність так і залишається
вищою метою, яка розглядається як досягнута, а володіння власністю стає абсолютним, оскільки воно
повністю задовольняється; але відомо, що абсолютизація споживання, як використання власності, і є
основна ознака капіталізму. У наявності суперечність: абсолютизація споживання поєднується в
образі капіталізму із запереченням індивідуалізму, що свідчить про утопічність комунізму; отже,
комунізм – це образ, з одного боку, абсолютного задоволення індивідуальності, з іншого, тотального
заперечення індивідуальної власності, інакше кажучи, володіння власністю при її відсутності; при
цьому не забуватимемо, що К. Маркс досліджує відносини, в даному випадку відносини між тими,
хто володіє власністю, і тими, хто її створює; це розмежування також можна вважати результатом
абстрагування, оскільки володіння власністю немислимо поза турботою про неї, а відсутність турботи
веде до розбещеності. Наведемо фрагмент дискурсу, в якому розглядається описуване відношення до
власності: "Загальновизнано, що наш народ досягнув високого рівня добробут, але потрібно мати на
увазі, що наше благоденствування– це результат наполегливої праці багатьох поколінь. Накопичення
багатства нації – результат діяльності її кращих представників. Ми пам'ятаємо кризи, в яких
виявилася здатність нашого народу збиратися в єдине ціле та жертвувати всім в ім'я загальних
інтересів. Народна власність безсовісно розкрадається тими, хто дуже до неї близький. Загальна
власність стає надбанням кланів". Звернемо увагу, що благоденствування як володіння власністю тут
співвідноситься із станом суб'єкта, тому протестний суб'єкт відрізняється граничною дисонантністю
відносин, що "відлякує" власність, тоді як імперський суб'єкт, підпорядковувавши іншого, тим самим
"втягує" її у себе. Сутність суб'єкта капіталізму полягає у породженні власності, що обумовлено
домінуючими сенсами існування, тим більше що основний і є її примноження; тому сутність можна
сформулювати у вигляді імперативу: "Збагачуйтеся!" На який сенс указує цей імператив? Це означає,
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що володіння власністю стає основною метою існування, але виникає питання, яке свого часу
поставив Е. Фромм: "Мати або бути?" [3]. Існування людини ним розглядається як балансування між
двома станами: підпорядкування речам або своїй індивідуальності, але при цьому визнається, що бути
індивідуальністю означає володіння речами, тому основна проблема капіталізму полягає у тому, що у
нього відбувається перетворення всього, що існує, в об'єкт володіння; Протилежністю стану "мати",
за Е. Фроммом, виступає стан "бути". Що означає бути? Це означає, що підставою існування є власна
індивідуальність, її своєрідність та унікальність.
Маятник капіталізму
Позначимо цю протилежність як "маятник капіталізму": на одному боці цього маятника –
володіння світом як об'єктом, на іншому – слідування своєму призначенню. У чому причина
виникнення маятника? Вона полягає в тому, що власність, оскільки вона виявляється сенсом
існування, може по-різному оцінюватися: на одному полюсі сенсом існування є тільки вона, на
іншому метою виступає індивідуальність, яка її породжує. Джерелом виникнення власності є
індивідуальність, а результатом – власність, тому при капіталізмі найприродніше саме власність
розглядати як мету існування, проте при цьому під загрозою виявляється індивідуальність, яка
виступає інструментом для створення власності; однак власність, наполягає Е. Фромм, необхідно
розглядати як щось вторинне по відношенню до індивідуальності. Отже, маятник гойднувся в бік
індивідуальності; цей рух маятника необхідний, оскільки інакше індивідуальність підкорюється
власності; але якщо поклоніння власності цілком природно і відповідає сутності суб'єкта капіталізму,
то лише по відношенню до власності може виявитися індивідуальність. К. Маркс при аналізі
капіталізму орієнтувався на відчуження власності; індивідуальність, що володіє значною власністю у
вигляді засобів виробництва, – це і є експлуататор, який використовує іншу індивідуальність, яка не
володіє собою, але використовується для збільшення власності, і тим самим пригноблюється; тобто
К. Маркс абсолютизує одну з позицій маятника капіталізму, тим самим, заперечуючи можливість
його іншого положення, яке, зокрема, було описано М. Вебером, який прийшов до висновку, що
американський капіталізм сформувався на основі розповсюдження світогляду протестантських сект,
для представників яких власність – це божий дар, що припускає неможливість поклоніння власності
[4]. Інакше кажучи, К. Маркс ґрунтувався тільки на негативному відношенні до власності, коли вона
дійсно виявляється причиною експлуатації; тому позиція К. Маркса – це позиція тотальної
негативності, і вона припускає, що індивідуальність у процесі творення не здатна до інших цілей, як
тільки володіння власністю. На наш погляд, негативізм К. Маркса не у всьому виправдовує себе, так
само як і чистий позитивізм при створенні образу комунізму як образу абсолютно досконалого
суспільства, оскільки конструювання реальності, на наш погляд, складніший процес, його не можна
зводити ні до чистої негативності, ні до чистої позитивності, а при її розгляді слід мати на увазі
наявність маятника капіталізму, отже, різних сенсів існування, яке визначають існування суб'єкта.
Отже, недоліком марксизму можна вважати абсолютизацію негативізму, при цьому, його
звинувачення капіталізму справедливі, оскільки власницькі відносини дійсно можуть зруйнувати
суб'єкта в результаті протистояння власників і тих, хто не має власності; проте всупереч положенням
марксизму, виробничі відносини можуть приймати характер позитивного положення маятника, коли
індивідуальність ставиться до власності як до природного продукту виробничої діяльності,
відповідно, власність не розглядається як об'єкт поклоніння; але навіть у цьому випадку виробництво
виступає єдиною сферою реалізації суб'єкта, оскільки він себе бачить тільки у виробничих
відносинах, а способом відтворення самого суб'єкта виявляється ідеологія, яка виникає як соціальний
феномен саме в період становлення капіталізму. Таким чином, ідеологію можна розглядати формою
відтворення суб'єкта капіталізму за допомогою здійснення ідей у свідомості суб'єкта, – це твердження
спирається на той факт, що соціальний суб'єкт реалізує себе на основі рефлексії, у процесі чого
формуються основні ідеали, цінності, цілі і завдання тощо, при цьому своєрідність рефлексії залежить
від своєрідності модусу соціальної свідомості.
Ідеології капіталізму
Суб'єкт капіталізму породжується сукупністю ідеологій, які відображають різне відношення до
його відтворення: консерватизм припускає максимальне збереження традицій у відтворенні суб'єкта,
лібералізм акцентує увагу на індивідуальності й потребі у свободі; комунізм, як це не парадоксально,
також будучи різновидом ідеологій капіталізму, припускає наявність ідеального розподілу власності
за наявності свободи індивідуальності. У змісті ідеології присутні нормативи конструювання
реальності, за допомогою яких суб'єкт відтворює сам себе; відзначимо, що за наявності
суперечностей у змісті, консерватизм і лібералізм не суперечать один одному, на відміну від ідеології
комунізму, в якій одночасно із затвердженням індивідуалізму присутнє його заперечення. Відповідно,
кожна з ідеологій виражається у відповідному дискурсі, а почнемо з дискурсу консерватизму, в якому
основною темою виступає збереження традицій: "Нам не потрібно перетворень, які руйнують те, що
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було створене впродовж багатьох поколінь. Нам потрібна стабільність, яка забезпечує можливість для
творення і, тим самим, примноження нашого національного надбання. У сі новації пов'язані із
потрясіннями і спрямовані, врешті-решт, проти того, що створювалося століттями. Ми можемо піти
тільки на такі, що не приведуть до незручностей, до потрясінь, а сприятимуть множенню того, чим ми
вже володіємо". У дискурсі консерватизму основний акцент робиться на необхідності примноження
власності та запереченні таких новацій, які пов'язані із значними ризиками; у протилежність дискурсу
лібералізму, який припускає артикуляцію абсолютно інших сенсів, наприклад, необхідність свободи:
"Основною цінністю для нас виступає свобода як можливість кожного реалізувати самого себе.
Свобода – це найцінніше, що є у нас, чим ми можемо пишатися. Наша мета – відстояти свободу від
проявів деспотії, тиранії та різних видів насильства". Свобода – це основна тема дискурсу
лібералізму, це свобода для самореалізації індивідуальності, що і є основною умовою для породження
власності, при цьому поняття свободи найчастіше співвідноситься із демократією як політичним
режимом, що ґрунтується на владі народу. Чому в дискурсі лібералізму така велика увага
приділяється демократії? Річ у тому, що влада народу ототожнюється зі свободою індивідуальності,
тому їм протиставляється деспотія та тиранія як форми домінування представників інститутів влади;
тому демократію як форму реалізації суб'єкта капіталізму слід розглядати відносно повноти реалізації
індивідуальності у виробництві, решта усіх інститутів демократії є похідними, а базовою цінністю
демократії виступає власність, тим паче, що власність виступає основною проблемою як у дискурсі
консерватизму, та і лібералізму, оскільки це ідеології, за допомогою яких відтворює себе капіталізм;
демократія ж, як політичний режим, передбачає використання цих ідеології.
Тема демократії
Чому ж тема демократії така поширена в дискурсі капіталізму? Справа в тому, що вона дозволяє
артикулювати претензії індивідуальності до інститутів влади та потреби у відтворенні й володінні
власністю; за допомогою звернення до теми демократії індивідуальність захищає не лише свободу, а
й можливість володіння власністю, і як тільки виникають тенденції до обмеження свободи з
відтворення власності, відповідно, виникає звинувачення в порушенні демократії. Слід розуміти, що
ми розглядаємо демократію не як політичний режим, а тільки як одну з основних тем дискурсу
капіталізму, за допомогою яких індивідуальність відстоює саму себе; у зв'язку з цим підкреслимо, що
звинувачення у порушенні демократії є дескриптивною операцією, яка припускає певні інституційні
акти, наприклад, санкції, блокаду, інтервенцію тощо. Наведемо фрагмент дискурсу капіталізму із
використанням негативної номінації: "Демократія під загрозою! Ми повинні захистити її від проявів
насильства. Зокрема ми маємо у наявності факти фальсифікації результатів виборів як прояву волі
народу основи демократії. І ми можемо назвати імена тих політичних діячів, хто намагався обмежити
волю народу. Ми повинні зупинити їх, вони повинні з'явитися перед судом народу". Звернемо увагу
на використання імені "насильство", яке негативно презентує певні індивідуальності як учасників
виборчого процесу; таким чином у дискурсі капіталізму відбувається самозбереження суб'єкта як
цілого; таким чином дискурс використовується для відтворення суб'єкта капіталізму, а не тільки, як
це може здаватися на перший погляд, для відстоювання окремої індивідуальності. Отже, ідеології
відтворюють капіталізм; вони містять у собі сукупність дискурсивних стратегій, які визначають
поведінку індивідуальності за допомогою виконання певних ролей. Коли у французькій школі
дискурсу, зокрема в роботах М. Фуко, йдеться про смерть суб'єкта, то, на наш погляд, дане
твердження має відношення до суб'єкта капіталізму, який відтворює себе за допомогою дискурсу, що
повністю ним оволодів, якщо мати на увазі, що реалізація дискурсу – це сукупність раціональних
стратегій [5]. Це не означає, що не беруться до уваги бажання суб'єкта, тим паче, що саме бажання
володіти власністю і наявність потреби у свободі є домінуючими у свідомості суб'єкта капіталізму,
тому дискурсивні стратегії будуються на їх основі; а реалізація стратегій обумовлена конкретною
ситуацією і співвідношенням локальних суб'єктів. Ми вже раніше розглядали питання про смерть
суб'єкта, а необхідність повернення до нього пов'язана з необхідністю конкретизації відносин суб'єкта
капіталізму і його дискурсу; але можна погодитися з М. Фуко лише в тому, що дискурс повністю
підпорядковує суб'єкт завдяки використанню певних стратегій, метою яких виступає оволодіння і
придбання власності.
Свобода як тема дискурсу
Як вже було відмічено, одним із основних сенсів, що артикулюється в дискурсі капіталізму, є
свобода, котра як тема стає особливо актуальною в період інверсії влади, тобто виборів представників
в інститути влади; тому саме виборчі технології, які засновані на використанні дискурсивного впливу,
використовуються для маніпуляції. Проте це питання варто детальніше розглянути при вивченні
дискурсу суб'єкта-для-іншого, оскільки ми повинні виявити характер взаємодії дискурсів суб'єкта та
іншого; у цьому випадку можна обмежитися тільки вказівкою на характер відношення дискурсу та
суб'єкта капіталізму. Маніпуляція свідомістю дійсно використається в дискурсі капіталізму, зокрема в
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протистоянні локальних суб'єктів, тому відзначимо особливе значення обіцянок, наприклад, свободи,
благ тощо. Обіцянка виступає основним засобом дискурсивного впливу, за допомогою якої
привертають шанувальників, прихильників для формування локального суб'єкта, який прагне
захопити або зберегти владу; обіцянка в дискурсі капіталізму має особливе значення, оскільки має
відношення до власності, на відміну, наприклад, від підданського дискурсу, де обіцянка відноситься
до отримання самостійності; а її виконання припускає того, хто бере на себе зобов'язання з її втілення,
залежно від цього створюється його імідж. Отже, ми звернемося до проблеми іміджу, тобто образу
індивідуальності, яка у рамках інституційної ролі бере на себе виконання певних обіцянок в межах
наявних повноважень. Імідж у суб'єкті капіталізму – це образ індивідуальності, яка в змозі
забезпечити, за допомогою ухвалення певних рішень і їх виконання, певний рівень відтворення
власності; при його створенні відбувається розшарування індивідуальності на те, що є власне
індивідуальність в її безпосередності, і образ, за допомогою якого вона себе презентує в дискурсі;
оскільки імідж припускає роздвоєння індивідуальності, то його використання буде одним з проявів
шизофренії капіталізму; основний симптом якої полягає в тому, що індивідуальність вимушена
приховувати свою патологічну залежність від власності. Цією хворобою суб'єкт капіталізму захворює
з тієї причини, що приймається лише той образ, який потрібний, а будь-які відхилення від нього
відкидаються, але при цьому, за наявності цього образу, під ним може ховатися будь-яка
індивідуальність, зокрема така, яка володіє ознаками соціальної патології і неповноцінності.
Шизофренія полягає і в тому, що суб'єкт не може розпізнати безпосередність індивідуальності, а
розпізнає тільки її образ, який не співпадає з тим, що вона є. Саме на цій особливості суб'єкта
капіталізму побудовані комунікативні технології, призначення яких полягає в нав'язуванні певного
іміджу як якнайкращого і, відповідно, схвалення, внаслідок чого індивідуальність, якій він належить,
набуває влади; таким чином, комунікативні технології, як правило, у рамках виборчого процесу,
призначені для введення в оману. Вони розраховані на створення іміджу політика, який дістає
схвалення, а в результаті набуває влади; але в рамках дискурсу презентується не сам політик або
суб'єкт, а його образ, і тому він показує себе таким чином, як це необхідно для підтримки, а все те, що
не відповідає цій меті, ретельно ховається; у результаті виникає значна сфера комунікативних лакун,
тобто замовчуваних подій, вчинків тощо.
Презентація іміджу
Таким чином, презентація іміджу провокує роздвоєння свідомості суб'єкта капіталізму. У чому це
виявляється? У тому, що втрачається здатність розуміти реальне положення справ, яке переважно не
презентується в дискурсі; водночас, повна відсутність презентації в принципі неможлива, оскільки
суб'єкт капіталізму утворює сукупність локальних суб'єктів, які протистоять один одному, й,
відповідно, кожен з них прагне розкрити те, що втаюється іншим. Наявність комунікативних лакун
можлива в тій мірі, в якій їх наявність відповідає основному інтересу суб'єкта капіталізму, а саме,
володінню власністю, але у критичних ситуаціях, тобто коли існує реальна небезпека для існування
суб'єкта, вже можлива повнота презентації положення справ у дискурсі, тому стає можливим
руйнування помилкового іміджу індивідуальності, яка постає у своєму реальному вигляді, що
призводить до розчарування і усунення політика із сфери влади, а його місце займає інший, але знову
ж таки презентується його імідж тощо. У зв'язку з цим виникає питання: що є індивідуальністю
суб'єкта капіталізму? Це питання не випадкове, оскільки суб'єкт – це сукупність індивідуальностей.
Індивідуальність капіталізму обов'язково повинна володіти власністю, розмір якої й робить її в тій
або іншій мірі презентабельною та привабливою; тим більше, що основною якістю індивідуальності
капіталізму є уміння продукувати власність залежно від того, яким чином розподіляється вартість,
відповідно, здатність використовувати розум, при цьому раціональність набуває речової значущості,
інакше вона відкидається. Проте привласнення власності можливе за допомогою обману, маніпуляції,
спекуляції, чинення тиску тощо; тобто, аморальні засоби виявляються ефективнішими, водночас, їх
використання ретельно ховається при створенні іміджу, тому індивідуальність суб'єкта капіталізму не
відповідає своєму образу, який використовується у дискурсі. Отже, ми приходимо до розуміння того,
яким чином здійснюється маніпуляція свідомістю у дискурсі капіталістичного суб'єкта: для цього
використовується створення іміджу індивідуальності, яка більшою мірою відповідає бажанням
суб'єкта капіталізму, особливе значення також має використання уявлення про свободу, проте це
уявлення не можна назвати субстанціональним, швидше воно засноване на потребі кожної окремої
індивідуальності володіти власністю; при цьому презентація розуміння свободи володіння власністю
в дискурсі ототожнюєтьсяз субстанціональним, а в результаті суб'єкт капіталізму бачить самого себе
втіленням свободи, приписуючи собі, одночасно, абсолютну досконалість, – саме таке бачення саме
себе стає підставою для звинувачення у порушенні свободи іншим, таким чином, виникає своєрідна
манія свободи, яка є відмітною рисою суб'єкта капіталізму.
ВИСНОВКИ:
1. Образ комунізму слід розглядати як проект абсолютно досконалого капіталізму, де знімаються
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його основні суперечності, повністю задовольняються потреби індивідуальності, створюється
оптимальна система виробництва і розподілу.
2. Маятник капіталізму, за Е. Фроммом, є домінування сенсів існування, з одного боку –
поклоніння власності, яка приводить до виникнення політичного протистояння між багатими і
бідними; з іншого – слідування сутності індивідуальності.
3. Суб'єкт капіталізму відтворює саме себе за допомогою ідеологій, зокрема, лібералізму і
консерватизму, при цьому кожна з них знаходить своє втілення у відповідному дискурсі, що
відрізняється темами, на основі яких відбувається дискурсивна взаємодія; якщо основними темами у
дискурсі консерватизму є збереження традицій, стабільність, відсутність соціальних потрясінь,
поступовість перетворень, то в лібералізмі – свобода, модернізація суспільних відносин і економіки,
заперечення деспотії й тиранії.
4. Загальною темою дискурсу капіталізму виступає тема демократії, яка дозволяє зберегти
власність і свободу для самореалізації, при цьому засобом впливу є дискурсивний вплив, який
легалізує, у свою чергу, інституційний; тим самим дискурс використовуєтьсядля відтворення суб'єкта
капіталізму.
5. У дискурсі капіталізму також слід виділити таку тему як свобода, яка стає актуальною в період
зміни складу представників владної вертикалі, що припускає використання обіцянок як основного
засобу створення іміджу як образу індивідуальності, які беруть на себе їх виконання у рамках
інституційної ролі.
6. Презентація іміджу в дискурсі породжує роздвоєння свідомості суб'єкта капіталізму, що
приводить до нездатності усвідомлювати реальне положення справ і до можливості втаювати
прагнення до наживи, використання обману спекуляцій, чинення тиску; дискурс капіталізму
виявляється сферою маніпуляції свідомістю, оскільки в іміджі знімається негативне, одночасно,
маніпуляція приводить до стерилізації індивідуальності, потреби володіння суб'єктом як власністю,
що припускає використання моралізування.
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Волков А. Г. Презентация субъекта капитализма в политическом дискурсе.
В статье рассматривается презентация субъекта капитализма в политическом дискурсе. В
зависимости от способа отношения индивидуальности к собственности выделяется маятник
капитализма. Идеологии консерватизма и либерализма рассматриваются как способ
воспроизводства субъекта капитализма. Выделяются такие основные темы дискурса капитализма
как демократия и свобода.
V olkov A. H. The Presentation of the Capitalism Subject in the Political Discourse.
In the article presentation of subject of capitalism is examined in political of discourse. Depending on the
method of relation of individuality to the property the pendulum of capitalism is selected. Ideologies of
conservatism and liberalism are examined as a method of reproduction of subject of capitalism. Such basic
themes discourse of capitalism as democracy and freedom are singled out.
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НАЇВНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ
ХУДОЖНЬО-ТЕОРЕТИЧНИХ КАНОНІВ ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ Б. БРЕХТА:
МАСКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ "ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ"
У статті аналізується художньо-теоретична спадщина німецького драматурга, режисера і
теоретика театру Б. Брехта. Спираючись на наявні результати історико-літературних,
театрально-критичних, біографічних та інших досліджень, автор здійснює спробу комплексного
естетичного аналізу першоджерел, теоретичних засад та мистецьких здобутків епічного театру,
особливо наголошуючи при цьому на провідній ролі естетичної категорії наївного як філософської
квінтесенції брехтівського методу художнього відтворення дійсності.
Творча спадщина видатного німецького драматурга і режисера ХХ століття Бертольта Брехта
загалом глибоко та всебічно досліджена. Запроваджений Брехтом "V erfremdungseffekt" ("ефект
очуження"), який, акцентуючи роль аналітично-критичного осмислення глядачем ідейного змісту
сценічних подій, став методологічною основою епічної драми та епічного театру, здійснив свого часу
переворот у теорії та практиці літературно-театрального художнього пошуку. Творчі здобутки
Брехта-художника та Брехта-мистецтвознавця стимулювали розвиток мистецтва і супутньої йому
науково-критичної естетичної думки.
Не буде перебільшенням зазначити, що серед того вкрай широкого та різнорідного масиву
спеціальної літератури, в якому висвітлено історико- і теоретико-літературні, театрознавчі, соціальнополітичні тощо особливості життєвого шляху, світогляду, художньої манери німецького драматурга,
власне естетичний аспект проблеми є найменш повно представленим. Попри наявність у царині
"брехтознавства" відносно самостійного корпусу естетичних досліджень, окремі загальнотеоретичні
проблеми, пов'язані з особливостями художньоїтворчості Брехта, іще чекають свого вирішення. До їх
числа, на нашу думку, належить досить істотне питання про самобутнє розуміння драматургом
окремих категорій естетичної науки, яке знайшло свій вияв як у практиці епічного театру, так і в
театрознавчих нарисах німецького митця. Спроба аналізу однієї з таких категорій і являє собою мету
нашого дослідження. З огляду на це, видається за доцільне зосередити увагу на особливостях
потрактування драматургом категорії "наївне", що спричинило значний вплив на моделювання та
втілення драматургічних образів на сцені брехтівського епічного театру. Природа та специфіка
згаданих особливостей у їх широкому та вузькому розумінні становлять, відповідно, об’єкт та
предмет нашого дослідження.
За свідченнями рідних, колег, друзів Брехта, судячи з автобіографічних джерел тощо,
психологічна особистість німецького драматурга була багато в чому позначена "звичайною",
буденною наївністю – попри всю видиму парадоксальність цього твердження в контексті поширених
у дослідницькій літературі певного типу усталених уявлень про "грубість" та "цинізм" драматурга.
Дехто з дослідників схиляється до думки, що він і сам добре знав про цю рису власної вдачі, і
(можливо, діючи "від супротивного") інколи намагався підкреслювати – надто ж коли мова йшла про
певні складні обставини його життя або ключові моменти розвитку драм та вистав. Чого варта,
наприклад, знаменита промова Брехта перед Комісією Конгресу у Вашингтоні у 1947 році, коли у
відповідь на звинувачення в "антиамериканській діяльності" Брехт сміливо, але й прикриваючись
маскою наївного іноземця, який погано володіє англійською мовою, буквально висміяв Комісію
Конгресу та перетворив її представників "на комічних персонажів невибагливого фарсу" [1: 328].
Досвід сьогодення наштовхує на думку, що протягом усього життя Брехт був щиросердною, подитячому відкритою, прямодушною людиною й у ще одному розумінні: він свято вірив у можливість
позитивної перебудови світу і встановлення справедливого соціального устрою для більшості
людей... Змішуючи дитячу наївність з епатажем (тобто постійно і щосили підкреслюючи її, а відтак
силкуючись перемогти у собі нею ж викликане почуття ніяковості) митець сприймав і суспільні
правила етикету: він ніколи не надавав особливої уваги своєму зовнішньому вигляду, а знамениту
шкіряну коричневу куртку проносив майже все життя...
Стосовно професійної діяльності Брехта, слід зазначити, що митець вважав наївне характерною
ознакою найкращих творів мистецтва, своєрідною вершиною творчого шляху художника.
Захопленість Брехта ідеєю наївного як однією з найсуттєвіших ознак власного творчого методу, як
свідчив свого часу актор "Берлінського ансамблю" Манфред Векверт, стала щасливою для творчого
колективу театру. "Він був дуже здивований, що протягом такої кількості років його не вважали
наївним", – ділився спогадами актор. У розмовах з колективом Брехт наполягав, що мистецтво у своїй
основі завжди є наївним, полемізуючи таким чином з тими теоретиками театру, які вважали, що "у
© Маловицька Л. Ф., 2009
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мистецтві можливе прекрасне без наївності". Ілюструючи своє твердження, Брехт спирався на
приклади наївного у власних творах та у доробку інших митців: "Наївним здавалось, коли у виставі
"Жанна д’Арк" все населення міста Руана зображувала невелика група з семи людей... Наївним є
виступ персонажа, коли кажуть: зараз увійде такий-то, або: саме зараз відбудеться ось те і те. Наївним
є зображення історичних подій у Брейгеля, наприклад, у "Падінні Ікара". Протилежністю наївного є
натуралізм". Узагальнюючою думкою Брехта про наївне в мистецтві був висновок, що "наївне – це
естетична категорія, і найконкретніша" [1: 416].
Незвичайна, глибока ідея щодо безпосереднього зв’язку наївного з прекрасним формувалася у
Брехта ще з юнацьких років, коли він жив у рідному місті Аугсбурзі і відвідував балаганні вистави
місцевого вуличного театру. Неначе маленька дитина, юний Брехт дивувався й радів кожній
невигадливій деталі цього наївно-спрощеного видовища та сміявся разом з іншими глядачами над
його гіперболізовано-гротескними персонажами та примітивними сюжетними ходами. Так він уперше
познайомився з деякими прийомами театру удавання. Пізніше, вже будучи відомим поетом,
драматургом і наполегливо випробовуючи себе у якості режисера, Брехт певний термін працював
разом із відомим німецьким клоуном тих часів Карлом Валентином і навчався, захоплюючись його
мистецтвом, "витискувати із самої банальної ситуації парадоксальний гумор", і при цьому поводитися
з надзвичайною серйозністю та сухістю [2: 21]. Трохи пізніше Брехта вразила наївність та дитячість
смішної та сумної одночасно фігури клоуна – "маленької людини" Чарлі Чапліна, що згодом стало
основою його уяви про власний майбутній епічний, демонстраційний, максимально очужений театр
[2: 21-22]. За часів американської еміграції Брехт особисто познайомився з Чарлі Чапліним і отримав
можливість безпосередньо набувати необхідний досвід.
Брехт мріяв, щоб у його епічному театрі головними персонажами, які мали виконувати роль
коментаторів вузлових, кульмінаційних моментів сценічної дії, були два розумних клоуни, схожі на
Карла Валентина; клоуни повинні були ходити по сцені і по залу в антрактах і постійно нагадувати
глядачу про те, що театральні події – це не справжня реальність, а всього лише гра, яка дає відчуття
нового розуміння реальності. Повертати ж глядача до реальності в житті та на сцені, тобто
відчужувати його від ілюзорно-чуттєвого "вростання" в перипетії сюжету, клоуни мали дуже
серйозно і наївно, не вдаючись до блюзнірства [1: 112]. Так поступово, крок за кроком, гротескноіронічні форми і засоби видовищного театру удавання захоплюють Брехта і допомагають йому в
реалізації його грандіозних ідей, адже Брехт прагнув художніми засобами "накидати образ світу,
створити моделі людського співіснування" [3: 92] задля перетворення соціальної дійсності. Недарма у
своєрідному маніфесті епічного театру, який Брехт назвав "Купівлею міді, або Малим органоном", він
пояснює різні типи театру на прикладі моделей типу К ("каруселі") та типу П ("планетарію") у
драматургії, звертаючи особливу увагу на "тип планетарію", що, на відміну від "типу каруселі –
співчуття та співпереживання", створює критичну дистанцію між сценою та глядачем, гранично
узагальнюючи, космізуючи певну ситуацію, явище або характер. Саме тому використані Брехтом
звичайні спрощено-наївні форми подання змісту сценічного твору та його схематично-фіксованих
характерів були спроможними відтінити, відчужити, відокремити подібну масштабність дії.
У пошуках яскравих, оригінальних засобів виразності, що могли б підсилювати ефект очуження в
його театральних експериментах, Брехт звертається до основних засад традиційного театрального
мистецтва Сходу [3: 239-397; 4: 40-43; 2: 136], яке, за зауваженням відомого радянського актора і
режисера лялькового театру С. Образцова, настільки відрізняється своєю умовною природою та
змістом від європейського театру, що навіть важко передати цілісний зміст всіх його складових [5:
171], а саме таких компонентів східного театрального спектаклю, як яскрава видовищність та
умовність зображення дії і персонажів, використання пантоміми, особливої жестової техніки, музики,
співів, хору, наявність сказителя – коментатора вистави, застосування надзвичайно витончених
костюмів та величезної кількості характерних масок персонажів. У цілому можна зауважити, що
східний театр в основі своїй використовує різноманітні форми і засоби, які ґрунтуються саме на
наївно-дитячих, святково-піднесених уявленнях про різноманітні життєві колізії, оскільки "сюжети і
персонажі класичних п’єс знайомі кожному китайцю за казками, які він слухав у дитинстві, за
піснями, за розповідями (...) він добре знає навіть зовнішній вигляд цих персонажів за книжками,
картинками, за новорічними лубками, за масками з дерева та пап’є-маше ..." [5: 118]. Загалом арсенал
засобів виразності східного театру є надзвичайно великим у своїй потенційній силі впливу на глядача
і завжди був здатний активно впливати на розвиток суспільства, пропонуючи певні моделі соціальної
поведінки людей. Отже, напевно, саме цей аспект був найбільш привабливим для Брехта, який мріяв
викликати в людині думки, що спрямовували б її свідомість та волю на бажання позитивно змінити
навколишню дійсність. Як відомо, митець серйозно цікавився незвичайною східною театральною
традицією, а окремі важливі елементи останньої пізніше включив до власної театральної конвенції.
Цікаво зазначити, що з категорією наївного у мистецтві Брехта тісно перегукується концепція
"дитячого серця" (тун сінь), яку розвивали китайські мислителі ХVII ст. Ло Жуфан і Лі Чжи під
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впливом ідей китайського філософа ХVI ст. Ван Янміна, який визнавав інтуїтивний спосіб пізнання
світу, що може відкритися лише тоді, коли людина заглибиться у своє серце, бо саме в серці і
перебуває весь світ [6: 285]. "Дитяче серце" за Ло Жуфаном і Лі Чжи, – це якісний стан живого,
чуттєвого серця людини, у якому народжуються емоції. Людина, що втратила дитяче серце, вважав
Лі Чжи, була позбавленою природного людського існування, і збільшувала, таким чином, кількість
індивідів, що існують лише у створеному ними самими фальшивому світі. Вони просякнуті брехнею,
яка маскується під виглядом благопристойності, насправді являючи собою тип хижацького,
неправдивого відношення до життя у всіх його сферах [7: 182]. Філософ був упевнений, що фальшиві
люди "могли створювати лише фальшиву літературу, яка завдає непоправної шкоди культурі, тому
що передає нащадкам викривлену картину минулого" [7: 182]. Естетичні погляди Лі Чжи
формувалися через розуміння головного закону творчості, який полягає у природності (наївності,
чистоті – Л.М.) і за допомогою якого створюється прекрасне (подібні думки зустрічаємо і у Брехта).
Доторкнутися до серця читача або глядача можливо лише тоді, коли відбудеться реалізація двох
сторін творчості художника: одна з яких – сфера докладання сил творчої особистості, інша –
сприйняття результату творчості іншими людьми, які втягнуті у творчий процес. При цьому
відношення між творчою особистістю та реципієнтом може розкритися лише за умови виявлення
обома сторонами природних почуттів, захованих у "дитячому серці". Підтримував позицію Лі Чжи і
інший відомий китайський теоретик театру і драми тогочасного періоду Лі Юй, який вважав, що
тільки чесне і чисте серце може керувати пензлем художника [7: 185]. Крім того, китайські митці
вважали, що саме у зв'язку з емоційною діяльністю серця вибудовуєтьсяі словесна основа, словесний
смисл твору.
Таким чином, "дитяче серце" завжди є чистим, прямодушним, природним і тому співвідноситься з
іще однією характерною рисою – наївним, яке, в свою чергу, включає в себе усі характеристики
"дитячого серця".
У своїй невеличкій літературній замальовці під назвою "Наївність" Брехт звертає увагу на те, що
наївність є властивістю як дітей, так і дорослих [8: 257], вказуючи, зокрема, на незмінні онтологічні
основи буття, від яких людина відштовхується в дитинстві, а наприкінці життя знову повертається до
них, оскільки саме в них знаходиться віковічний стрижневий нерв природного в людині. Цікавою
думкою в подальших міркуваннях Брехта з приводу наївності є наголошення на красі наївного, якою
володіють культури, що тільки починають свій розвиток ("дитинство культури"), а також культури,
які занепадають ("старість культури") [8: 259]. У "Примітках до "Китайських віршів" Брехт аналізує
поетичне мистецтво китайського поета Бо Цзюї, який вважав мистецтво засобом передачі знань і
намагався писати простими, але точними словами. Брехт наводить легенду, за якою Бо Цзюї читав
свої поетичні твори старій селянці, щоб перевірити, "наскільки вони є зрозумілими" [8: 263]. Варто
зазначити, що у згаданій нами китайській драматургії ХVII ст. величезне значення надавалося
"неприкрашеності", "простоті" літературної мови та стилю твору, що отримала назву "споконвічної
краси", оскільки йшлося про "якість мови, яку неважко зрозуміти" [7: 157].
У вага до проблеми наївного в мистецтві зустрічається як у теоретичних працях, так і в
безпосередній творчій практиці Брехта. Дитяча простота образів персонажів, окреслення конкретнопрямолінійних ситуацій створюють контраст стосовно до узагальнюючих підходів Брехта, які, у свою
чергу, є антиномічними щодо залученої жестової техніки, а також не менш "наївних" та
"невимогливих" текстів зонгів-коментарів. Так виникає "ефект очуження", який підсилює
великомасштабні ідеї митця, спираючись на "наївно"-наочні форми і засоби вираження.
Слід зазначити, що наївне у Брехта виступає як певна діалектична категорія, яка розкривається в
подвійному значенні: в ідеально-трансцендентному сенсі наївне пов’язане з прекрасним та продукує
позитивні засади гармонійного існування людини як у природі, так і в соціумі; у цьому статусі воно
асоціюється із радістю, сміхом, з життєстверджуючим комічним. Але з іншого боку, зважаючи на
величезну складність, суперечливість людських відносин з навколишнім світом та іншими людьми,
наївність іноді обертається своєю трагічною стороною. Тому наївне як найхарактерніший вияв
дитинства, "дитячого серця", що не розвинулося у серйозне і ґрунтовне пізнання та осмислення
законів людського співіснування, у розуміння морально-етичних вимог щодо особистісної
відповідальності за зовсім "недитячий" світ людського буття, може дійсно призвести до фальшивовикривленого сприйняття життя. Відомими є слова Брехта, які вказують на складність та
амбівалентність поняття наївного: "Коли я писав (мова йде про п'єсу Брехта "Матінка Кураж та її
діти" – Л.М.), мені здавалося, що зі сцен кількох великих міст пролунає застереження драматурга: хто
хоче снідати з дияволом, повинен запастися довгою ложкою. Можливо, я виявив при цьому наївність,
але я не вважаю, що бути наївним – соромно" [9: 165].
Саме у зв’язку з авторським розумінням діалектичної природи наївного варто, на нашу думку,
розглядати трансформацію героя п’єси Брехта "Чи той солдат чи інший" Гальгая. У своїй обмеженій,
нерозвинено-лінивій свідомості герой твору не підозрює, що його можуть безсоромно обдурити. Це
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породжує поступову трансформацію особистості Гальгая і, врешті-решт, перетворює його зі
звичайної, доброї, хоча і несміливої людини на солдата-відчайдуха – "ненаситного ненажеру" та
"непереможного вояку" [1: 123]. "Новоутворений" персонаж нагадує ляльку-маску – це своєрідний
алегорично-узагальнюючий тип Солдата чи, скоріше, людиноподібної машини, знаряддя у людській
подобі; у п’єсі аналізується його шлях від суто людського до жахливо нелюдського. Образ солдата
виступає і як алегорія, і як маска, шаблон, алгоритм, під який можна підігнати будь-якого індивіда,
зламати його, перетворивши на безсердечно-жорстокий живий механізм, що втратив усі ознаки
людськості. У п’єсі "Добра людина із Сичуані" Брехт використовуєсимволічний прийом звернення до
наївного, намагаючись за допомогою образа Шуї Теа "матеріалізувати" егоїстично-прагматичні мрії
головної героїні твору Шен Те про заможне життя, стосовно чого один з українських дослідників
зауважив: "Маска Шуї Теа – це персоніфікований тип жорстокого експлуататора" [10: 126] Перед
читачем та глядачем зримо постає шлях внутрішньої боротьби людини у площині її "роздвоєної",
зануреної у рефлексію свідомості. Цей стан передається за допомогою типізованих масок і дозволяє
простежити трансформацію образа Шен Те: під впливом власної безвідповідальної позиції
кордоцентрична наївність світосприйняття героїні поступово змінюється на відчужено-агресивне
його заперечення та призводить до відмови від важкого, але гідного життєвого шляху.
У художньо-образній уяві наївне певним чином експлікується в масці, яка – якщо онтогенез і
справді повторює філогенез – виросла зі звичайних дитячих ляльок. Лялька у цьому випадку виступає
як посередник між чистим і вразливим світом дитини та звичайним життям дорослих, яке сповнене
незрозумілих для дитячої свідомості труднощів та небезпек. Завдяки багаторазовому поверненню до
образу ляльки, тобто запам’ятовуванню набутої інформації про світ людських відносин, дитина
спочатку усвідомлює її видимий, символічний образ. Пізніше цей образ закарбовується у її
підсвідомості назавжди, адже саме у підсвідомості людини відбувається "зустріч" з архетипічними
образами-формами наївно-дитячих уявлень, які відбилися у колективному несвідомому людства.
Архетип, за вченням К.-Г. Юнга, – це первісний образ, який є "психічним осадом нескінчених
однотипних переживань" [11: 26], що багаторазово дублюється в долях людства. Колективне
несвідоме у тисячі разів підсилює значення явища, зафіксованого шляхом накопичення колективного
досвіду людства (у даному випадку – наївно-дитячого сприймання світу), і, шляхом інтеріоризації
цього досвіду, вже у дорослому віці, у часи скрути, невизначеності та загроз людина часто
звертається до звичних наївних образів-архетипів, які апелюють до першооснов буття.
Лялька як втілення архетипічних, знаково-важливих рис предметно-духовної реальності, є
масочним образом, який дозволяє з певної дистанції "оглянути", зрозуміти в цілому явище, процес
або предмет дійсності і "вхопити" його найсуттєвіші риси. Ці риси, як уже зазначалося, подаються у
наочно-спрощеному вигляді, що поєднує ляльку-маску з наївним. Недарма у найдавніших театрах
світу, особливо у класичному театрі удавання (і східному традиційному театрі зокрема) ляльковомасочні образи виступали як один з найвагоміших засобів виразності. Одночасно з народженням
мистецтва театру виник і театр ляльок, який, розкриваючи зміст спектаклю, використовує яскраві
лялькові образи-схеми різноманітних характерів. Як вказують дослідники східного традиційного
театру С. Образцов та Л. Гришелєва [5; 12], звичайні маски та грим-маски цих театрів вийшли саме з
лялькового театру, що з найдавніших часів й до сьогодні в Китаї та Японії користується
популярністю не тільки серед дітей, а й серед дорослих. Ляльковий театр дає і дитині, і дорослій
людині можливість відволіктися від напруженого сьогодення і заглибитися у світ фантазій, мрій,
ідеальних моделей буття, де, на відміну від реального життя, завжди перемагає добро (як у казках).
Вивільнюючи підсвідомі дитячі образи під час вистави, глядач відчуває, з одного боку, радість і
легкість існування, а з іншого, – долає наступну сходинку на шляху до пізнання світу, вдаючись до
ментально-чуттєвого абстрагування від подій власного життя.
Застосування образів ляльок в театрі виявилося дуже вдалим прийомом і не тільки тому, що вони,
як правило, є неочікуваними та дивними у поєднанні з реалістичними сценами, а й тому, що відразу ж
апелюють до самого "дитячого серця" глядача, до знайомих, інтеріоризованих у дитинстві образів.
Бінарна опозиція реального сюжету та ідеальних лялькових уявлень-образів дитинства і викликають
ефект очуження, даруючи реципієнту насолоду співучасті у творенні театральної вистави.
У своїх літературно-поетичних та драматургічних творах Брехт практично всюди звертається до
прийому маски у вигляді символів, алегорій тощо, які є типовими узагальненнями конкретномасштабних явищ дійсності та людських характерів. Зачарованість світом східних масок посідала
чільне місце й у "біографічній" особистості драматурга. Протягом усього життя Брехта зі стіни над
його величезним робочим столом на нього "дивилися" китайські та японські театральні маски, що,
ймовірно, надихали його у творчих пошуках і філософсько-поетичних роздумах. Швейцарський
драматург Макс Фріш у спогадах про Брехта наводить вірш свого німецького друга:
На моей стене висит японская деревянная маска,
Личина злого демона золоченым покрыта лаком.
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Сочувствуя, вижу я
Жилы вздувшиеся на лбу, по ним видно,
Как трудно быть злым. [1: 341; 2: 92]
Використання масочного прийому як засобу виразності, маски як атрибуту театрального
мистецтва є, на наш погляд, необхідною умовою в театрі Брехта, тому що цей прийом органічно
пов’язаний з усіма елементами його епічного театру, який увібрав у себе естетичні основи
китайського та японського традиційних театрів. Умовність, економічність засобів виразності театру
Брехта, безумовно, сягає театру східного, на що Брехт прямо вказував у своїх літературно-критичних
працях про театр. У своєму теоретичному есе "Ефект очуження у китайському сценічному мистецтві"
майстер розмірковує над шляхами створення умовно-символічної техніки гри китайського актора і
приходить до висновку, що головна увага у цьому процесі акцентується на дублюванні певних
реально-значущих подій та на ретельному відборі для їхнього зображення наступних досить
конкретних ознак: "усілякий емоційний рух зображується економно. Відчуття холодності гри виникає
внаслідок того, що актор (...) відмежовується від персонажа, якого він грає" [3: 388]. Схематизаціязгущення, економність зображення характерних ознак певного явища особливо широко
використовується у китайському традиційному театрі (як і у японському) задля створення великої
кількості типізованих масок-характерів персонажів. Подібний прийом маскування разом із умовножестовою технікою, коментарями тощо сприяє тому, що, за твердженням Брехта, буденні явища
набувають незвичайного, іноді чудернацькогохарактеру [3: 387] та дивують глядача, як у дитинстві,
своїми виразно-простими істинами.
Умовність образів Брехта завжди є типізованим виразом різноманітних ідей – миру, боротьби з
війною, класових антагонізмів тощо; іноді Брехт тяжіє до неприродної гіперболізації, гротескності
факту або персонажу, використовуючи спрощені, схематичні, примітивно-обмежені образи, такі як,
наприклад, Ваал ("Ваал"), Пунтіла ("Пан Пунтіла і його слуга Матті"), Гальгай ("Чи той солдат чи
інший"), Іберін ("Круглоголовіта гостроголові"), Шуї Теа ("Добра людина із Сичуані") та ін., які ніби
намальовані у дитячій уяві, дитячими фарбами, незграбні, чудернацькі, дещо дивні й прямолінійні.
Вистава копенгагенського театру "Ріддензален" "Круглоголові та гостроголові" (1936 р.)
характеризувалася очуженою манерою гри акторів, вибудовуючи канони якої, Брехт-режисер
спирався на наочно-масочні лялькові образи. "Круглоголові" та "гостроголові" персонажі мали
дивний "ляльковий" вигляд: їхні голови вивищувалися над тулубами десь на двадцять сантиметрів
вище звичайного, обличчя ж в них були закриті масками "з неприродно-потворними носами, вухами,
волоссям, підборіддями. У сбишів ... були не співвідносно великі руки та ноги" [2: 116]. Напевно,
Брехт намагався за допомогою наївно-дитячих лялькових чудовиськ здивувати й шокувати глядача,
викликати у нього гостру реакцію незгоди, протесту проти подій, що відбувалися у виставі. Особливо
наголошуючи на вільному володінні актором своєю роллю, що вимагало необхідності
відмежовуватися від глибокого вростання у її суть за допомогою маскування, Брехт міркував
наступним чином: "Актори можуть зовсім (...) не гримуватися і поводитися "зовсім природно", і при
цьому все може бути брехнею, і вони можуть носити гротескні маски, але представляти правду" [8:
189].
Оригінальний метод використання ляльково-наївного образу-маски був застосований Брехтом у
його виставі "Галілео Галілей", що була поставлена на сцені театру "Берлінського ансамблю" у
картині, коли папа Урбан VIII збирається остаточно визначити долю великого вченого [10: 107]. За
свідченням радянського дослідника творчості Брехта І. Фрадкіна, у цій виставі, на очах у глядача
звичайна людина (папа Урбан VIII), яка, поважаючи науку і симпатизуючи геніальному вченому,
спочатку рішуче протистоїть доводам інквізитора, "воссідаючи" при цьому на престолі в одній
білизні. Але поступово одягаючись, Папа Римський перетворюється на "розряджену ляльку" [10: 108]
і втрачає суто людські риси, стає маскою-схемою, маскою-алегорією: "Стан зобов’язує: зникає честь,
совість, розум, – їх замінюють соціальні інстинкти та розрахунки глави католицької церкви" [10: 108].
Отже, шлях від щиросердно-правдивого в особистості до іронічно-лялькового, неприродномаскованого подається Брехтом як споконвічна "цитата" загального перетворення-відчуження
людського в людини протягом її життя, і, як правило, за її власним бажанням.
Саме вдаючись до подібних "наївних" характеристик, автор, використовуючи зовнішній прийом
маскування своїх героїв, "зриває" маски із зовнішніх понять та явищ і досягає відчуття незручності,
здивування, навіть реакції певного оторопіння з боку глядачів. Це схоже на прийом зворотної
перспективи в живописі, який був поширений у стародавніх культурах, і, зокрема, у китайському
живописі, про незвичні засоби зображення якого Брехт написав невеличку статтю. Митець
зауважував щодо особливостей своєрідної експресивної манери китайських художників, у мистецтві
яких "композиція відрізняється великою свободою" [13: 238], а подія або явище подаються не за
звичайним послідовним описом подій у прямій перспективі – від головного (на першому плані) до
другорядного (на другому плані), – а за їхньою значущістю, тобто увага одразу ж акцентується на
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самій сутності образу чи ідеї, а також одночасному розташуванні різних місць дії, які можна
споглядати з якої-небудь однієї точки [5: 189; 13: 238]. У такий спосіб малюють і маленькі діти,
виражаючи своє наївно-спрощене сприйняття дійсності завдяки образам та предметам, вільно,
різнопланово та схематично розташованих на малюнку. Думку дитини подано у концентрованому
вигляді, узагальнено; найважливішу інформацію закодовано у простих образах-схемах, які доволі
легко декодувати.
Алегоричні та символічні знакові форми, втілені у різноманітних наївно-масочних образах
брехтівських персонажів, алегоричні типізуючі лялькові образи-маски допомагали Брехту творчо,
оригінально, з великою силою впливу на свідомість глядача творити власний мистецький світ.
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Маловицкая Л. Ф. Наивное как эстетическая категория
в системе художественно-теоретических канонов эпического театра Б. Брехта:
маска как средство создания "эффекта очуждения".
В статье анализируется художественно-теоретическое наследие немецкого драматурга,
режиссера и теоретика театра Б. Брехта. Опираясь на наличествующие результаты историколитературных, театрально-критических, биографических и проч. исследований, автор
предпринимает попытку комплексного эстетического анализа первоисточников, теоретических
основ и художественных достижений эпического театра, особенно подчеркивая при этом ведущую
роль эстетической категории наивного как философской квинтэссенции брехтовского метода
художественного воссоздания действительности.
Malovytska L. F . The Naive as an Aesthetic Category within the System of Artistic-Theoretical Canons
of B. Brecht Epic Theatre: the Mask as a Means of Creating V erfremdungseffekt.
The article highlights the artistic-theoretical heritage of German playwright, stage director and theatre
theoretician B. Brecht. Basing upon the results of previous literary-historical, critical, biographical etc
researches, the author attempts to perform a complex analysis of influence sources, theoretical basis and
artistic accomplishments of the epic theatre, paying due attention to the lead role of the naive, which is
viewed both as an aesthetic category and the philosophical quintessence of Brecht's reality transformation
artistic method.
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ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ КУ ЛЬТУРИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
Розглядаються проблеми філософії культури в контексті сучасного філософського дискурсу,
обговорюються різні гносеологічні підходи до трактування філософії культури та її місце в системі
філософського знання. Аналізуються головні тенденції розвитку культури, яка розуміється як сума
суспільних досягнень, завдяки яким людина виокремлюється з природи і виходить за рамки біологічної
детермінації.
Ключовим поняттям у культурологічномупідході в системі філософських наук постає поняття
"культура". Аналіз наукової літератури свідчить про різноманіття підходів дослідників до
трактування даного багатоаспектного і багатофункціонального явища, яким є культура. Звернемося
до провідних положень у розумінні феномена культури, щоб на їх основі виявити суть
культурологічногопідходу в системі філософського знання.
У філософських працях культура трактується як універсальний механізм, що реалізує і спрямовує
поведінку і діяльність особи (А. Г. Здравомислов, В. А. Ядов, О. Г. Дробницький); як сукупність
матеріальних і духовних цінностей (В. І. Тугарінов, Ю. І. Єфімов, І. А. Громов, А. І. Арнольдов,
М. В. Чавчавадзе та ін.); як спосіб здійснення людської діяльності (М. С. Каган, В. Е. Давидович,
Ю. А. Жданов та ін.); як метод творчої самореалізації особистості в різних сферах соціального і
духовного життя суспільства (В. С. Біблер, М. С. Злобін, А. М. Леонтьев та ін.). У працях
М. А. Бердяєва погляд на культуруздійснюється через призму людської особистості, внаслідок чого
культуравиступає феноменом духовної людської історії [1: 164].
У системі психолого-педагогічних наук культурупов'язують з умовою саморозвитку особистості
(І. А. Колесникова, С. Ю. Курганов); головним чинником, який сприяє об'єднанню народів, розвиває
національну самосвідомість та інтернаціоналістичні орієнтації людей (Ю. В. Арутюнян,
Н. М. Лєбєдєва, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова) та ін. Загалом, культура належить до одного з
найзагальніших філософсько-соціологічних понять, що охоплює величезний світ явищ і що
знаходиться на дуже високому рівні абстракції [2: 32].
Відтак, метою статті є розгляд проблеми філософії культуриу контексті сучасного філософського
дискурсу, що дозволить виокремити різні гносеологічні підходи до трактування філософії культури
та з'ясувати її місце у системі філософського знання.
Таким чином, аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що зміст культури включає у
свою сферу матеріальні, духовні та художні різновиди людської діяльності, її процеси, продукти і
прояви в самій людині.
Отже, багатогранний феномен культури має отримати узагальнення в системі філософського
знання. Відповідно, завданням статті є обговорення проблеми філософії культури в контексті
сучасного філософського дискурсу.
За справедливим зауваженням Г. І. Гайсиної, недостатньо дати визначення такого багатогранного
об'єкту, яким є культура, в одній з наук, оскільки воно неминуче буде пов'язано з внутрішнім змістом
цієї науки, її логікою вивчення об'єкту, а тому буде однобічним.
Ми розділяємо думку М. С. Кагана про те, що жодна з конкретних наук не може знайти відповіді
на ці питання. Таким чином, масштаб змісту та універсальність виводять їх за межі компетенції всіх
конкретних наукових напрямів; відповідно, без знання цього загального не можна зрозуміти
конкретне – адже воно є модифікацією загального, варіацією інваріантного [3: 8].
Відтак, можна виокремити чотири основні тенденції в розумінні культури.
Відповідно до першої тенденції, культура розглядається як сума суспільних досягнень, завдяки
яким людина виокремлюється з природи і виходить за рамки біологічної детермінації.
Друга тенденція у визначенні культури відокремлює культурувід суспільства, розглядаючи її як
сукупність способів організації життєдіяльності людини, як набір зразків і норм діяльності, які
задають своєрідну соціальну технологію.
Третя тенденція вбачає в культурі не результати або способи діяльності, а саму продуктивну силу
діяльності, творчу здатність, властиву людській суті.
Четверта тенденція формується у зв'язку із становленням семіотики, і в ній культура трактується
як специфічна мова або як знакова система.
У сі відмічені трактування культури, на думку автора, доповнюють одне одне і створюють
достатньо повну і об'ємну картину культури.
Розкриємо суть провідних філософських підходів, що визначають місце людини в культурі.
© Рускевич А. В., 2009
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Перш за все, підкреслимо аксіологічний підхід до культури, згідно якого вона постає сукупністю
матеріальних і духовних цінностей, створених людством. Так, М. З. Чавчавадзе визначає культуруяк
світ цінностей, що втілилися в реальності, Є. В. Соколов відзначає, що фокус культури – це людські
цінності, а П. С. Гуревіч уявляє конкретну культуру як комплекс певних цінностей, які створюють
смислове ядро зазначеного феномена [2: 41].
Загалом, у науковій літературі можна виділити три основні підходи до визначення аксіологічних
категорій: 1) цінність розуміється як значущість предметів і явищ дійсності для людини, їх здатності
задовільняти його матеріальні і духовні потреби; 2) до цінностей належать тільки вищі суспільні
ідеали; 3) цінність одночасно виявляє значущість і ідеал.
З середини 60-х рр. ХХ сторіччя розробляється діяльнісна концепція, що інтерпритує культуруяк
сукупність стійких форм і способів діяльності, що закріпилися в людській практиці і суспільній
свідомості. Відповідно до даної концепції, фундаментальною властивістю культури, що виражає її
суть і інтегрує решту її характеристик, є її здатність бути засобом діяльності людей. Представники
діяльнісної концепції здійснюють аналіз культури за двома напрямками. Згідно першому – культура
виступає в ролі специфічного способу людської діяльності (Є. С. Маркарян); способу діяльності
конкретного соціального суб'єкта (В. Є. Давидович). Прихильники другого напряму розглядають
культуру як низку властивостей, що характеризують людину як універсального суб'єкта суспільноісторичного, творчого процесу.
Наступною концепцією в розумінні культури є особистісно-творча, особливість якої полягає в
розумінні під культурою тих людських якостей, які визначають сутнісні сили людини, міру її
розвитку як суб'єкта творчої діяльності.
Наголошуючи на реалізації культурою сутнісних сил особи, М. С. Каган відносить до сфери
культури саме ту діяльність, в якій людина реалізує, здійснює себе, тобто розкриває, уречевлює в
продуктах цієї діяльності свої сутнісні сили [4: 42]. Особистість вступає у взаємодію з культурою
відповідно до трьох відносин: вона засвоює культуру, будучи об'єктом культурної дії; функціонує в
культурному середовищі як носій і виразник культурних цінностей; створює культуру, будучи
суб'єктом культурної творчості [2: 8]. Прихильники особистістно-творчої концепції підкреслюють
факт становлення індивіда творчим джерелом самої діяльності – суб'єктом культури.
У даному контексті культурилюдська діяльність розглядається з погляду того, як і наскільки вона
слугує розвитку, вдосконаленню і самореалізації людини. Тим самим ця концепція акцентує увагу на
гуманістичній парадигмі розвитку людини, що виявляє особистістно-творчу сутність культури.
Кожна з розглянутих концепцій культури має свою методологічну цінність для вивчення
філософських проблем з позицій культурологічногопідходу.
Сьогодні, коли XX сторіччя стало надбанням історії, можна ясніше уявити, чим він був для
культури в цілому і філософії зокрема. Безумовно, що XX сторіччя – це тріумф некласичної
філософії. Ясно й те, що некласичне філософствування є запереченням іншої традиції, яку прийнято
називати філософською класикою.
Спадкоємцем класичної філософської традиції в XIX-XX сторіччях відкрито визнав себе тільки
марксизм. Одночасно він заявив про себе як про критичне подолання філософської класики. Тут були
визнані значущими проблеми і пошуки класичної філософії, але запропоновано принципово інше їх
рішення [5 : 23-34].
Інакше відбулася відмова від класичного спадку в численних філософських школах і напрямах, які
раніше в нашій літературі називали буржуазними. Наприклад, вже такі мислителі XIX сторіччя, як
А. Шопенгауер і С. Кіркегор, виступають, перш за все, як антигегельянці, заперечуючи претензії
Гегеля та інших представників філософської класики на розумне осягнення дійсності. Відмова від
класики тут по суті означає відмову від претензій розуму.
Представники цього напряму думки в класичній спадщині перш за все відмовляються від ідеї
субстанції, введеної ще стародавніми греками для позначення першооснови світу, оскільки головне
питання філософії стародавніми греками пов'язувалось з питанням про походження світу. Зрозуміти
суть світу означає пояснити, яка сила або причина його породила. Таку продуктивну силу назвали
субстанцією. Б. Спіноза згодом довів, що, будучи причиною світу, вона повинна бути також
причиною самої себе і своїх власних змін.
Саме від ідеї субстанції як метафізичного забобону пропонують відмовитися в некласичній
філософії. Таким чином, питання про сутність світу тут просто не ставиться як таке, що не має сенсу.
А разом з ним з філософії виключається вся натурфілософська проблематика, пов'язана з аналізом
природи і основ її існування. Тут виявляється точка розриву некласичної традиції із сталими
натурфілософськими вченнями, бурхливий розвиток яких був характерний для епохи Нового часу.
Відтак, це було й розривом також з західноєвропейською теологічною думкою, оскільки для будьяких релігійно мислячих філософів світ неможливий без Бога, як субстанції, що створила його. Як
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бачимо, разом із субстанціалізмом у некласичній філософії точиться одвічна суперечка між
матеріалістами та ідеалістами [5: 7].
Отже, некласична філософія, як, втім, і класична, найчастіше починає з буття. Проте в цьому
випадку мають на увазі не буття зовнішнього світу, а буття свідомості як найближчої до людини
реальності. По суті це не тільки найближча, але і єдина реальність, з якою має справу філософ
некласичної орієнтації.
На місце дослідження культури як тієї особливої реальності, яка являє внутрішній світ людини,
приходить ідея інтроспективного погляду, добре відомого в класичній філософії. "Інтроспектива" в
перекладі українською мовою означає погляд усередину, тобто самоспоглядання, самопізнання, за
допомогою якого у філософії традиційно намагалися розібратися в природі людської свідомості.
Проте дія самопізнання при цьому розумілася по-різному.
Пригадаємо Р. Декарта, у якого тілесному сприйняттю зовнішнього світу протистоїть
самоспоглядання, що відкриває природжені ідеї розуму. Також й І. Кант розрізняв споглядання,
направлене зовні, і самоспоглядання, направлене усередину, коли останнє також потребує тілесної
основи у формі особливого внутрішнього відчуття — часу.
Як ми бачимо, у Декарта, Канта та інших західноєвропейських мислителів самопізнання
протиставляється пізнанню світу як внутрішнє зовнішньому. Принципово інакше підійшов до цього
питання І. Г. Фіхте, у якого самоспоглядання і споглядання зовнішнього світу вже не протистоять
одне одному, а замикаються одне на одне, утворюючи єдине коло так званої рефлексії. Фіхте вперше
береться довести, що без погляду зовні неможливий погляд усередину, і навпаки. Більш того, в русі
від суб'єкта до об'єкту, а потім від об'єкту до суб'єкта, на думку Фіхте, і полягає природа свідомості.
Порівнюючи сучасні дослідження в області некласичної філософії з поглядами Фіхте, можна
сказати, що в певному розумінні це є повернення до положень Декарта і Канта. Адже акт рефлексії в
багатьох представників некласичної традиції – це знову погляд усередину свідомості на зразок
дофіхтевської інтроспекції. Рефлектувати, на думку Е. Гуссерля, означає проникати в глибини Я,
свідомо відволікаючись від того, як це Я відбивається, взаємодіє з об'єктом. Тим самим філософська
рефлексія (reflectio на латині означає віддзеркалення) знову знаходить ту усічену і неадекватну
форму, при якій звертаються до себе, не звертаючись до світу і не залучаючи цей наочний світ до
кола самоаналізу.
Отже, для некласичної філософії характерна відмова від багатьох основних принципів класичної
філософії – від безумовної довіри до розуму, від ідеї субстанції як єдиної основи всього сущого, від
діалектики як логіки подолання та вирішення протиріч, від історизму та інших важливих завоювань
двох з половиною тисяч років історії європейської філософії. Ця тенденція виявляє, на наш погляд,
спрямованість сучасної філософії на орієнтальні доктрини, що постає певним результатом
розчарування в європейському раціоналізмі.
Відтак, можна говорити про кризу сучасної культури. Ця криза народжується на ґрунті
індустріального розвитку, що висуває на авансцену історії те, що називають масою. Маса – це не рід,
не селянська община, та не народ, пов'язаний звичними патріархальними засадами життя. У маси –
нова психологія та ідеологія, нове ставлення до культури, яке на початку XX сторіччя асоціювалося в
Росії з міщанською культурою.
Масова культура намагається заглушити культуру у власному сенсі цього слова. Оскільки від
культури вимагають, щоб вона відповідала запитам широких мас, культура вироджується у феномен
іншого вигляду, який О. Шпенглер назвав цивілізацією. Він протиставляє один одному поняття
"культура" і "цивілізація".
Відтак, культура – це живий організм, що розвивається, тоді як цивілізація постає результатом
деградації культури. На його думку, в епоху цивілізації, яка є останньою стадією розвитку культури,
відбувається закостеніння та омертвлення культури. І це відбувається унаслідок того, що вона
позбавляється сакрального елементу. Адже саме в ньому міститься вічне життя і розвиток. Культура
перетворюється на підсобне знаряддя матеріальної практики людини.
Якщо спочатку культура являє собою духовну практику людини та її твори володіють
самоцінністю, то в епоху цивілізації може йтися тільки про практичну значущість її досягнень.
Культура, що втілює розвиток живого організму, в епоху цивілізації набуває мертвих форм, коли на
зміну оригінальним ідеям приходять шаблони, форми стають порожніми, культура втрачає свій
духовний зміст.
Тема кризи європейського суспільства початку XX сторіччя вже стала загальним місцем, і як
зазначав В. Ф. Ерн, криза культури лежить у корені метафізики, в той час як гуманізм Відродження
видихається вже в кантіанстві, в якому людина зведена до гносеологічного суб'єкта, і ця межа
кантової філософії відповідала соціокультурним умовам XIX сторіччя, і в той час, як соціалізм і
революція завойовували для відкинутого гуманістичного початку нові області соціальної та
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політичної дії. У той час філософська свідомість сторіччя чудес певним чином розвінчувала ідею
чистої людяності через ідеї Ф. Ніцше та інших філософів.
Таким чином, філософія постає певним відбитком сучасного стану кризи культури, а діалектика
філософського дискурсу допомагає зрозуміти особливості цієї кризи.
Крім того, цінності цивілізації виступають як знаряддя блокування свідомості людини,
перетворюють його на раба техніки і комфорту. Людина цивілізації вже не ставить "проклятих
питань", не дошукується глобального сенсу, вона постає всього лише споживачем, легко замінюваним
гвинтиком у рамках величезної дегуманізованої системи, "одновимірною" людиною (Г. Маркузе).
Відтак, втрачаючи свою сакральну ланку, культура перетворюється на об'єкт "соціального
замовлення", внаслідок чого духовна енергія перемикається і прямує на предмети зовсім не духовного
порядку. На відміну від "масової культури", яка розповсюджується повсюдно, елітарна культура, що
розвивається, прагне до ізоляції і стає доступною розумінню лише небагатьом "присвяченим". У такій
культурі виявляються ознаки смерті, вичерпується джерело життя. За словами Н. А. Бердяєва криза
якісної культуризакономірна поза духовною революцією у світі, поза релігійним відродженням.
Загалом, смерть культури відбувається внаслідок згасання сакрального в свідомості людини,
оскільки культура вже не має джерела світла, за допомогою якого вона здатна поставати творчим
початком. Таку "вмираючу" культуру може створювати вже не людина, її може створювати і
комп’ютер, а сама культура при цьому перетворюється на віртуальне видовище. В решті-решт, наука,
що створила зброю масового знищення, продукує і відповідні культурні зразки. Їх наочним
прикладом є так званий "атомний будинок", зруйнований в результаті атомного бомбардування
Хіросіми, який японці не стали відбудовуватинавмисно, коли в центрі міста існує потворна будівля,
що є архітектурною спорудоюатомного віку.
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Рускевич А. В. Проблема философии культуры в контексте современного философского дискурса.
Рассматриваются проблемы философии культуры в контексте современного философского
дискурса, обсуждаются разные гносеологические подходы к трактовке философии культуры и ее
место в системе философского знания. Анализируются главные тенденции развития культуры,
которая понимается как сумма общественных достижений человечества, благодаря которым
человек отделяется от природы и выходит за рамки биологической детерминации.
Ruskevich A. V . Problem of Philosophy of Culture in the Context of Modern Philosophical Discourse.
The problems of philosophy of culture are examined in the context of modern philosophical discourse;
different gnosiological approaches to interpretation of philosophy of culture and its place in the system of
philosophical knowledge are discussed. The main tendencies of culture's development are analyzed, which is
understood as a sum of mankind's social achievements thanks to which the man is differentiated from nature
and passes through the frames of biological determination.
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ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ
У статті викладено сучасні теоретичні підходи до проблеми креативності, здійснено аналіз зв’язку
лідерських здібностей і соціальної креативності, вивчено взаємозв’язок лідерських здібностей і
соціальної креативності полезележних і поленезалежних підлітків. З’ясовано, що розвиток
особистості сприяє розвиткові соціальної креативності.
Основна мета освіти – підготовка молодого покоління до майбутнього, до появи нових
можливостей у житті та їх раціонального використання. І саме креативність допомагає ефективно
реалізувати цю мету. Виховання творчого ставлення до дійсності, розвиток уміння знаходити
оригінальне рішення в нестандартній ситуації – такі завдання вирішують психологи й педагоги у всіх
країнах світу.
За відносно короткий час у суспільстві відбуваються суттєві зміни. І людина має ефективно
реагувати на них. Однак дуже часто вона не буває готова до цього. Для адекватного ставлення до змін
особистість має у повній мірі використовувати свій творчий потенціал, розвивати креативність.
Креативність – це здатність постійно змінюватися, проявляти власну неповторність. Коли людина
виражає власну унікальність через креативність, то відчуває повноту життя, усвідомлює його сенс.
Кожна людина неповторна, це безперечно. Але для багатьох існує проблема: як виразити власну
унікальність, як подати себе світові? Поведінка осіб, схильних до шаблонів, є заздалегідь
"запрограмованою". Унаслідок цього людина відчуває безглуздя свого існування, яке обумовлюється
протестом проти норм, вимог суспільства.
При вивченні проблеми соціальної креативності необхідно, передусім, визначити її критерії. А
вони випливають з визначення творчої поведінки. Творча поведінка, звісно, характеризується
безоціночним ставленням до життя. Творча людина не сприймає життєвих ситуацій як добрі або не
дуже, не оцінює їх за якимись критеріями, а сприймає їх як проблемні, котрі необхідно вирішувати.
Отже, креативність розглядається, на відміну від багатьох традиційних підходів, не як інтелектуальна,
а як особистісна характеристика.
Мета статті – охарактеризувативзаємозв’язок лідерських здібностей та соціальної креативності.
Для творчого самовираження особистість має оволодіти культурниминормами. Це, з одного боку,
гарантує те, що творче самовираження здійснюватиметься в певних культурно заданих межах і не
завдасть суспільству шкоди, не руйнуватиме його основ. З іншого боку, у творчому самовираженні
використовуються в якості основи культурно вироблені засоби. Якщо завершення процесу
особистісного розвитку характеризується засвоєнням культурно заданих зразків, то це веде до
глухого кута – стереотипізації, шаблону. Якщо ж таке засвоєння є лише етапом розвитку, після якого
відбувається вільне і гнучке творче використання засобів для вираження власної індивідуальності, то
воно відкриває широкі можливості для особистісного зростання.
Виділяючи ознаки творчого акту, практично всі дослідники творчості і самі творці виділяли його
несвідомість, спонтанність, не контрольованістьволею і розумом. Більш того, як відмічає В. Н. Дружінін,
"творець завжди випробовує замішання при спробах пояснити причину джерело своїх фантазій".
"Творчий процес, – підкреслює І. С. Волощук, – неодмінно передбачає відрив мислення від будденної
свідомості і перенесення його в площу теоретичного мислення (наукового, технічного, художнього і
т.д.)... Повинна існувати деяка підйомна сила, яка в потрібний момент здатна відірвати образ і спосіб
мислення людини від звичайного рівня і повернути їх назад в лоно буденногожиття" [1: 11].
Таким чином, у хвилини творчості людина на якийсь час відривається від світу звичних
тривіальних речей і переноситься у світ фантазії. Н. Бердяев характерною межею творчості називає
короткочаснийвихід за межі даного світу.
Перші культурно задані засоби самовираження, які опановує дитина, належать, на думку
О. Яковлевої, до сфери почуттів. Вираження себе – це вираження своїх почуттів, які стосуються
певної події чи ситуації. Людські почуття – це суб’єктивна оцінка об’єктивних подій. Кожна реакція
людини на життєві події емоційно забарвлена і обумовлює індивідуальність реакції. Якби не було
такого емоційного забарвлення реакцій, то переживання і реакції нічим не відрізнялися б від реакцій
запрограмованого комп’ютера. Але переживання почуття і його вираження, на думку О. Яковлевої,
© Дерев’яна Л. Й., 2009
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речі різні. Для того, аби вираження почуття могло бути проявом істинної індивідуальності людини,
воно має бути адекватним, тобто відповідати ситуації і, в першу чергу, самому почуттю. А це
зазвичай якраз і не є результатом сучасного навчання. Якщо вираження почуття не відповідає самому
відчуттю, то це свідчить про можливість внутрішніх конфліктів.
О. Яковлева розглядає креативність як особистісну характеристику, але не як певний набір
особистісних рис, а як реалізацію людиною власної індивідуальності. Кожна людина неповторна,
унікальна, вона вносить у світ щось нове, таке, чого раніше не було. Тому прояв індивідуальності є
творчим процесом. На думку О. Яковлевої, характеристики креативності непредметні, тобто не
передбачають наявність продукту (матеріального чи ідеального), процесуальні, бо креативність
розглядається як процес прояву власної індивідуальності. О. Яковлева виокремлює такі процесуальні
характеристики креативності:
а) креативність розкривається в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
б) креативність у певній формі завжди адресується іншій людині [2-6].
Такі характеристики логічно ґрунтуються на уявленні про креативність як реалізацію власної
індивідуальності. Людина проявляє свою індивідуальність у процесі міжособистісного спілкування
(прямого чи опосередкованого), тому креативність певною мірою є репрезентацією своєї
індивідуальності іншому.
Численні визначення лідерства стосуються винятково процесу міжособистісної взаємодії.
Лідерство характеризується, насамперед, звертанням до людини і має безпосереднє відношення до
механізму людських взаємин. Людина, яка володіє високими лідерськими здібностями, здатна
зробити процес міжособистісної взаємодії більш цілеспрямованим, більш ефективним і, що не менш
важливо, викликати в учасників відчуття осмислення того, що відбувається. До того ж, ця взаємодія
може бути організована практично в кожній предметній діяльності.
Оскільки лідерські здібності є особливою обдарованістю, то до них доцільно застосовувати такі
загальні положення:
1) домінуюча роль внутрішньої мотивації;
2) дослідницька творча активність, яка виражається в окресленні і вирішенні проблем;
3) можливість досягнення оригінальних рішень;
4) можливість прогнозу і передбачення;
5) здатність створювати ідеальні еталони, які забезпечують високі естетичні, моральні,
інтелектуальні оцінки.
Та всі ці загальні положення відображаються в лідерських здібностях через те, що належать вони
до сфери суб’єкт-суб’єктних відносин. Внутрішня мотивація спрямована, в першу чергу, на іншу
людину, тобто на виявлення і використання нею особливостей власної індивідуальності.
Лідер допомагає виявити і проявити власну індивідуальність іншим через свою індивідуальність.
Отже, виявлення і прояв власної індивідуальності одночасно є:
а) психологічною характеристикою лідерських здібностей;
б) характеристикою креативності [2-6].
Одним з різновидів індивідуального стилю є когнітивний стиль. Його можна віднести до
індивідуального чи, в термінах В. Мерліна, до індивідуального стилю операцій, який визначає
можливість використання когнітивного стилю в характеристиці креативності [1]. Когнітивний стиль є
формально-динамічною, інструментальною характеристикою діяльності, яка відображає
індивідуальні переваги в способах опрацювання інформації. Тому він більше пов’язаний з якісною
стороною пристосовного ефекту, що визначає соціальну рівноцінність його полюсів. Так, когнітивний
стиль полезалежності-поленезалежності характеризує індивідуальні відмінності в схильності до
впливу контексту. Встановлено, що при орієнтації на зовнішні джерела інформації людина відчуває
переважно вплив контексту, і тому вирішення перцептивних завдань, які передбачають, наприклад,
виокремлення фігури з фону, супроводжується значними труднощами. Ці особливості
характеризують один полюс стилю – полезалежність. Протилежний полюс – поленезалежність –
відображає орієнтацію на внутрішні джерела інформації, що проявляється в контрастних стосовно
полезалежності особливостей: меншій схильності до впливу контексту та легкості вирішення завдань
на кшталт "фігура і фон".
Серед специфічних рис когнітивного стилю, які дещо відрізняють його від традиційного
розуміння індивідуального стилю діяльності, необхідно відзначити його універсальність. Завдяки
цьому когнітивний стиль може використовуватися для характеристики стійких індивідуальних
особливостей як когнітивної, так і афективної сторін поведінки в різних ситуаціях. Так, стосовно
стилю "полезалежність – поленезалежність" встановлено, що індивідуальні переваги, виявленні в
перцепції, зберігаються і в настановленнях, потребах, міжособистісному спілкуванні, схильності до
певних видів психопатології тощо. Широкий аспект проявів полезалежності-поленезалежності в
різних сферах життєдіяльності дозволяє назвати їх стилем життя і припустити, що когнітивні стилі
можуть відображати структуроутворюючіриси особистісної організації.
Націленість на відображення суттєвих сторін індивідуальності визначає внесок когнітивних стилів
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у дослідженні пізнання, яке, згідно з В. Колгою, вивчалося залежно від особистості людини, яка
пізнає [7; 8]. Справді, використання цієї характеристики пізнавальної діяльності може мати особливе
значення у зв’язку з проблемами профорієнтації, з використанням сучасних технічних засобів
навчання, виробленням різних моделей навчально-виховного процесу – скрізь, де ставиться завдання
створення умов для найповнішого розкриття "соціально-ціннісної" неповторності кожної особистості
(Б. Ананьєв) [9].
Особливості підліткового віку визначаються конкретними соціальними обставинами, насамперед
– зміною місця дитини в суспільстві, зміною її позиції при вступі в нові відносини зі світом дорослих,
світом їх цінностей, що визначає новий зміст її свідомості.
У підлітків є кілька можливостей для відчуття власної індивідуальності, креативності. Одна з них
– розвиток своєї особистості за зразком та подобою особистості дорослої людини, оскільки саме
дорослий в очах дитини володіє самостійністю, лідерськими здібностями і соціальною креативністю.
Тому перше, чого прагне підліток, це показати собі та оточуючим, що він вже не дитина. Для того,
щоб відважитися на самостійні вчинки, підліток мимоволі переконується, що він має на це право, бо
він вже дорослий. Старший підлітковий вік, на нашу думку, створює певні передумови для успішного
розвитку соціальної креативності і лідерських здібностей.
Для емпіричного дослідження когнітивної структури лідерських здібностей і соціальної
креативності підлітків вибірку склали 17 підлітків 16-17 років. Для визначення когнітивного стилю
"полезалежність – поленезалежність" в індивідуальній роботі використовувся тест Г. Віткіна
(6 завдань). У процесі дослідження школярам пропонувалася картка з зображенням еталонної фігури,
яку необхідно запам’ятати. Потім картка вилучалася і по черзі демонструвалися зображення, в яких
ця фігура була "прихована". Учні повинні були знайти і окреслити її контур. Показником ступеня
поленезалежності використовувавсяіндекс правильно вирішених завдань з урахуванням їх складності
і часу вирішення.
Можна виокремити дві групи респондентів. Підлітки, які в результаті дослідження одержали,
порівняно з однокласниками, нижчі результати дослідження, вважалися полезалежними. Для них
характерними були тривалість окреслення замаскованої фігури і помилки у визначенні її частин, а
також відмови від рішення. Такі школярі відрізнялися й способом запам’ятовування еталонної фігури:
для цього їм необхідно було намалювати її кілька разів. Багато поленезалежних розбивали фігуру на
знайомі елементи і аналізували її форму. Полезалежні ніби "втрачали" фігуру в момент експерименту.
У поленезалежних знайомство з еталоном потребувало менше часу і відбувалося без замальовування.
У результаті дослідження спостерігалася різниця в запам’ятовуванні стимульної фігури. Одна група
витрачає більше часу на її запам’ятовування, ніж інша. Респондентів, які в середньому витратили на
виконання завдання менше середнього часу знаходження стимульної фігури (tн. серед.) було
зараховано до групи поленезалежних. Полезалежні ж витратили на виконання завдання вище
середнього часу (tн серед=8,934).
Отже, когнітивний стиль визначає спосіб опрацювання людиною інформації і впливає на
особливості використання нею різних стратегій при виконанні завдань. Когнітивний стиль
"полезалежність – поленезалежність" – це один з аспектів, завдяки якому вчитель може створювати
програми з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Учителі мають використовувати
інформацію про когнітивні стилі як стимулятор для осмислення індивідуальності, а не як основу для
навчання учнів у групах.
Для вивчення лідерських здібностей використовувалися дві ігрові проби. Учням не повідомляли
справжню мету завдань, вправи подавалися як розминка. При виконанні ігрових проб виникала
групова взаємодія, і для досягнення спільних цілей кілька підлітків узяли на себе управління діями
всіх учасників (виник процес лідерства). Результати вправ ми порівняли з інформацією, яку отримали
за допомогою спостереження за дітьми педагогів і батьків. Тому для діагностики лідерських
здібностей підлітків ми використовувалий тест "Схильність до лідерства".
У результаті опитування вчителів було встановлено, що кілька учнів є постійними лідерами в
класі, один з яких – офіційний лідер (набрали максимальні бали з тесту "Схильність до лідерства",
виявили високу активність в "ігрових пробах"). Батьки відзначили додатково 10 учнів, які виявляють
активність, лідерські здібності в інших, позашкільних видах діяльності (отримали високі бали з тесту
"Схильність до лідерства", не перебирали на себе роль лідера).
З’ясувалося, що чимало респондентів володіють лідерськими здібностями, які проявляються
переважно в позашкільній діяльності – це неформальні лідери. В якості "яскравих" лідерів були
відзначено трьох учнів. Можливо, хтось з дітей ще не став лідером, але проявив при виконанні
завдань лідерські здібності, зміг управляти діями однокласників. Психолог може допомогти такому
підліткові розвинути лідерські якості, запропонувати вчителям використовувати у спільних справах
класу соціальні здібності того чи іншого учня, які досі були приховані.
Методика "Визначення соціальної креативності особистості" (Є. Туник) за допомогою самооцінки
поведінки в нестандартних ситуаціях життєдіяльності дозволяє визначити рівень соціальної
креативності. У бланку відповідей було запропоновано за 9-бальною шкалою провести самооцінку
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власних особистісних якостей або частоту їх виявлення в заданих ситуаціях життєдіяльності.
У всіх підлітків творчий потенціал різний. Підлітки з високими лідерськими здібностями
володіють високим творчим потенціалом. Спільною його характеристикою є яскраво виражена
пізнавальна потреба. Серед характерологічних особливостей – ініціативність, наполегливість,
несхильність до шаблонів. У підлітка з високими лідерськими здібностями процес розвитку
особистості відбувається інтенсивніше, а особистісно-індивідуальні особливості виражені яскравіше і
проявляються раніше. Ці особливості одержали назву "психосоціальної чуйності" (загострене почуття
справедливості, яке випереджає моральний розвиток, висока емоційна чутливість, почуття особистої
відповідальності).
Розглянувши креативність як особистісну характеристику, ми відзначили, що розвиток
особистості сприяє розвиткові соціальної креативності. Отже, найбільшим ефектом володіють
програми, які основною умовою розвитку креативності вважають розвиток особистості підлітка. У
підлітків з високим рівнем креативності сформовані найважливіші характеристики особистості:
позитивне ставлення до себе і навколишнього світу, розвинена особистісна рефлексія.
На основі дослідження були зроблено такі висновки:
1. Виявлений в експерименті взаємозв’язок соціальної креативності і когнітивного стилю
"полезалежність – поленезалежність" може розглядатися як важливий фактор розвитку креативності в
старшому підлітковому віці. Вироблення моделі формування і розвитку соціальної креативності в
підлітковому віці має здійснюватися з урахуванням когнітивного стилю "полезалежності –
поленезалежності" учнів.
2. Вибудовуючи діяльність у процесі навчання більш зручним, оптимальним способом для
особистості підлітка, ми сприяємо успішнішому виконанню як творчої, так і інтелектуальної
діяльності.
3. Полезалежні і поленезалежні учні застосовують індивідуальний стиль операцій в ході
вирішення різних завдань, у тому числі й креативних.
4. Для розвитку соціальної креативності полезалежний і поленезалежний когнітивний стилі є
рівноцінними. Різниця в успішності виконання різних видів діяльності виявляється залежно від
корисності того чи іншого стилю для певної діяльності.
5. Рівень лідерських здібностей як у полезалежних, так і поленезалежних респондентів залежить
від виявлення ними соціальної креативності.
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Деревьяная Л. И. Творческая реализация личности и формирование социальной креативности.
В статье изложены современные теоретические подходы к проблеме креативности, осуществлен
анализ связи лидерских способностей и социальной креативности, изучена взаимосвязь лидерских
способностей и социальной креативности полезависимых и поленезависимых подростков.
Определено, что развитие личности способствует развитию социальной креативности.
Derevjana L. J. The Creative Personality Realization and the Formation of the Social Creativeness.
In the article the modern theoretical approaches to the problem of creatiness are stated, the analysis of
leader abilities and social creativeness connection is carried out, the interrelation of leader abilities and
social creativeness of the teenagers is investigated. It has been found out that the personality development
favours the social creativeness.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ
НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглянуто сутнісні характеристики тестів як ефективного засобу контролю знань
студентів у процесі вивчення іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах. Виділено основні
види тестів залежно від етапу навчального процесу, на якому вони впроваджуються, та
проаналізовано особливості їх застосування. Визначено переваги використання тестових завдань у
навчальному процесі.
Перехід немовних вищих навчальних закладів до системи кредитно-модульного навчання
спричинив значну увагу освітян до тестів успішності як засобу оцінювання навчальних досягнень
студентів. Цей інтерес є цілком виправданим, оскільки тестування є ефективним засобом контролю і
дає можливість у досить короткий час сформувати уявлення про знання студентів. Так, тест дозволяє
перевіряти одночасно всіх студентів групи; виконання тесту займає небагато часу, що робить
можливим його проведення практично на будь-якому занятті; при виконанні тесту всі студенти
знаходяться в рівних умовах – вони працюють в один і той же час з однаковим за обсягом та
складністю матеріалом; також тест дає можливість контролювати не тільки засвоєння матеріалу, але й
володіння окремими вміннями його використання. Ці характеристики тестів безумовно свідчать про
доцільність їх використання в навчальному процесі [1: 192].
Вітчизняні дослідники (О. Вакуленко, Д. Гільчук, О. Коваленко, В. Коккота, С. Ніколаєва,
О. Петращук, А. Рапопорт, Н. Саєнко, Т. Товкес, О. Холод, Н. Чорна та ін.) присвятили дослідженню
проблеми використання тестів чимало праць. Цьому питанню приділяється досить велика увага і у
дослідженнях зарубіжних учених (J. Alderson, R. Arends, M. Ash, L. Bachman, M. Canale, E. Hagen,
R. Ebel, E. Goetz, R. Thorndike, M. Swain, J. Heaton, H. Madsen). Сучасні дослідники вивчають
теоретичні та практичні аспекти застосування тестів, аналізують особливості організації тестового
контролю тощо. Однак надмірна захопленість тестуванням у навчальному процесі без відповідного
критичного осмислення різних його аспектів може привести до недостатньо об’єктивної оцінки його
навчальної цінності і тим самим замість користі завдати шкоди справі практичного викладання
іноземної мови [1: 193]. Недостатньо вивченою є на сьогодні і проблема використання тестів у
немовних вищих освітніх закладах під час вивчення іноземних мов.
Метою нашого дослідження є аналіз сутнісних характеристик, видів, основних переваг та
недоліків тестових завдань у процесі вивчення іноземної мови в немовних вищих навчальних
закладах.
Тест (від англ. test – перевірка, випробування) – це серія стандартизованих завдань, які пройшли
попереднє випробування з метою визначення якісних показників і які дають можливість об’єктивно
визначити рівень студентів з певного аспекту.
Тестування як термін у вузькому значенні означає власне процес використання і проведення тесту,
а в широкому – 1) сукупність етапів планування, складання і випробування тестів, обробки та
інтерпретації результатів проведення тесту [2: 75]; 2) метод діагностики, що використовує
стандартизовані питання і завдання (тести), які мають певну шкалу значень [3: 397].
Тести успішності повинні відповідати ряду вимог. Вони повинні бути: відносно
короткотерміновими, тобто не вимагати значних затрат часу; однозначними, тобто не допускати
вільного тлумачення тестового завдання; правильними, тобто виключати можливість формулювання
багатозначних відповідей; бути відносно короткими; зручними, тобто придатними для швидкої
математичної обробки результатів; стандартними, тобто придатними для широкого практичного
використання [4: 232].
Розрізняють нормативно-орієнтовані і критеріально-орієнтовані тести [5: 241-242]:
Нормативно-орієнтовані тести успішності передбачають зіставлення індивідуального
результату тестування окремого студента з результатами студентів нормативної вибірки. Тестовий
показник може бути описаний як середній, вищий або нижчий за середній. Оцінка за виконання
такого тесту практично нічого не говорить про засвоєння студентом конкретних знань, умінь і
навичок.
Критеріально-орієнтовані тести призначені для перевірки засвоєння конкретних знань і вмінь.
Виконання кожним студентом такого тесту оцінюється шляхом порівняння його індивідуального
результату з об’єктивним еталоном (критерієм): переліком конкретних знань і умінь, яким мають
оволодіти всі студенти внаслідок вивчення певної теми або предмету в цілому. Якщо результати
© Довгань Л. І., 2009
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тестування свідчать, що багато студентів оволоділи певним матеріалом, то вчителю необхідно
ретельно проаналізувати процес навчання, виявити його слабкі місця, щоб внести корективи і
ліквідувати недоліки. Водночас студент має можливість дізнатися, які знання і вміння він не засвоїв.
Таким чином, критеріально-орієнтовані тести забезпечують діагностичний зворотний зв’язок,
внаслідок чого вони мають більше практичне значення для викладача, ніж нормативно-орієнтовані.
Американські тестологи, які започаткували тестування з іноземних мов, розрізняють об’єктивні та
суб’єктивні тести [6: 26]. В об’єктивних тестах визначення правильності відповіді здійснюється
механічно, згідно підготовлених ключів, у суб’єктивних – воно засновується на думці того, хто
перевіряє. До об’єктивних відносяться тести, які містять такі завдання: вибрати відповідь із ряду
запропонованих (multiple-choice technique), об’єднати за якою-небудь ознакою запропоновані мовні
одиниці – слова, синтагми, речення та ін. (matching technique), визначити факт наявності якої-небудь
ознаки в запропонованих мовних чи мовленнєвих елементах (true/false technique), скласти ціле із його
частин, які запропоновані в довільному порядку (slashed technique). Іншими словами, завдання
об’єктивних тестів завжди мають однозначний розв’язок, і в цьому полягає ще одна їх відмінність від
завдань суб’єктивних тестів. Найбільш розповсюдженими серед останніх є подання власного
завершення тексту – при цьому матеріал для завершення не дається (completion technique), заповнення
пропусків (cloze technique), написання твору (essay), участь в інтерв’ю (controlled/guided interview) та
ін. [1: 193].
Залежно від етапу дидактичного процесу, на якому використовуються тести, за їх допомогою
ефективно забезпечується попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань та вмінь
студентів [4: 232-233]:
Попередній контроль. У спіх вивчення нової теми (розділу або курсу) залежить від ступеня
засвоєння тих понять, термінів, положень, які вивчалися на попередніх етапах навчання. Якщо в
педагога немає про це інформації, то він позбавлений можливості управляти навчальним процесом.
Застосовуючи пропедевтичне діагностування (попередній контроль знань), він одержує цю
інформацію. Дана інформація необхідна ще і для того, щоб зафіксувати (зробити зріз) вихідного рівня
успішності. Порівнюючи вихідний (початковий) рівень успішності з кінцевим (досягнутим), викладач
може виміряти "приріст" знань, ступінь сформованості вмінь і навичок, проаналізувати динаміку й
ефективність процесу навчання, праці педагога. Зібрати такий обсяг інформації можна завдяки
тестуванню, яке здійснюється за допомогою спеціально розроблених для цієї мети завдань.
Поточний контроль. Необхідний для діагностування ходу навчального процесу, виявлення його
динаміки, зіставлення досягнутих на окремих етапах результатів з іншими. Поточний контроль
своєчасно визначає прогалини в засвоєнні матеріалу і стимулює навчальну працю студентів.
Тестові завдання для поточного контролю формуються так, щоб охопити найважливіші елементи
знань, умінь, які здобули студенти. Тривалість виконання тесту не повинна перевищувати 10-12 хв.
Після завершення роботи обов’язково аналізуються допущені студентами помилки.
Тематичний контроль. У його основі лежить не проста перевірка засвоєних елементів, а
розуміння системи, що об’єднує ці елементи. Значну роль при цьому відіграють синтетичні,
комплексні завдання, які об’єднують питання про окремі поняття теми, спрямовані на виявлення
інформаційних зв’язків між ними.
Підсумковий контроль. Здійснюється в період прикінцевого засвоєння матеріалу, а також у
процесі екзаменів (заліків). Саме на цьому етапі навчального процесу систематизується і
узагальнюється навчальний матеріал.
До тестів, які виконують контролюючу функцію, відносять два основних види: тести, що
перевіряють рівень оволодіння студентами комунікативною компетенцією (proficiency tests), та тести,
які контролюють оволодіння студентами мовним матеріалом та окремими мовленнєвими вміннями за
певний період навчання (achievement tests) [7: 136]. У немовному вузі його можна співвіднести із
підсумковим контролем, що проводиться в кінці кожного модуля чи по закінченню певного циклу
занять.
Основними показниками, що характеризують тест, є валідність і надійність. Валідність – показник
того, що тест справді оцінює знання і вміння, для перевірки яких він призначений. Якщо експерти
згодні з тим, що тест добре оцінює знання й уміння з певної теми, для якої він створений, то його
можна вважати валідним. Надійність – показник точності та стійкості результатів тесту при його
багаторазовому застосуванні. Він означає ймовірність одержання студентами однакових результатів
за виконання тесту в різноманітних ситуаціях тестування, зокрема при оцінюванні різними
експертами. Тест вважають надійним, якщо різні педагоги однаково оцінюють його виконання
студентом[5: 242].
Варто зазначити, що американські дослідники зазвичай говорять не про абсолютну валідність
тесту чи її відсутність, а про ступінь валідності тесту, тобто тест може бути більш чи менш валідним.
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До того ж валідність визначається не лише характеристиками тесту, а й тим, в якій аудиторії він
використовується, з якою метою і яким чином він застосовується.
Американські дослідники також характеризують тести за таким показником, як доречність чи
доцільність (relevance). Визначення доцільності тесту полягає в логічному аналізі кваліфікованих
суджень досвідчених фахівців. Розробляючи тест, фахівець крок за кроком аналізує його доречність:
наскільки доречним є те чи інше завдання; наскільки вони вимагають виявлення засвоєних знань з
певного аспекту дисципліни, що вивчається; чи охоплює тест найбільш фундаментальні поняття та
головні принципи цього предмету.
Серед інших показників якості тесту варто виділити його: диференційну здатність (можливість
виявити студентів з достатнім та недостатнім рівнем знань з дисципліни); практичність (доступність
інструкцій і тестових завдань для розуміння учасниками тесту; простота організації і проведення
тестування в різних умовах; простота перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки);
економність (мінімальні витрати часу, зусиль та коштів на підготовку тесту, починаючи з моменту
його планування до оголошення результатів) [2: 75].
У разі застосування тестового контролю організуюча функція вчителя проявляється найбільш
чітко: потрібно створити сприятливі умови, доброзичливу атмосферу, підібрати цікавий матеріал, аби
максимально зацікавити кожного студента. Учитель на свій розсуд може розробляти
найрізноманітніші види тестів. Так, для перевірки рівня граматичних навичок та навичок аудіювання
можна використовуватитести на вибір правильної відповіді з декількох запропонованих, заповнення
пропусків правильним словом, заповнення таблиці протягом слухання, після прослухування,
перестановка речень у потрібному порядку і т. п. [8: 28].
Дещо складнішою є ситуація із "мовленнєвими" тестами, розробка яких почалася не так давно.
Складність проблеми зумовлюється тим, що досі залишається в принципі незрозумілим, яким чином
за допомогою тесту перевіряти рівень володіння тим чи іншим видом мовленнєвої діяльності. Тут є
два підходи, згідно з якими володіння тим чи іншим видом мовленнєвої діяльності встановлюється
опосередковано шляхом оцінки мовленнєвої поведінки в процесі виконання самої мовленнєвої
діяльності та безпосередньо через перевірку володіння студентами певним мовним матеріалом (для
чого використовуються "мовні" тести) чи якими-небудь іншими видами мовленнєвої діяльності [1:
195].
На думку фахівців, дидактичні тести мають суттєві переваги над традиційними методами
контролю успішності [5: 242-243]:
1. Вони дають можливість перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма студентами. При
цьому застосовують однакову, заздалегідь розроблену шкалу оцінок. Це значно підвищує
об’єктивність і обґрунтованість оцінки порівняно з традиційними методами усного і письмового
контролю. При створенні дидактичних тестів характер відповіді визначається в процесі підготовки
тестового завдання. При підготовці звичайних письмових завдань викладач думає головним чином
про формулювання питань і рідко задумується над тим, якими повинні бути відповіді на них.
2. Оскільки правильні відповіді відомі ще до проведення тесту, то такі зовнішні чинники, як
почерк або граматичні помилки, не впливають на оцінку. Виключається в цьому випадку й
упереджене ставлення до студента. Характер відповідей на перші завдання не впливає на ставлення
вчителя до інших відповідей студента, оскільки відповіді однозначні й відомі заздалегідь. Те ж можна
сказати й стосовно стандартів оцінки. Неузгодженість в оцінках, які ставлять різні вчителі, фактично
зникає.
3. Тести успішності потребують коротких відповідей, що дозволяє викладачеві за порівняно
короткий час перевірити значно більший обсяг знань, ніж це можна зробити за допомогою звичайних
письмових або усних запитань.
4. Тести дозволяють здійснювати регулярний і оперативний контроль за навчальною діяльністю,
що спонукає студентів до систематичної підготовки.
5. Тести приваблюють студентів своєю незвичайністю і підвищують тим самим інтерес до
навчання.
6. Систематичне застосування тестів, з одного боку, дає можливість видозмінити підсумкові
форми контролю, зробивши в них основний акцент на уміннях і навичках, а також знаннях більш
високого рівня, з іншого боку – наявність постійного рейтингу в кожного студента дозволяє
підвищити об’єктивність підсумковогоконтролю, а в деяких випадках і зовсім відмовитися від нього.
Таким чином, використання тестів у процесі викладання іноземної мови у немовних вищих
навчальних закладах є цілком доцільним і необхідним. Проте варто зазначити, що викладачі повинні
розробляти тести залежно від того, на якому етапі вивчення іноземної мови вони використовуються,
їх навчальної мети, потрібно також оцінювати наскільки тести вдосконалюють мовну підготовку
студентів та наскільки об’єктивно вони оцінюють рівень розвитку знань, умінь та навичок студентів.
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Подальшого дослідження потребують аспекти, які пов’язані із визначенням вимог щодо розробки
тестів, з’ясування їх структури та можливих форм залежно від виду діяльності, на перевірку якого
вони спрямовані.
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Довгань Л. И. Использование тестов в обучении иностранным языкам
студентов неязыковых высших учебных заведений.
В статье рассмотрены основные характеристики тестов как эффективного способа контроля
знаний студентов в процессе изучения иностранных языков в неязыковых высших учебных
заведениях. Выделены основные виды тестов в зависимости от этапа учебного процесса, на
котором они используются. Определены преимущества использования тестовых заданий в учебном
процессе.
Dovhan L. I. Application of Tests in Teaching Students Foreign Languages
at Non-Linguistic Higher Educational Establishments.
The main characteristics of tests as an effective method of control of students’ knowledge in the process of
foreign languages teaching at non-linguistic higher educational establishments are considered in the article.
The major forms of tests are stated depending on the stage of educational process at which the tests are used.
Advantages of their application in educational process are determined.
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АДАПТАТИВНО-РОЗВИВАЮЧА СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто деякі аспекти проблеми соціалізації молодших школярів. Відображено
результати проведеного діагностичного експерименту. Проведене дослідження дає можливість
прогнозувати і коректувати процес соціалізації. У статті також розкрито форми і методи роботи
соціального педагога щодо вирішення зазначеної проблеми.
В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптативнорозвиваючої соціалізації особистості виступає на перший план. Хоча це питання не є новим, але за
умов швидкого зростання ритму і темпу життя, що спричинює підвищення вимог до людини як члена
суспільства загалом і як творчої, активної особистості зокрема, дослідження процесу адаптативнорозвиваючої соціалізації набуває актуальності.
Українські філософи Г. Заїченко, В. Саратовський і І. Кальний, вивчаючи дану проблему, вважали,
що в процесі життя індивіда відбувається взаємодія його з навколишнім середовищем, яка впливає на
нього. Але зовнішні обставини впливають на дитину через внутрішні умови, через ті якості, що в неї
сформувалися раніше. При цьому в організмі, що розвивається, виникають суперечності між
вимогами, які ставить життя і суспільство до особистості, і тим, чим вона вже володіє. Звідси
прагнення людини до подальшого пізнання світу, до збагачення свого досвіду [1].
Сутність адаптивно-розвивальної концепції соціалізації полягає в розгляді соціалізації як
взаємодії людини, що триває все її життя, з навколишнім середовищем шляхом адаптацій, що
змінюють одна одну, у кожній зі сфер життєдіяльності людини. Подальша адаптація індивіда,
спираючись на новий, вищий рівень його соціалізації, відбувається ефективніше, дає йому змогу
швидше піднятися на черговий рівень соціалізації [2].
Навчання у школі припускає виконання учнем ряду вимог, їх невиконання викликає стан
фрустраційної напруженості. Для того, щоб школяр адаптувався до нових умов, він має знайти
адекватні засоби і способи організації своєї поведінки. Сюди належать: орієнтування в ситуації,
одержання необхідної інформації, мотивація до дотримання вимог, наявність визначених здібностей і
можливостей, уміння враховувати не тільки реалізацію своїх потреб, а й інтереси і потреби інших.
Мета дослідження полягає в тому, щоб дослідити процес адаптативно-розвиваючої соціалізації
молодшого школяра.
У дослідженні, яке було проведено в селі Куліші Ємільчинського району, взяли участь 80 дітей 1-3
класів КулішівськоїЗОШ № 1. Досліджувалося, наскільки діти сільської місцевості адаптовані до школи,
рівень їх шкільної мотивації, стосунки в класі. Було використано три методики: малюнок "Що мені
подобається в школі", малюнок "Мій клас" та анкета Н. Г. Лусконової для оцінювання рівня шкільної
мотивації та адаптації.
За результатами методики "Що мені подобається в школі" (рис. 1) можна зробити висновок, що
більшість дітей позитивно ставляться до школи, а отже процес їх адаптації проходить успішно. Але є і
такі діти, в яких спостерігаються певні проблеми з навчанням та відвідуванням школи.
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Рис. 1. Ставлення дитини до школи та навчальна мотивація.
Також було використано методику "Мій клас". Дане дослідження проводиться з метою виявлення
міжособистісних стосунків дітей у класі, також з метою дослідження процесу адаптації до школи. У
числі опитуваних були учні 1-3 класів. Дітям давалося завдання намалювати свій клас таким, яким
вони його бачать.
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У першому пункті, відповідність чи не відповідність малюнка темі, отримано такі результати:
16% опитаних дітей намалювали малюнки, які не відповідають темі. Це свідчить про те, що такі
діти не адаптовані до навчання в школі, у них можуть бути конфлікти з однокласниками, вчителями.
Також це вказує на невстигання учнів у навчанні;
49% дітей намалювали навчальні ситуації, що свідчить про високу шкільну мотивацію та
навчальну активність. Таким чином можна сказати, що цей відсоток дітей добре адаптований до
навчання в школі та не мають конфліктів з оточуючими. Вони добре навчаються та поводяться;
35% дітей намалювали ігрову ситуацію. Тому можна сказати, що такі діти непогано навчаються,
мають позитивні стосунки з однокласниками, та в них гра переважає над навчанням.
Отже, в пункті відповідності малюнків темі помітно, що більша частина дітей, які адаптовані до
школи, так як їх малюнки відповідають темі. Проте 16% дітей мають первинну емоційну
дезадаптованість, показником якої є негативне ставлення до шкільного навчання, відмова відвідувати
школу.
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Рис. 2. Успішність дітей в навчанні.
У пункті наявності чи відсутності на малюнку того, хто малює, отримано такі результати:
38% дітей намалювали себе на малюнку разом з іншими дітьми. Це означає, що вони "включають"
себе в образ свого класу, тому помітно, що адаптація до школи проходить успішно;
37% дітей не намалювали себе. Якщо дитина себе не малює, означає, що вона себе "не включає" в
образ свого класу, що свідчить про те, що в процесі адаптації виникли труднощі;
9% дітей зобразили в класі тільки себе, тому це може вказувати на наявність проблем у відносинах
з однокласниками та вчителем, або на егоцентризм;
16% дітей, що намалювали малюнок, який не відповідає темі.
За даними другого пункту можна зазначити, що більшість дітей, які намалювали себе,
співвідносять себе з класом. Проте є й такі, які мають труднощі в адаптації та відносинах з
однолітками, так як вони або не намалювали себе поряд з іншими, або інших поряд з собою.
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Рис. 3. Адаптація дитини до школи.
У третьому пункті розглядається наявність/відсутність на малюнку інших людей.
35% дітей намалювали вчителя, однокласників та себе, що свідчить про нормальний контакт
дитини з учителем, однокласниками.
У 15% відсутність учителя, однокласників указує на можливі проблеми у відносинах того, хто
малює з тим, кого він "не включив" у малюнок.
Також 34% дітей на малюнку зобразили тільки стіни, шкільні меблі, квіти. Це вказує на зовнішню
мотивацію. Проте за цим означенням не можна судити про дезадаптованість дитини.
У 16% дітей малюнок не відповідає темі.
Отже, за результатами третього пункту можна зробити висновок, що 35% дітей нормально
контактують з учителем та однокласниками, так як на малюнку зображено і вчителя, і однокласників.
Інші ж мають певні проблеми у відносинах з оточуючими(рис. 4).
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позитивний контакт з учителем та однокласниками

35%

конфліктність з учителем та однокласниками

16%
15%

вчитель приділяє недостатньо уваги для побудови теплих,
емоційних взаємин між дітьми

34%

конфліктність з оточуючими

Рис. 4. Позиція в класі.
Методики "Мій клас" та "Що мені подобається в школі" є проективними, а отже не дають
статистично достовірної інформації. Тому було проведено анкетування дітей 1-3 класів за методикою
оцінювання рівня шкільної мотивації і адаптації Н. Г. Лусканової.
За результатами анкетування виявилося, що 25% дітей мають середній рівень адаптації. Дитина
відвідує школу, добре навчається, має задовільні відносини в спілкуванні з оточуючими, проте процес
адаптації знаходиться на середньому рівні. Це свідчить про те, що в дитини не задоволені інші основні
потреби. Адже пристосування дитини до школи відбувається не одразу. Це досить тривалий процес,
який пов’язаний зі значним напруженням усіх систем організму. Тому з часом діти, в яких середній
рівень адаптації, можуть опинитися в категорії високого рівня шкільної адаптації.
23% дітей мають високий рівень шкільної адаптації. Такі діти швидко пристосовуються до різних
життєвих умов, успішно навчаються, не мають конфліктів з однокласниками та вчителем. У дітей з
високим рівнем адаптації добре розвинені розумова діяльність, темп психічних процесів, достатній
розвиток логічного мислення та інше. У се це дає змогу добре засвоювати новий матеріал та вдало
його використовувати.
17% дітей мають зовнішню мотивацію. Такі діти відвідують школу не з метою засвоїти новий
матеріал, навчитися чогось нового, а тому, що так хочуть їхні батьки, вони надіються на похвалу з
боку вчителя. Звісно ж, такі діти не встигають з навчанням, проте стосунки з однокласниками в них
позитивні.
21% дітей мають низький рівень шкільної адаптації. Такі діти не встигають в навчанні, у них
можливі проблеми з однолітками та вчителями. Причини такого рівня адаптації можуть бути різні:
низький рівень розвитку загальних здібностей, високий ступінь емоційної нестійкості, не
сформованість мотиваційної сфери, високий рівень домагань на тлі низьких можливостей,
особливості сімейного виховання, стиль керівництва педагогів.
Також виявилося 14% дезадаптованих дітей.
25%
20%

23%

високий рівень адаптації до школи

25%
21%

середній рівень шкільної адаптації

17%
14%

15%

зовнішня мотивація

10%

низький рівень шкільної адаптації

5%

шкільна дезадаптація

0%

Рис..5. Рівень шкільної адаптації.
Нами розроблено програму роботи соціального педагога щодо адаптації молодших школярів до
школи. Вона складається з п’яти етапів (табл. 1)
Таблиця 1.
Програма роботи соціального педагога з дітьми молодшого шкільного віку
Етапи
І
етап.
дезадаптації
школи.

Зміст роботи
Профілактика 1. Робота соціального педагога з школярами.
учнів
до 1.1. Соціально-педагогічна діагностика готовності дітей до школи.
1.2. Індивідуальне консультуваннябатьків (за потребою).
1.3. Систематична участь соціального педагога в заняттях.
1.4. Індивідуальна корекційна робота.
ІІ
етап.
Контроль за 1. Спостереження соціального педагога.
процесом адаптації дітей до 2. Дослідження процесу адаптації дітей до школи за допомогою
школи.
методик, малюнок "Школа тварин" та "Колірний тест відносин".
3. Індивідуальна бесіда соціального педагога з учнями початкових
класів.
4. Виявлення групи учнів, у яких виникли труднощі у процесі
28

О. В. Ілліна, О. А. Павленко. Адаптативно-розвиваюча соціалізація молодших школярів

ІІІ
етап.
Дослідження
причин
труднощів
у
адаптації дітей.

IV етап. Корекційна робота
з учнями в яких виникли
труднощі
у
процесі
адаптації до школи.

V етап.
Повторна діагностика за
результатами
соціальнопедагогічної корекції.

адаптації.
1. Спостереження соціального педагога.
2. Індивідуальна бесіда з дітьми.
3. Анкетування вчителів, батьків.
4. Індивідуальна бесіда з учителями, батьками.
5. Індивідуальна діагностика:
5.1. Особливостей пізнавальних процесів: методика "Десять слів",
"Запам’ятовування геометричних фігур", "Знайди відмінність", "Назви
одним словом", "Графічний диктант"…
5.2. Дослідження особливостей особистості: "Неіснуюча тварина",
"Дерево. Дім. Людина"…
5.3. Дослідження міжособистісних відносин: у групі – "Соціометрія", у
родині – "Малюнок сім’ї".
6. Дослідження особливостей стилю сімейного виховання за
допомогою опитувальника для батьків.
7. Складання індивідуальних рекомендацій соціального педагога.
Розвиток пізнавальних процесів. Вправа "Пиши кружечками".
Розвиток мотиваційної сфери. Вправа "Дивись на руки".
Розвиток довільності. Вправа "Палички та хрестики", "Перекручена
павутинка".
Соціально-педагогічна корекція гіперактивності. Вправа "Що
робити?".
Соціально-педагогічна корекція тривожності. Вправи на розігрування
страхів, малювання того, що дитина боїться.
Соціально-педагогічна корекція розвитку навичок спілкування. Вправа
"Два чи три склади". Гра "Кращий урожай", "Літери навколо".
Повторна діагностика, за результатами колекційної
здійснюється з метою визначення ефективності корекції.

роботи,
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Ильина О. В., Павленко А. А. Адаптативно-развивающая социализация младших школьников.
В статье рассмотрены некоторые аспекты проблемы социализации младших школьников.
Отображены результаты проведенного диагностического эксперимента. Проведенное исследование
дает возможность прогнозировать и корректировать процесс социализации. Рассмотрены формы
и методы работы социального педагога.
Illina O. V ., Pavlenko A. А. Socialization and Adaptation of Junior Pupils.
This article considers certain aspects of junior pupil’ s socialization problems. Featured also are the data of
diagnostic experiment. The conducted research enables to foresee and correct process of socialization. The
forms and methods of social teachers’ professional activity are also defined.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
З ТЕМИ "ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА
ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА"
Виявлено можливості використання програмно-педагогічного засобу з теми "Періодичний закон і
періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома" на уроках хімії
загальноосвітньої школи. Розкрито методику його застосування на різних етапах навчальновиховного процесу, а саме: засвоєння нових знань і вмінь, їх поглиблення і конкретизації; повторення
та закріплення навчального матеріалу; перевірки знань; у самостійній роботі учнів на уроках хімії
та в позаурочний час.
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті визначені напрямки
удосконалення існуючої освітньої системи, згідно яких середня загальноосвітня школа має
забезпечити формування та розвиток у школярів умінь і навичок самостійного наукового пізнання, в
тому числі й на основі нових інформаційних технологій, самоосвіти та самореалізації особистості в
різних видах творчої діяльності.
Одним із шляхів вирішення зазначених завдань є використання засобів навчання, які максимально
стимулюють пізнавальну самостійність школярів. До таких засобів ми відносимо сучасні
інформаційні технології.
Дослідження з комп’ютеризації шкільної освіти (В. С. Гершунський, М. І. Жалдак, Є. І. Машбиць,
Н. В. Морзе, І. Роберт, Н. Ф. Тализіна, М. В. Антонюк, Л. О. Лісіна, Т. В. Дубова, М. С. Головань,
Т. Л. Архіпова, І. О. Несмєлова, Т. Б. Волобуєва, П. М. Маланюк, О. Ю. Раткевич та ін.) переконливо
доводять, що запровадження засобів нових інформаційних технологій у навчальний процес дозволяє
індивідуалізувати та диференціювати процес навчання, підвищити успішність засвоєння навчального
матеріалу, значно розширити можливості самостійної роботи. Поряд з тим виникають певні
проблеми, серед яких однією з головних є невміння вчителів використовуватизасоби комп’ютерного
навчання під час викладання деяких дисциплін, в тому числі хімії.
У процесі дослідження [1] ми переконались, що професійно та грамотно розроблені засоби
комп'ютерного навчання можуть ефективно доповнювати традиційні методики на будь-якому етапі
навчального процесу, а саме: при первинному сприйманні учнями нових знань та вмінь; при
закріпленні елементарних умінь і навичок у тренувальному режимі, перевірці якості засвоєння
учнями навчального матеріалу, а також при його узагальненні та систематизації.
Метою даної статті є ознайомлення читачів з можливостями використання розробленого нами
програмно-педагогічного засобу (ППЗ) з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома" на різних етапах навчально-виховного процесу з хімії.
Наведемо кілька прикладів.
З метою засвоєння нових знань і вмінь, їх поглиблення і конкретизації ми пропонуємо
використовувати ППЗ, приміром, при проведенні двох спарених уроків з теми "Спроби класифікації
хімічних елементів. Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів – графічний вираз
періодичного закону".
На занятті розв'язуємо конкретні проблеми, що входять до складу загальної, висунутої на першому
уроці, а саме: Чи досконалою є класифікація хімічних елементів на метали та неметали? Які
особливості мають елементи однієї родини? Чи існує закономірна залежність між властивостями
хімічних елементів та їх відносними атомними масами? Чи достатньо всеохоплюючоює класифікація
хімічних елементів на природні родини? Які ознаки хімічних елементів враховував Д. І. Менделєєв
при обґрунтуванні періодичного закону? Чому Аргон розташований у періодичній таблиці перед
Калієм, а Кобальт – перед Нікелем, Телур перед Йодом?
Мета заняття. Розкрити діалектику пізнання періодичного закону, удосконалити знання учнів
про класифікації хімічних елементів, довести зв'язок основних понять періодичного закону і
періодичної системи з основними поняттями теорії будови атома, формувати діалектикоматеріалістичний світогляд, сприяти розвитку логічного мислення – вмінню оперувати дедуктивними
умовиводами, аналізувати, порівнювати властивості хімічних елементів та їх сполук на основі
виявлених закономірностей, розвивати пізнавальний інтерес, активність та самостійність учнів,
виховувати відповідальне ставлення до процесу та результату власної діяльності.
Учні повинні знати: основні віхи з історії розвитку вчення про періодичність; сучасне
формулювання періодичного закону та його відмінність від сформульованого Д. І. Менделєєвим;
© Каяліна С. В., 2009
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структуру періодичної системи (довго- та короткоперіодичноговаріантів); що періодичний закон є
загальним законом розвитку природи; що періодична система – величезне узагальнення хімічних
знань про елементи та утворені ними речовини; як змінюються властивості елементів та характер
відповідних їм оксидів і гідратів оксидів у межах: а) однієї групи, б) одного періоду.
Учні повинні вміти: пояснювати фізичний зміст порядкового номера елемента; суть періодичного
закону та структуру періодичної системи хімічних елементів; складати формули і визначати
властивості вищих оксидів, а також відповідних їм гідратів оксидів; розкривати закономірності зміни
властивостей хімічних елементів у межах: а) періоду; б) головної підгрупи; в) у ПСХЕ в цілому;
г) виявляти суттєві закономірності в зміні фізичних властивостей простих речовин у зв’язку зі зміною
відносних атомних мас та порядкового номера елемента.
Структурно заняття має три частини. У першій частині здійснюємо постановку проблеми та
створюємо проблемну ситуацію через актуалізацію опорних знань. З цією метою, на початку заняття
проводимо комп'ютерне тестування за матеріалом попередніх уроків (будова атома, ізотопи,
радіоактивність), під час якого разом з перевіркою відбувається повторення відомостей про будову
атома. Після цього перевіряємо правильність виконання домашнього завдання, що сприяє актуалізації
знань про хімічні елементи, форми їх існування, генетичний зв'язок класів неорганічних сполук,
набуті учнями у 8 класі, та створенню проблемної ситуації (Як впорядкувати, класифікувати хімічні
елементи відповідно до їх властивостей?). Оголошуємо тему і мету заняття та пропонуємо учням
розв'язати проблему класифікації хімічних елементів.
Друга частина заняття: вирішення проблеми. На початку другої частини коротко розглядаємо
класифікації елементів на метали та неметали, а також природні родини (класифікації елементів
Й. В. Доберейнера, Дж. Ньюлендса, Л. Мейера). Ознайомлення із зазначеними питаннями теорії
здійснюється через перегляд відповідних таблиць, наявних у ППЗ. Функція комп'ютера – власне
навчаюча. Вивчення нового матеріалу йде з постійною опорою на раніше набуті знання.
Перед тим, як перейти до розгляду періодичної системи та сучасного формулювання періодичного
закону хімічних елементів Д. І. Менделєєва, пропонуємо учням самостійно дослідити проблему в
ігровому варіанті, складаючи періодичну таблицю за допомогою комп’ютерної програми. Суть гри
полягає в тому, щоб на основі відомостей про відносну атомну масу та формули типових сполук
елементів правильно розташувати у порожній періодичній таблиці картки з першими 18 хімічними
елементами, які у будь-якому порядку видає програма. Для цього потрібно підвести курсор до картки
з певним хімічним елементом, натиснути на ній лівою кнопкою мишки та, не відпускаючи,
перемістити у порожню клітинку періодичної системи. Якщо картка встановлена правильно, то
програма відмічає це характерним звуковим сигналом, залишаючи її на місці та відкриваючи
порядковий номер елемента. Якщо відповідь виявляється неправильною, то картка не
встановлюється, а програма відмічає помилку іншим звуковим сигналом. Наприкінці гри на екран
монітору виводився результат – загальна кількість спроб, зроблених учнем з 18 можливих та
успішність виконання завдання (у відсотках від 100).
Якщо часу вистачає, пропонуємо учням виконати самостійну роботу у двох варіантах "Фізичні та
хімічні властивості лужних металів" (1 варіант) і "Фізичні та хімічні властивості галогенів" (2
варіант), користуючисьшкільними підручниками, навчальним посібником або ППЗ [2].
Далі перед класом у фронтальній бесіді ставимо питання, в процесі відповідей на які відбувається
узагальнення результатів самостійного дослідження. На основі періодичної таблиці, складеної учнями
у комп'ютерній грі, та самостійної роботи, пропонуємо школярам: 1) зазначити, яка величина, крім
відносної атомної маси, поступово зростає при переході від одного елемента до наступного в межах
періоду; 2) скласти формули вищих оксидів та летких водневих сполук елементів І–ІІІ періодів, а
також визначити валентності елементів у цих сполуках, наголошуючи на їх періодичній
повторюваності. Таким чином, на основі гри, вивчення фізичних та хімічних властивостей лужних
металів і галогенів та бесіди підводимо учнів до формулювання періодичного закону.
Після цього учні переходять до вивчення структури періодичної системи, а також
ознайомлюються з її найрозповсюдженішими формами (короткою, розгорнутою та
довгоперіодичною), використовуючи ППЗ. Наголошуємо на тому, що періодична таблиця є
графічним відображення періодичного закону та пропонуємо школярам спробувати самостійно дати
визначення понять "період" і "група".
Третя частина, – використання набутих знань, – проводиться по закінченні роботи з теоретичним
матеріалом заняття. Учні переходять до закріплення та відпрацювання набутих знань, умінь і
навичок в процесі роботи над тестовими питаннями ППЗ в режимі тренінгу, що супроводжується
обов’язковим внутрішнім зворотним зв’язком з програмою.
Домашнє завдання повідомляємо учням наприкінці заняття.
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При поясненні матеріалу теми "Рух електронів в атомі. Будова електронних оболонок атомів
елементів перших трьох періодів" використовуємо анімаційні фрагменти ППЗ (рис. 1), а також дві
комп'ютерні моделі: "Атом Гідрогену" та "Електронна конфігурація атома".
Комп'ютерна модель "Атом Гідрогену" (рис. 2) дає можливість наочно ознайомити учнів з
поняттям енергетичних рівнів атома Гідрогену, з правилом квантування стаціонарних боровських
орбіт, а також з квантовими переходами між рівнями. Модель дозволяє обирати поточний стан атома,
задаючи за допомогою кнопок номер боровськой орбіти. Процес переходу на вищу орбіту
супроводжується поглинанням, а на нижчу – випусканням фотону відповідної частоти. Спектральна
лінія, що відповідає останньому переходу починає мерехтіти на спектрі у нижній частині моделі, а
також зображується стрілкою на енергетичній діаграмі.
Модель "Електронна конфігурація атома" (рис. 3) дозволяє швидко і наочно показати учням
електронні конфігурації атомів елементів першого та другого періодів. Права частина комп’ютерної
моделі містить колонку, в якій перераховано символи атомів елементів. При натисканні на будь-який
з них в основному вікні моделі відображається форма електронних орбіталей певного атома, а в
колонці, що знаходиться поряд з назвами, зображується відповідна електронно-графічна формула.
Над колонкою з видом електронної конфігурації у маленькому вікні з’являється клітинка таблиці
Менделєєва, в якій зображено: символ елемента з його порядковим номером та атомною масою
найрозповсюдженішогоізотопу; атомна маса елемента; конфігурація валентного рівня.
При поясненні особливу увагу учнів звертаємо на порядок заповнення p-орбіталей. Робимо
наголос на тому, що із збільшенням атомного номера елемента на кожній з трьох можливих рорбіталей по черзі з'являється спочатку по одному електрону з паралельними спінами і лише після
того, як більше не залишиться вільних р-орбіталей, на вже зайняті починають додаватись електрони з
протилежними спінами.

Рис. 1. Анімаційні фрагменти "Рух електронів на атомних орбіталях"
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Рис. 2. Комп'ютерна модель "Атом Гідрогену"
З цього учні роблять висновок, що існування двох електронів на двох різних р-орбіталях є
енергетично вигіднішим, ніж їх існування на одній і тій самій р-орбіталі. Пояснюємо, що причина
цього криється в кулонівськомувідштовхуванні електронів – однойменно заряджених частинок.
На двох спарених уроках з теми "Залежність властивостей елементів від періодичної зміни
електронних структур атомів. Поняття про радіус атома, електронегативність" також
передбачена робота учнів з ППЗ. За допомогою спеціально підібраного, структурованого й
ілюстрованого навчального матеріалу, включеного до комп’ютерної програми, учні самостійно
розглядають такі питання:
1.
Структура періодичної системи хімічних елементів з погляду електронної будови атомів.
2.
Поділ хімічних елементів на s-, p-, d-, f- елементи.
3.
Періодичні закономірності в структурі атомів:
а) радіус атома (ra) як функція порядкового номера елемента; електронегативність (εн);
б) зміна ra та εн в періодах і групах періодичної системи хімічних елементів та її причини.

Рис. 3. Комп'ютерна модель "Електронна конфігурація
атома"
4.
Вплив будови зовнішнього ē-рівня на хімічні властивості елементів.
Під час роботи з комп’ютерною програмою над зазначеними питаннями учні вирішують такі
проблеми: В чому полягає причина періодичності? Як основні закономірності періодичної системи
погоджуютьсяз будовоюатомів хімічних елементів?
Останні 20-25 хвилин заняття присвячуємо колективному обговоренню питань теми, складанню
опорних конспектів, розв'язуванню завдань різного рівня складності та домашньому завданню.
Хочемо відмітити, що, як правило, закріплення умінь і навичок відбувається в процесі
самостійної підготовки учнів у позаурочний час в школі або вдома. Як показало наше дослідження,
самостійна робота з ППЗ у режимі тренінгу під час підготовки до занять користується в учнів
великою популярністю. На зазначеному етапі пропонуємо також використовувати комп'ютерні ігри

33

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Педагогічні науки

по періодичній системі хімічних елементів, до завдань яких включений основний матеріал теми
різних рівнів складності.
Наведемо приклад проведення заняття з повторення та закріплення навчального матеріалу.
На початку двох спарених уроків з теми "Наукове значення періодичного закону. Життя і
діяльність Д. І. Менделєєва" оголошуємо мету заняття, мотивуючи навчальну діяльність учнів. Далі
проводимо комп'ютерне тестування школярів за матеріалом попередніх тем, результати якого
дозволяють визначити питання, на які слід звернути увагу учнів при підготовці до підсумкової
контрольної роботи з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва. Будова атома". Якщо комп'ютерів не вистачає на всіх учнів класу, то поділяємо його
на дві - чотири групи:
а) перша група працює на комп'ютерах, проходячи тестування;
б) друга група виконує аналогічні роздруковані тестові завдання;
в) третю і четверту групи виділяємо в разі необхідності. До їх складу входять слабко встигаючі та
здібні учні. Перші працюють з учителем, виконуючи завдання репродуктивного характеру, а другі –
самостійно, розв'язуючи проблеми творчого рівня за навчальним посібником [2].
Далі, в ході індивідуальної чи групової роботи з ППЗ учні вивчають та поглиблюють свої знання
про життя і діяльність Д. І. Менделєєва та наукове значення періодичного закону. Ті, хто закінчує
роботу раніше за інших, переходить до узагальнення і систематизації знань, користуючись
інформаційно-довідковими системами "Схеми" та "Словник" основних термінів і понять, за
допомогою яких можна швидко отримати інформацію з будь-якого питання теми. В основі їх
побудови лежать структурний підхід до змісту навчального матеріалу, а також принципи
інтерактивності та наочності, що дозволяє використовувати їх в якості засобу узагальнення та
систематизації знань.
Далі пропонуємо учням перевірити якість засвоєння матеріалу теми у грі по періодичній системі
хімічних елементів. Зазначений етап заняття проводимо в індивідуальній або парній роботі. Ігрова
форма самостійної роботи дозволяє проводити повторення матеріалу та контроль знань, умінь і
навичок учнів з теми більш цікаво та інтенсивно, є засобом стимулювання позитивних емоцій,
підвищення внутрішньої мотивації та потреби школярів у знаннях з хімії, засобом розвитку
пізнавального інтересу, активності та самостійності в процесі навчання.
За п'ять хвилин до закінчення заняття підводимо підсумки роботи учнів, виставляємо оцінки,
мотивуючи кожну з них; оголошуємо домашнє завдання, звертаємо увагу на ті питання, які слід
детально повторити до контрольної роботи.
На етапі перевірки знань учнів ми використовуємо комп'ютерне тестування в режимі контролю
знань. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу теми, а також рівня сформованості
пізнавальної самостійності школярів з хімії нами спеціально розроблена програма "Тест-контроль",
до якої включено завдання множинного, подвійного та полі-вибору, завдання на вибір правильної
послідовності, на дії з групуванням, на доповнення відповідей. Програма передбачає тестування
школярів без внутрішнього зворотного зв’язку за питаннями рецептивно-продуктивного,
продуктивного, конструктивно-варіативного та творчого рівнів складності, які підбираються
випадково з усієї сукупності завдань до теми. З метою захисту від списування та запам’ятовування
номера правильної відповіді програма здійснює перемішування варіантів відповідей на кожне
запитання. Результати тестування вносяться в таблицю, що важливо для аналізу самостійної
діяльності учнів та корекції всього процесу навчання.
Досвід роботи показує, що використання ППЗ з теми "Періодичний закон і періодична система
хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома" на різних етапах навчання дозволяє оптимізувати
навчальний процес, ефективно організовувати самостійну пізнавальну діяльність школярів і, як
результат, розвивати пізнавальну самостійність учнів з хімії.
Однак, хочемо відмітити, що при організації уроків на основі комп'ютерних технологій не слід
забувати про те, що ключовим елементом навчального процесу залишається вчитель, роль якого
зводиться не лише до організації самостійної роботи учнів та реєстрації її результатів, а
розширюється до індивідуальної додаткової роботи з "лідерами" та "відстаючими", проведення
педагогічних експериментів, і, навіть, удосконалення комп'ютерних навчальних програм. Крім того,
вважаємо, що при організації комп'ютерних уроків слід використовувати таку технологію, яка
оптимально поєднує традиційні підходи до навчання та можливості сучасних ЕОМ.
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Матеріал надійшой до редакції 19.02. 2009 р.
Каялина С. В. Использование средств новых информационных технологий на уроках
по теме "Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение атома".
Выявлены возможности использования программно-педагогического средства по теме
"Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение
атома" на уроках химии общеобразовательной школы. Раскрыто методику его использования на
разных этапах учебно-воспитательного процесса, а именно: усвоения новых знаний и умений, их
углубления и конкретизации; повторения и закрепления учебного материала; проверки знаний; в
самостоятельной работе учащихся на уроках химии и во внеурочное время.
Kajalina S. V . The Use of New Information Technologies on the Lessons on the Topic "Periodic Law
and the Periodic System of Chemical Elements of Mendeleyev. The Structure of the Atom."
Possibilities of the use of program-pedagogical mean on the topic "Periodic law and periodic system of
chemical elements of D. I. Mendeleyev. Structure of atom" on the lessons of chemistry in general school are
exposed. The method of its use is exposed on the different stages of educational process, namely: mastering
of new knowledge and abilities, their deepening and specification; reiterations and fixings of educational
material; verifications of knowledge; in independent work of student on the lessons of chemistry and after
class activity.
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТА МОДЕРНІЗАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
У наший роботі досліджується проблема на особовому рівні суб'єктної взаємодії. Модернізація
виступає як особливим чином організована діяльність, що самовідтворює себе. Вона вимагає абсолютно
певної сукупності характерологічних рис особи суб'єкта модернізації, серед яких: потреба в змінах;
уміння піти від влади традицій, визначаючи точки розвитку і адекватні їм соціальні механізми;
здатність знаходити ідеї і використовувати можливості їх оптимальної реалізації; системний,
прогностичний підхід до відбору і організації нововведень; здатність орієнтуватися в стані
невизначеності і визначати допустимий ступінь ризику; готовність до подолання перешкод, що постійно
виникають; розвинена здібність до зміни і самоаналізу.
Специфіка модернізації як діяльності породжує певний тип особи. На особовому рівні суб'єктної
взаємодії все різноманіття якісного прояву особи, щодо позначеного критерію, слід розглядати з
позицій з'ясування її модернізаційних здібностей. Модель сучасної особи відображає риси,
затребувані прогностичними тенденціями розвитку суспільства, тоді як творчість є атрибутивною
якістю сучасної особи і інновації одночасно, а прагнення до нового знаходить вираз в особливому
поєднанні специфічних рис особи.
Переорієнтація сучасного суспільства на виробництво і функціонування знань необхідно, перш за
все, тому, що вищою метою нового суспільства є формування і розвиток цілісної особистості, коли
суть людини визначається сукупністю знань, освоєних індивідуумом у житті. З урахуванням
позначеної інтенції трансформації сучасного суспільства розглядається і якісна своєрідність
модернізаційного типу особи.
З цієї точки зору, привертає увагу запропонована соціологом А. Інкелес аналітична модель
сучасної особистості, значущими рисами якої є:
1. Відвертість експериментам, інноваціям, змінам.
2. Готовність до плюралізму думок, визнання існування різних крапок зору без побоювання
зміни власного бачення світу.
3. Орієнтація на сьогодення і майбутнє, а не на минуле.
4. Упевненість і здатність в подоланні створюваних життям перешкод.
5. Планування майбутніх дій для досягнення цілей як у суспільному, так і в особистому
житті.
6. Віра в можливість регулювання і прогнозування соціального життя.
7. Відчуття справедливості, засноване на упевненості залежно від винагороди від внеску і
майстерності.
8. Висока цінність освіти і навчання.
9. Пошана гідності інших незалежно від статусної позиції.
У тій або іншій інтерпретації, позначені риси сучасної особи повторюються в роботах як
зарубіжних, так і, українських дослідників. У них підкреслюється, що інтегральною якістю сучасної
особи є здатність не адаптивної самозміни, коли особа вимушена пристосовуватися до динамізму
соціального життя, а здатність до такого усвідомлення, яке спрямоване як на зміни умов соціального
життя, так і на самозміну. Ця типова особливість творчості визначає як сукупність особових рис, так і
загальні характеристики творчого мислення – атрибутивної ознаки модернізаційного типу
особистості. Провідними властивостями творчого мислення є:
здатність знаходити безліч різних варіантів рішення за одних і тих же умов;
здатність знаходити несуперечливі вирішення суперечливої ситуації.
Поєднання цих здібностей з відповідними особовими особливостями складає суть такої
інтеграційної якості як настроєність на творчість у контексті модернізації.
Деякі типологічні риси модернізаційної особи можна знайти в роботах французького соціолога
М. Крозьє, який відзначає, що здібність людей до ініціативи стає в сучасних умовах більш значущим
чинником розвитку, ніж операція матеріальними ресурсами, тому конкурентна боротьба
зосереджується не навколо проблеми володіння матеріальними ресурсами, а за здатність до швидкого
оновлення, здібність до нововведення. Серед провідних якостей особи працівника, разом з
компетентністю, знанням справи, такими ж значущими стають ініціативність, готовність до
модернізаційних змін. А мобілізація цих якостей безпосередньо залежить від готовності і здатності
вчитися [1: 125]. Таким чином, змінюються рушійні сили розвитку організації в цілому.
Якщо до цього приєднати як непряме підтвердження ознак модернізаційної особи ті вимоги, які
пред'являють до інноваційного менеджера на відміну від інших типів (адаптаційного, селективного,
© Пінчук Є. А., 2009
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рутинного), то можна уловити тенденцію домінування певних типологічних якостей. Серед них
творче управління (тобто творчість), стратегічне планування, системний розвиток. У інших випадках,
характеризуючи агентів ухвалення модернізаційного рішення, слід зазначити: упевненість (функцію
володіння повною інформацією про наслідки ухвалення рішення), ризик (функцію володіння
інформацією про вірогідний розподіл наслідків вибору тієї або іншої альтернативи), невизначеність
(функцію неможливості визначення вірогідності настання якого-небудь наслідку рішення або
складність у встановленні приблизної вірогідності). При цьому наголошується, що модернізація це і є
процес перетворення невизначеності в ризик.
Що ж до української дійсності, то, характерне нове покоління управлінців, схильних до здійснення
нового менеджменту, слід перерахувати наступні критерії: високий рівень суспільного інтелекту;
наявність креативності – творчого, нестандартного підходу до справи; емоційна стійкість: висока
мотивація досягнень, орієнтація на майбутнє; індивідуалізм. Як видиме, разом з особливим тут так
само є і яскраво виражене загальне, що дозволяє зробити деякі висновки щодо типових якостей
модернізаційної особистості.
Оскільки модернізація виступає як особливим чином організована діяльність, самовідтворююча
себе, то вона затребує абсолютно певну сукупність характерологічних рис особи, серед яких:
потреба в змінах, уміння піти від влади традицій, визначаючи точки розвитку і
адекватні їм соціальні механізми;
здатність знаходити ідеї і використовуватиможливості їх оптимальної реалізації;
системний, прогностичний підхід до відбору і організації нововведень;
здатність орієнтуватися в стані невизначеності і визначати допустимий ступінь ризику;
готовність до подолання постійно виникаючих перешкод;
розвинена здібність до рефлексії, самоаналізу.
Розглянемо найбільш поширену класифікацію Роджерса, в якій побудовані ідеальні типи
"суб'єктів-реалізаторів" нововведень:
новатори – завжди відкриті до нового; постійно заряджені на освоєння нововведень у
власній практиці; добре орієнтовані в комунікативномупросторі інноваторів; схильні до ризику;
що здійснюють свій вибір на основі проектування процесу отримання результату– 2,5%;
ранні реалізатори – в буквальному розумінні слідують за новаторами: орієнтовані на
їх досягнення, але без ризику; не йдуть сміливо за кожним нововведенням; обачливі на підставі
оцінки можливостей отриманих результатів нововведень – 73,5%;
попередня більшість – освоюють ті нововведення, що вже виправдали себе в роботі
новаторів і ранніх реалізаторів; достатньо велика дистанція від ознайомлення з нововведеннями,
що виправдали себе, і власним рішенням; відрізняються високою мірою свободи вибору;
орієнтовані на різні варіанти дій – 34%;
пізня більшість – скептично налаштовані відносно будь-якого нововведення: до
освоєння приходять під сильним тиском освітнього середовища; у виборі не вільні, оскільки
орієнтовані тільки на ті нововведення, які стають визнаними в професійному середовищі:
формою це просте відтворення – 34%:
що коливаються – жорстка орієнтація на традиційні цінності і досвід попередніх
поколінь; обмежене комунікаційне поле, сприяюче професійній замкнутості цієї групи; новатори
не мають авторитету і визнання; нововведення освоюється тільки тоді, коли стає змістовною і
організаційною нормою – 16%.
Саме на ці позиції вимушений звернути увагу К. Ангеловські, що модернізував запропоновану
типологію Роджерсом. Зберігаючи змістовну основу класифікації; він декілька видозмінює форму її
організації. При цьому основною ознакою, так само як і у попередньому випадку, виступає не
сутнісна сторона, – набудовуєна модернізацію як якість педагога, а тимчасова дистанція включення в
освоєння нововведення. У результаті виходить наступний розподіл:
новатори, що вважають, що нове добре вже тому, що воно нове – 6,69%;
передовики, що вважають, що нововведення потрібно упроваджувати як тільки вони
з'являються в педагогічній дійсності – 44,74%;
помірні, оскільки вони не прагнуть бути першими, але і не хочуть виявитися останніми
і приступають до освоєння нового тільки тоді, коли воно вже сприйняте значною частиною
коллег – 17,78%;
передостанні, більше сумніваються, чим вірять в нове і сприймають його тільки після
того, як громадська думка переважної більшості позитивно віднесеться до нововведення –
8,03%;
останні, такі, що діють за принципом "хай краще останні, але потрібно переконатися в
правильності того, що ми здійснюємо" – 22,75% [2: 35].
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У двох вище наведених класифікаціях не утримуються як сутнісні підстави найважливіші відмітні
ознаки модернізації як системи і як спеціально організованій діяльності. Втрачається різниця між
модернізацією як способом життя, що обирається в результаті особового самовизначення і
впровадження нововведення під тиском обставин. Це не просто відмінність творця, що проводить
нове і ремісника, відтворюючого репродукцію, нехай навіть високого класу. Історії відомі випадки
видатних підробок, що також виступає своєрідною формою творчості. Тут зіставлення набагато
глибше, на рівні свободи вибору.
Позначивши як підставу мотиваційну ознаку, дослідники пропонують наступні типологічні групи:
наївні інноватори – що "не належать за професійною ознакою до об'єкту додатку своїх
ідей", сюди можна віднести "навіть викладачі фізики, що пропонує методику викладання
предмету" – (дається в авторській інтерпретації);
дослідники – професорсько-викладацький склад вузів і учені, об'єктом дослідження
яких є освітня система;
інноватори за обовязком – посадові особи, для яких інноваційна діяльність є
професійним обов'язком (наприклад, заст. директора по науковій роботі, психолог і тому
подібне);
інноватори по духу – відрізняються своєю системою цінностей, орієнтованою на
високу самостійну активність, пошук нового є внутрішньою потребою, станом душі;
інноватори з примусу – ті, хто підключені до інноваційного процесу за
розпорядженням адміністрації.
У той же час, у нашому дослідженні на підставі не безперечного розведення понять стимулу і
мотиву, пропонується цікаве бачення актуальних мотиваційних ознак. Серед них, по-перше,
відношення до шкільної освіти; по-друге, бажання усунути труднощі, що виникають; по-третє,
привабливість інноваційної діяльності. Послідовне їх застосування дозволяє з'ясувати як загальний
"соціально-педагогічний фон", в умовах якого формуються і вирішуються освітні процеси, так і
точніше вийти на типологію педагогічних працівників по критерію інноваційної діяльності.
Якщо говорити про загальне відношення, що склалося, до стану освіти, то думка про те, що
сучасна школа знаходиться в серйозній кризі і потребує корінних змін, розділяють близько 35%
викладачів, ще 58% згодні з тим, що необхідні часткові зміни, і біля 6% – не бачать необхідності змін.
Відзначимо і той факт, що в аналогічному дослідженні, проведеному в 91 році на тому ж масиві
питома вага останньої групи була майже такою ж, – 6,7%. Що стосується двох інших груп, то тут
відбулася серйозна переорієнтація в буквальному розумінні "аж до навпаки". Тобто, в минулому
думку про корінне перетворення розділяли близько двох третин учасників опитування, тоді як за
часткові зміни ратували менше третини. Що вплинуло на стан речей? Чи то задоволеність
перетвореннями, чи то втрата віри в їх можливість – це предмет додаткового дослідження.
Відзначимо сам факт наявності значного потенціалу дійсних змін в шкільній освіті. Проте говорити
про те, що велика частина педагогічних працівників може бути віднесена до людей, що критично
осмислили ситуацію і що визначили свою інноваційну орієнтацію, як це іноді робиться, було б
передчасно.
Річ у тому, що наступний крок дослідження, що з'ясовує ступінь критичності по відношенню до
тієї школи, в якій кожен учасник досліду безпосередньо працює, істотно міняє загальний критичний
настрій. Станом "своєї" школи виявилися задоволено 38% педагогів, які відзначили, що школа цілком
справляється з якісним виконанням соціального замовлення на освіту. Ще 45% зайняли позицію –
"швидше задоволені, ніж не задоволені" тим, як працює школа. Характерно і те, що подібне
співвідношення груп, які висловлюють громадську думку педагогічних працівників, достатньо
стабільне і утримується з незначними коливаннями у всіх трьох соціологічних опитуваннях (2001 р.,
2004 р., 2007 р.) Отже, це відображає тенденцію орієнтації професійно-педагогічної свідомості, що
достатньо чітко позначилася, на пошук причин тих труднощів, які випробовує система освіти в
"глобальному" масштабі, за межами поля власної професійної діяльності. З цим явищем соціальнопедагогічній корпоративності ще не раз доведеться зіткнутися.
Ще один уточнюючийдослідницький хід пов'язаний з виявленням безпосереднього відношення до
інновацій в освітній практиці, оскільки тут існують достатньо суперечливі уявлення. "Лише 15-20%
учителів позитивно реагують на новації в школі, – стверджує Е. Б. Куркін – ще 20% байдужі до
нововведень, зате 60% відносяться до них негативно". Близькі до цих оцінок результати досліджень,
проведених в Херсонській області. За свідченням автора, "аналіз особливостей інноваційних процесів
в школах області показав, що 70% учителів працюють над собою без орієнтації на новаторський
стиль діяльності, 45% не знає суть нових дидактичних і виховних концепцій, їх відмінностей і
переваг...". "Якщо аналізувати схильність до інновацій, можна виділити групу порядку 14% від всієї
вибірки, які вважають, що учбовий процес вимагає швидше стабільність, ніж нововведень, що вони
можуть повести до негативних наслідків" [3: 35].
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Висновок, до якого можна прийти, аналізуючи дані, що відображають стан сучасної освітньої
практики, полягає не в порівнянні відсоткових співвідношень окремих груп, а у вивченні
модернізації.
Теоретичний аналіз практики роботи модернізаційних колективів і модернізаторів сфери освіти, а
так само вивчення підходів, що склалися, в полі теоретичних і практичних дослідженні цього явища
соціально-педагогічній дійсності, переконує в необхідності виділення на особовому рівні наступних
критерійних параметрів модернізації як якості професійно-педагогічної культури:
по-перше, чи прийнята модернізація як особистісно значуща цінність;
по-друге, чи розділяється підхід до модернізації як до необхідного соціального
механізму розвитку системи освіти;
по-третє, чи розуміється модернізація як цілісна система відносин і специфічно
організованої діяльності;
по-четверте, чи переведено це відношення в організацію власної професійної
діяльності;
по-п'яте, якою мірою у власній діяльності привласнена специфіка модернізаційної її
організації.
Модернізаційний вуз може бути охарактеризований наступними рисами:
модернізація як якість професіонально-педагогічної культури задаючи пошуковотворчий початок, що забезпечує стабільне відтворення нового;
модернізаційна діяльність як метадіяльність (по зміні діяльностей), що становить суть
соціального механізму розвитку всіх компонентів освітнього простору вищої школи;
модернізаційний клімат – особливим чином сформована колективно розподілена
взаємодія, в процесі якої оптимально реалізується модернізаційний потенціал.
модернізаційний колектив, стан якого, на основі колективно-розділених, цінностей
визначає "критична маса" модернізаційного типу осіб, достатня для того, щоб утримувати
модернізаційну спрямованість свідомості як соціокультурнунорму організації життєдіяльності.
Модернізаційний спосіб життя формує потребу і створює умови для вирощування принципово
іншої професійно педагогічної культури, носієм і творцем якої виступає викладач в його другій
позиції – не техніка і виконавця (висококласного оператора складних систем), а вільного
професіонала і громадського діяча (І. Фрумін), дослідника і проектувальника, що породжує і
оформлює абсолютно нове педагогічне знання, якого ще не існує в культурі(Т. Ковальова).
У спішність вирішення завдань корінного оновлення вищої школи і модернізації в значній мірі
залежить від вузівського викладача: його теоретичної підготовленості, методичної майстерності і
культури його праці. Якісні зміни в процесі підготовки спеціаліста починаються з викладача нового
типу. Тому підготовка і підвищення кваліфікації викладацьких кадрів є сьогодні однією з
найважливіших і, мабуть, найскладніших завдань, бо тут необхідно подолати найважче – сталі традиції
і стереотипи. Разом з оновленням наукових знань, особливо великої уваги вимагає психологопедагогічна підготовка викладачів, більшість з яких ні у вузі, ні в аспірантурі такої підготовки не
отримали.
Відсутність такої підготовки сьогодні у світлі вирішення практичних завдань вищої школи є
істотним гальмом в процесі модернізації всієї учбово-виховної роботи, її перекладу на наукові
основи. Зокрема, з цієї причини нові засоби і методи навчання і виховання поволі упроваджуються в
учбовий процес, а багато заходів, що проводяться тут, украй неефективні.
Система підвищення кваліфікації викладацьких кадрів, покликана допомагати вузівським
педагогам в розвитку педагогічної творчості, учити їх не простому виконанню ("знає свій предмет і
висловлюється зрозуміло"), а свідомому, оптимальному вибору засобів, прийомів і методів, "здатних
при найменшій, витраті сил дати найбільші і найміцніші результати", сьогодні ще вона не готова в
повній мірі реалізувати ці завдання. Основними причинами виступають, з одного боку – недостатня
розробленість сучасної вузівської педагогіки і психології (вони роблять тільки перші кроки як
експериментальні науки, а педагогічна освіта в системі підвищення кваліфікації викладачів вузів по
суті обмежується відірваним від практики загальним теоретизуванням, тоді як реальна педагогічна
робота будується по традиційних стереотипах), з іншого боку – недостатній облік психології
навчання дорослих в організації психолого-педагогічній підготовки в системі підвищення
кваліфікації.
Щодо першої сторони спеціальні дослідження показують, що важливою ланкою в справі розробки
вузівської педагогіки і психології і вдосконалення процесу підготовки фахівця на сучасному етапі
повинні стати самі вузи, зокрема, університети, де є всі умови для комплексної розробки психологопедагогічних проблем. Адже всі дидактичні системи, педагогічні теорії минулого народжувалися на
базі шкільної практики. Всі видатні педагоги були одночасно і практиками-вчителями, і блискуче
підготовленими теоретично.
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Добре відомо, що результати педагогічних експериментів в зарубіжних країнах, наприклад, по
програмуванню навчання, зайшли в безвихідь через відсутність справжньої наукової теорії. Основним
недоліком досвідченої роботи, яка проводилася в технічних вузах нашої країни, також виступила
недостатня розробленість теорії педагогіки, психології, соціології і фізіології. Без цього будь-який
експеримент, будь-який досвід сліпий і не може вести до узагальнень, виявлення закономірностей, а
згодом і до розробки нових методів навчання, бо передумовою будь-якого дієвого методу є наукова
теорія.
Слід зазначити, що в деяких вузах нашої країни і ближнього зарубіжжя, як, наприклад, в
Київському національному університеті будівництва та архітектури. Тартуському державному
університеті та ін., також як і в Московському державному університеті, створені науковоекспериментальні бази, і ведуться комплексні дослідження проблем вищої школи. Ці дослідження
дали важливу інформацію сприяючу вдосконаленню навчально-виховного процесу у вузах, а також
розкрили недосконалість механізмів впровадження результатів наукових досліджень в практику
учбово-виховного процесу.
Аналіз практики у світлі цих досліджень переконує в необхідності створення єдиних науковометодичних і учбово-технічних комплексів, окремі ланки яких були б взаємозв'язані і обумовлені.
Предметом особливої турботи цих комплексів повинна стати система підготовки і підвищення
кваліфікації викладацьких кадрів.
Останніми роками все більшу увагу дослідників привертає ідея безперервної освіти як принцип
побудови системи освіти в цілому. Дослідження, що проводяться, переконливо показують плідність
розгляду спроб вдосконалення системи освіти, через призму концепції безперервної освіти. Стає все
більш очевидним, що розробка цілісної концепції безперервної освіти вимагає комплексного,
системного, міждисциплінарного підходу до освіти як особливого соціального інституту, розгляди в
єдності його соціально-економічних, психолого-педагогічних і дидактико-методологічних аспектів.
Особливо це стосується другого аспекту – проблем освіти дорослих. Як показали дослідження,
проведені в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, сам факт включеності
дорослої людини в активне суспільне і трудове життя примушує розглядати його освітню діяльність
не окремо, а в цілісному контексті соціально-економічних, психологічних і педагогічних аспектів цієї
діяльності, у взаємозв'язку освіти з життям і працею. Об'єктивний статус повноправного члена в
системі суспільних відносин формує особливу особову позицію дорослого – позицію активного
суб'єкта діяльності, здатного самостійно організувати і регулювати її з урахуванням соціальних
вимог.
Це визначає і психологічні особливості навчання дорослих. Доросла людина ставиться до
навчання інакше. Значущість і внутрішній сенс навчання для нього визначаються його суспільною і
трудовою діяльністю. Цілі учення він погоджує зі своїми практичними потребами, життєвими
планами, вибираючи для себе оптимальні форми навчання, самостійно оцінюючи їх особову
значущість. Ця позиція виявляється, перш за все, відносно дорослого до учення, в мотиваційноціннісній сфері його особи. Потреба вчитися, розвивати і оновлювати свою підготовку визначається
необхідністю активно вирішувати проблеми, виникаючі в його практичній діяльності. Активна
позиція дорослої людини визначає не тільки її загальне відношення до навчання, не тільки ті потреби
і запити, але і сам процес вивчення учбового матеріалу, засвоєння знань. Приведені в Інституті
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України дослідження показали: головне, що характеризує
особливості засвоєння знань дорослими людьми, – це наявність у них життєвого і професійного
досвіду. Взаємозв'язок теоретичних звань, що засвоюються дорослими, з їх життєвим і виробничим
досвідом сприяє, з одного боку, підвищенню якості засвоєння теорії, а з іншого – веде до розширення
особистого досвіду, перебудовує і систематизує старі уявлення, змінює і заглиблює їх, підвищуючи
тим самим в очах тих, що навчаються значущість теоретичних положень, що вивчаються,
Таким чином, педагогічні умови навчання даного контингенту повинні визначатися як
соціальними функціями освіти дорослих, так і особливостями особи тих, що навчаються. При цьому
тип учбового закладу (наприклад, інститут підвищення професійної кваліфікації) припускає
специфічне втілення загальних педагогічних принципів.
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Пинчук Е. А. Особенности субъекта модернизации в высшем образовании.
В нашей работе исследуется проблема на личностном уровне субъектного взаимодействия.
Модернизация выступает как особым образом организованная деятельность, самовоспроизводящая
себя. Она требует совершенно определённой совокупности характерологических черт личности
субъекта модернизации, среди которых: потребность в переменах; умение уйти от власти традиций,
определяя точки развития и адекватные им социальные механизмы; способность находить идеи и
использовать возможности их оптимальной реализации; системный, прогностический подход к отбору и
организации нововведений; способность ориентироваться в состоянии неопределённости и определять
допустимую степень риска; готовность к преодолению постоянно возникающих препятствий;
развитая способность к изменению и самоанализу.
Pinchuk Ye. A. The Peculiarities of the Modernization Subject in Higher Education.
In our work the problem at personal level of subject interaction is investigated. Modernisation acts as in a
special way organised activity self-reproducing. She demands absolutely certain set of characteristic lines of the
person of the subject of modernisation, among which: requirement for changes; ability to leave from the power
of traditions, defining points of development and social mechanisms adequate to them; ability to find idea and
to use possibilities of their optimum realisation; system, prognostic approach to selection and the organisation of
innovations; ability to be guided in a condition of uncertainty and to define admissible degree of risk; readiness for
overcoming of constantly arising obstacles; the developed ability to change and introspection.
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ВИХОВАННЯ ЯК ДИНАМІЧНА СИСТЕМА
У статті аналізується проблема реалізації системного підходу у виховному процесі. Автор
обґрунтовує суть і основні напрями комплексного підходу до організації виховання молоді.
Розглядаються деякі питання організації змісту виховної роботи та різні варіанти організації
виховання у вищих навчальних закладах. Детально розглянуто систему виховної роботи в
Харківському гуманітарно-педагогічному інституті.
Розбудова національної школи вимагає особливої уваги до виховної роботи з молодим
поколінням. Становлення держави з новою соціологічною орієнтацією гостро ставить проблему
формування людини, конкурентоспроможної на ринку праці. Водночас ринкові відносини виявили
низку суперечностей між величезними затратами сил педагогів на виховання й порівняно скромними
результатами. Мабуть, кожен зі мною погодиться в тому, що можна добре знати вихованців, гуманно
до них ставитися, здійснювати індивідуальний підхід, захоплювати навчанням, організовувати їхню
трудову, естетичну та індивідуальну діяльність – і все ж не досягати бажаної результативності. Що ж
заважає досягти успіху? Нескоординованість, а часом і протилежність виховних впливів, що йдуть від
сім’ї, навчального закладу, вулиці, неформальних об’єднань, засобів масової інформації тощо. До
того ж, усі ці впливи по-різному асимілюються вихованцями в процесі прояву ними активності, а
отже, на "виході" ми маємо різні результати.
Як же скоординуватиці виховні впливи? Зазвичай, стверджують: необхідна система! Що ж це таке
"система у вихованні"?
Мета цієї статті – не тільки і не стільки визначення понять "система" та "система виховання" –
більш важливою є спроба науково обґрунтовано підійти до системного розуміння виховання, що
забезпечить більш чітке уявлення логіки діяльності вихователів.
Під системою часто розуміють певну узгодженість і послідовність. Однак, як забезпечити
узгодженість і послідовність виховних впливів?
Тривалий власний і масовий педагогічний досвід, численні дослідження ще і ще раз
підтверджують, що не можна досягти бажаного успіху, якщо не забезпечити оптимального
функціонування системи виховання в кожному педагогічному навчальному закладі.
Проблеми цілісності виховного процесу, системного підходу до виховання давно привертали
увагу вчених-педагогів (А. Макаренко, В. Сухомлинський, Л. Гордін, О. Дубасенюк, В. Ільїн,
В. Караковський, О. Киричук, В. Коротов, Г. Троцко та інші науковці). Серед наукових праць,
присвячених виховним системам, можна виокремити дві групи. В одній система виховання
розглядається як таке, що має бути привнесено в школу, професійний навчальний заклад: в одному
навчально-виховному закладі є система виховання, в іншому поки немає і її треба створити. У деяких
працях уже сама школа, технікум, коледж, інститут, університет, як і будь-який виховний заклад,
розглядається як система. Вона може по-різному, із різним рівнем наукової обґрунтованості, давати
різні педагогічні результати, але в будь-якому випадку виховні заклади існують як педагогічна
система.
Отже, що ж таке "виховна система"? Як вона функціонує?
Виховна система в педагогіці визначається як цілісна система ідей, принципів, змісту, форм,
методів, засобів впливу на особистість в дії. Окрім того, всі згодні, що виховання – це передача й
засвоєння людьми культури і, насамперед, соціального досвіду як її частини; вона відіграє провідну
роль у формуванні особистості, хоча в цьому процесі велике значення відіграє спадковість, а
безпосередньо виховання, його завдання, зміст, організація, методи значною мірою визначаються
суспільством, панівними в ньому відносинами: здійснюється воно в діяльності та спілкуванні при
керівній ролі вихователя [1: 6-7; 2: 19]. Ці та подібні їм положення теорії виховання важливі для
практики, але їх недостатньо для створення цілісної картини виховання, необхідної для організації
цього процесу. Таку цілісну картину виховання може відтворити лише системний підхід, що полягає
в підході до пізнання й перетворення дійсності, до тих чи інших її об’єктів як до системних. Будучи
системами, ці об’єкти являють собою сукупність компонентів, взаємодія яких породжує їх нові
властивості: останні не властиві окремим компонентам системи, а виникають лише в результаті їх
взаємодії [3: 18].
Про необхідність системного підходу до виховання написано багато, але нерідко він лише
декларується. У нашому розумінні виховання існує не тільки як процес, а як виховні системи, що його
породжують. Компонентами таких систем є вихованці й вихователі, а також засоби виховання – у
певних взаємозв’язках і взаємодії, що відбувається на їх основі. Саме ця взаємодія, послідовно
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розгортаючись у часі, і є процесом виховання. Отже, виховні системи представляють собою
сукупність компонентів, сторін, зв’язків, відношень, що перебувають у діалектичному протиріччі.
Фактором або рушійною силою, що забезпечує функціонування цих систем, є взаємопов’язана
діяльність вихованців і вихователів. Саме ця діяльність стає узагальнювальним фактором, що
забезпечує цілісність педагогічних систем, їх функціонування й розвиток.
Найдавнішою виховною системою в історії людства є сім’я. Дещо пізніше виникла інша виховна
система – школа, а потім створювалися такі виховні системи, як середні та вищі навчальні заклади,
дошкільні та позашкільні заклади, громадські організації, що характеризуються яскраво вираженим
виховним спрямуванням.
Специфічним видом педагогічних систем є дидактичні системи, що створюються на базі
навчальної діяльності як сфери їх функціонування. Вони є важливою частиною виховних систем у
навчальних закладах і забезпечують реалізацію виховних можливостей навчальної діяльності.
Навчальна та навчально-професійна діяльність є сферою функціонування не тільки розумового, а
й морального, трудовогота інших аспектів виховання.
Отже, посилаючись на вищезазначене, доходимо висновку, що виховні системи існують у
взаємопроникненні. Виникає логічне запитання: поза виховними системами виховання не
відбувається? Ні, відбувалось і відбувається, однак створення виховних систем слід розглядати як
значний крок у розвитку як теорії та практики виховання, так і в історії людства. Стихійно ж процес
виховання відбувається в різних сферах вільного спілкування людей, трудової діяльності тощо.
Можна стверджувати: єдиний шлях стабільного підвищення рівня ефективності роботи з дітьми,
підлітками та молоддю – забезпечення оптимальних організацій і функціонування виховних систем.
У сучасній вітчизняній теорії та практиці існують різні варіанти організації виховання в освітніх
закладах.
Традиційний варіант. Педагог має повне навчальне навантаження плюс класне керівництво чи
кураторство.
Звільнений варіант. Керівник групи проводить заняття тільки у своєму класі (академічній групі),
а може й не викладати жодного предмета.
Вальдорфський варіант. Класний керівник (куратор) проводить "головні уроки" (викладає
професійно орієнтовані дисципліни) упродовж усього терміну навчання й у такий спосіб здійснює
виховання в процесі навчання.
Клубний варіант. Життєдіяльність у навчальному закладі чітко поділяється на навчальну
(академічну) та виховну (клубну). Класний керівник (куратор) не викладає ніяких предметів, а
проводить тільки виховні заходи – здійснює виховну діяльність.
Соціумваріант. Виховну роботу здійснюють класний організатор (груповий керівник) і
соціальний педагог, який є у штаті навчального закладу.
Відмінності та специфіка навчання й виховання як чинників цілісного педагогічного процесу ніяк
не скасовують того спільного, що сприяє їх єдності, цілісності, оскільки провідна ідея виховної
роботи – ідеал усебічно розвиненої особистості.
Головною метою виховної роботи Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, що визначає
її системність і цілісність, є формування в молодих людей комплексу особистісних якостей і рис
майбутнього компетентного фахівця та громадянина України. Це – глибокі знання, національна
свідомість і патріотизм, розвинена духовність, моральна, художньо-естетична, правова, політична,
фізична, екологічна культура, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Сучасний учитель
повинен бути здатним захищати та відстоювати власні позиції й погляди, постійно дбати про
самовдосконалення.
Навчально-виховний процес, організаційно-педагогічна система виховної роботи зі студентами,
управління нею ґрунтується на впровадженні державної мови, національних і загальнолюдських
цінностей у всі сфери діяльності навчального закладу, життя майбутніх педагогів.
Першорядне завдання – виховання духовності, культури, толерантності кожного студента –
майбутнього вчителя, вихователя дітей і молоді ХХІ століття; формування професіоналізму,
креативного науково-педагогічного мислення, національної гідності й самосвідомості.
В інституті склалася система виховної роботи, а творчий, інноваційний напрям організації її є
характерною особливістю діяльності педагогічного колективу(див. схему 1).
Чільне місце в цій системі належить громадянському вихованню, розробці шляхів і методів
залучення студентів до народних традицій, вихованню духовних цінностей. Реалізуючи завдання
громадянського виховання, викладач суспільних дисциплін Н. А. Ярко розробила систему
громадянського виховання, через яку студенти ознайомлюються з теорією, ідеями видатних
українських мислителів, політичних і державних діячів М. Грушевського, М. Драгоманова, І. Франка
та інших видатних особистостей України.
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У процесі національного виховання у студентів виробляються історична пам’ять, переконання,
ідеали.
Їхня увага акцентується на досягненнях рідного народу, його ідеалах, святинях, вони вчаться на
цих взірцях виховувати дітей, учнівську молодь. Зміст такої роботи реалізується під час проведення
свят, урочистостей (День Перемоги, День Конституції України, День українського козацтва,
Шевченківські дні, день народження Г. С. Сковороди).
Студентство інституту залучається до творчого пізнання ідей видатних представників української
педагогічної науки Г. Ващенка, С. Русової, В. Сухомлинського, Х. Алчевської.
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Значна увага при формуванні історичної пам’яті, національної гідності й гордості за наших
предків, гуманного ставлення до інших народів приділяється під час проведення студентських
наукових конференцій, читань, круглих столів на теми: "Історія моєї родини в історії Батьківщини",
"Забуттю не підлягає", "Чорнобиль – катастрофа планетарного масштабу", "Моя земля – земля моїх
батьків", "О краю мій, Слобожанщино". На факультетах, в академічних групах упроваджуються різні
форми позааудиторної роботи, що спрямовані на морально-етичний характер виховання, зокрема,
усні журнали, диспути й дискусії на теми: "Етика педагога", "Ми з тих добрих країв, де батьків
називають на Ви", екскурсії по історичних та пам’ятних місцях рідної Слобожанщини, до столиці
України м. Києва, стародавнього Львова, Умані, Закарпаття тощо.
Належна увага у виховному процесі приділяється розкриттю суті законів Української держави,
необхідності дотримання їх, формуванню правової культури, а саме: законів "Про освіту", "Про мови
в Україні", "Декларації прав дитини", "Загальної декларації прав людини".
Людську особистість визначає її духовний зміст. Духовність розвивається на основі національних
традицій. Традиційна українська родина – перша школа любові й мудрості, світлих моральних чеснот
і благородних учинків.
Ми повинні відновити й утвердити те вічне, на чому завжди ґрунтується як національна, так і
загальнолюдська педагогічна культура. І чимало цінних порад щодо цього дає кураторам цикл бесід,
розроблених їм на допомогу: "Суть українського родинознавства", "Історія родини в історії
Батьківщини", "Берегиня роду (до Дня матері)", "Я пишаюся своїми батьками", "Моє коріння".
На кожному факультеті студенти беруть участь у благодійних акціях. Студенти-волонтери
допомагають дітям-сиротам, ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, займаються
програмою "АнтиСНІД", борються з уживанням наркотиків, тютюнопалінням та іншими шкідливими
для фізичного, морального та духовного здоров’я людини звичками.
Система виховної роботи не обходить проблем формування у майбутніх фахівців екологічної,
художньо-естетичної культури, потреби жити та працювати за законами краси. Цьому сприяють
конкурси "Міс валеологія", "Щедроти твої, Слобожанщино", "Замість ялинки – святковий букет",
брейн-ринги "Ти і природа", виставки екологічного плаката, фіто-бар, екологічне ательє "La hmonty",
вистави літературного театру "Неопалима купина" (з уст історії), "Я так її, я так люблю мою
Україну…" (до 190-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка), "Іван Вишенський" (до 150-річчя від
дня народження І. Я. Франка), фестивалі, творчі вечори, усні журнали: "Ідеї Д. Б. Кабалевського – у
ХХІ ст.", "Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить", цикл бесід "Про духовне", "Озвися
словом…" (до дня української писемності та мови), "Мова – життя основа" (до Міжнародного дня
рідної мови).
В інституті працює велика кількість творчих груп, гуртків, клубів за інтересами. Так творча група
"Науковець" провела літературно-музичну композицію "Україно моя, калинова земля…". У сні
журнали "Моя земля – земля моїх батьків", "Всі ми діти планети Земля (до Дня миру)". У гуртожитку
працює клуб "Берегиня". Народні звичаї та обряди, святкування урочистих подій за народними
традиціями – основні напрями роботи клубу.
Духовному розвитку студентської молоді сприяють і цикли бесід про духовне "Сад твоєї душі",
"Любовью украшай деяния свои", "Казки серця".
Велике значення в національному вихованні молоді відіграє образотворче мистецтво. Викладачі
кафедри образотворчого мистецтва впроваджують різні форми виховної роботи, спрямовані на
залучення студентської молоді до скрабниці національної зображувальної діяльності. Це й засідання
круглого столу "Народне мистецтво в контексті виховання й культури", і лекції-концерти "Образи
природи в мистецтві", і зустрічі з видатними художниками, народними митцями. Працюють гуртки
"Х удожнього бісерування", "Української народної вишивки". Студентські роботи щорічно
експонуються на обласних виставках творчих робіт студентів, викладачів, співпрацівників закладів.
Весь викладацький склад інституту бере активну участь у формуванні готовності студентів
постійно займатися самоосвітою, самовихованням,
самовдосконаленням. Майбутні педагоги
прагнуть підвищувати свою професійну підготовку шляхом оволодіння ними педагогічними
технологіями навчання й виховання молоді.
Щорічно проводяться конкурси на кращу студентську наукову роботу, науково-практичні
конференції за участю науковців та практичних працівників різних ланок освіти, творчі зустрічі, пресконференції, "Сковородинівські читання", "Педагогічна наука та практика – загальноосвітній школі",
"Українська сім’я та традиції виховання дітей", "Використання надбань народної педагогіки у
вихованні студентів".
У виховну практику впроваджуються випробувані часом, а також нові напрями і форми роботи зі
студентами:
наукові, літературні, мистецькі гуртки, студії;
диспути, дискусії, вечори (години) педагогічного спілкування;
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години-презентації власної точки зору, публічні виступи, педагогічні діалоги за участі
практичних працівників освітніх закладів;
творчі зустрічі з видатними вченими, митцями, педагогами;
фестивалі, лекції-концерти, українські вечорниці;
предметні олімпіади, години педагогічної майстерності та конкурси "Випускник року",
конкурс авторської пісні, поезії, присвяченої професії;
посвята в першокурсники, святкування Дня знань, Дня студентів, Дня матері, Дня
працівника освіти, свято відмінників, "Міс інституту", "Містер інституту", зустрічі з
випускниками тощо.
Склалася система роботи з батьками, забезпечують яку не лише куратори груп, а й адміністрація
інституту. Ректор під час зустрічей із батьками обговорює питання, що хвилюють і педагогів, і
батьків: навчання, і виховання, і дозвілля наших вихованців.
Подвійної уваги потребують від нас діти, позбавленні батьківського піклування. Доводиться
інколи їх і заміж віддавати, і чоловіків їхніх наставляти на путь істини.
Створена система виховної роботи (далеко не повно розкрита в статті) забезпечує можливість
творчого відродження вітчизняних виховних традицій, розвиток і постійне поглиблення виховної
роботи зі студентами, формування творчого, високопрофесійного сучасного фахівця, здатного
виховувати самодостатнє молоде покоління України.
Насамкінець ми виокремимо два важливі моменти системного бачення виховання.
По-перше, вищезазначене системне розуміння виховання дає можливість обґрунтувати суть й
основні напрями комплексного підходу до його організації. Суть цього підходу ми вбачаємо у
вивченні та організації виховання як багаторівневої системи, як ієрархії виховних систем, різні види
яких по-різному взаємопов’язані. Існують три рівні такого підходу: рівень виховної системи
суспільства в цілому, її регіональних систем і систем педагогічних, тих, що безпосередньо
породжують процес виховання.
По-друге, системне розуміння виховання, і тільки воно, на наше переконання, створює можливості
для науково обґрунтованого підходу до визначення змісту й організації діяльності вихователів, до
розкриття їхніх функцій у тих чи інших педагогічних системах. Воно забезпечує можливість розробки
того, що ми називаємо логікою діяльності вихователів.
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Пономарева Г. Ф. Воспитание как динамическая система.
В статье анализируется проблема реализации системного подхода в воспитательном процессе.
Автор обосновывает суть и основные направления комплексного подхода к организации воспитания
молодежи. Рассматриваются некоторые вопросы организации воспитательной работы и разные
варианты организации воспитания в высших учебных заведениях. Детально рассмотрена система
воспитательной работы в Харьковском гуманитарно-педагогическом институте.
Ponomareva Н. F . Education as а Dynamic System.
In article the problem of realisation of the system approach in educational process is analyzed. The author
proves the essence and the basic directions of the complex approach to the organisation of education of
youth. Some questions of the organisation of educational work and different variants of the organisation of
education in higher educational institutions are considered. The system of educational work at the Kharkiv
humanitarian-pedagogical institute is considered in details.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПР АКТИКИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті представлено методологічну основу технології проектування педагогічної практики в
умовах інтегрованої професійної підготовки студентів. Розглянуто компоненти технологічного
проектування практики, з метою аналізу наслідків впровадження такого проектування. Також
відображено шляхи інтеграції в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів.
Соціальні зміни, що відбуваються в суспільстві, по-новому ставлять питання про професійну
компетенцію вчителя. Особистість учителя, його професійна компетентність, соціальна зрілість і
духовне багатство сьогодні, як ніколи, виявляються найбільш важливими умовами забезпечення
ефективності процесу навчання та виховання. Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно
освічені, етичні, заповзятливі люди, здатні самостійно ухвалювати відповідальні рішення в ситуації
вибору, бути мобільними, динамічними, конструктивнимифахівцями, володіти розвиненим відчуттям
відповідальності за долю країни. Щоб реалізувати цю мету, потрібно не тільки відновити зміст і
технології освіти, але, перш за все, підготувати вчителя, здатного вирішувати ці складні соціальнопедагогічні завдання.
Підходи до вирішення проблем професійної освіти в умовах педагогічної практики розкриті в
роботах О. Абдулліної, Н. Боритко, М. Бурмістрової, Л. Дроздової, С. Міліциної, Е. Мокієнко,
Л. Шиянової та ін. Однією із загальновизнаних тенденцій розвитку освіти на сучасному етапі є
технологізація, основні положення якої сформульовані в працях В. Безрукової, В. Беспалько,
М. Кларіна, В. Монахова, М. Сибірської та ін. Велика увага сьогодні приділяється розробці питань
управління якістю освіти, проектування і діагностики якості підготовки (Д. Забродін, Л. Захарова,
І. Гребнєв, Н. Полякова). Проте слід зазначити, що технологічні аспекти проектування практики як
елементу інтегрованої професійної підготовки в даних дослідженнях не розглядаються.
Проаналізувавши моделі проектувальної діяльності, запропоновані різними авторами
(Н. Алексєєв, В. Краєвський, М. Сибірська), ми прийшли до висновку, що на сьогодні проектування
стало визнаною технологією практико-орієнтованої моделі освіти. Логіка технологічного
проектування, на думку М. Кларіна, полягає в наступному: підготовка цілей і їх максимальне
уточнення, формулювання цілей з орієнтацією на досягнення результатів; підготовка матеріалу,
засобів та організація ходу навчання відповідно до цілей; оцінка поточних результатів, корекція
навчання; аналіз і завершальна оцінка результатів.
Проектування професійної підготовки за фахом "Початкове навчання" припускає орієнтацію не
тільки на актуальний рівень розвитку її теоретичних основ і сфери професійної діяльності, але й на
прогнозований рівень із урахуванням виділених тенденцій розвитку (поліфункціональність,
різноманітність об'єктів діяльності та ін.). Головним кінцевим результатом освіти є готовність
фахівця до професійної діяльності.
Педагогічна діяльність фахівця носить інтеграційний, міжпредметний характер. Разом з тим, у
навчальному процесі все, що повинен знати й уміти фахівець, вивчається диференційовано, в рамках
окремих навчальних дисциплін. Вирішення поставленої проблеми забезпечується шляхом
моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, як на етапі навчання, так і на етапі
контролю, внаслідок чого відбувається інтеграція знань і вмінь (взаємопроникнення знань і вмінь з
різних дисциплін) на основі розуміння професійної діяльності як цілісного процесу, що має
специфічні цілі та результати. Найбільш широкі можливості для подібної інтеграції надає педагогічна
практика, що забезпечує єдність теоретичної, методичної і дослідницької підготовки студента на всіх
ступенях навчання. Розгляд технології проектування практики в інтегрованій професійній підготовці
майбутніх учителів початкових класів і є метою представленої статті.
Практична підготовка є центральною частиною професійної підготовки студентів. Вона
спрямована на розуміння студентами соціальної значущості вибраної ними професії, на формування в
них системи наукових знань, на вироблення практичних умінь. Практика є істотним компонентом
освітнього процесу, що дозволяє інтегрувати й узагальнювати уявлення та первинний досвід
професійної діяльності за умови її раціональної організації.
Поняття "інтеграція" достатньо широко використовується в соціальній практиці, в мовознавстві,
економіці, психотерапії й таке ін. Під інтеграцією розуміється стан зв'язаності окремих
диференційованих частин і функцій системи, організму в ціле, а також процес, ведучий до такого
стану. Становленням інтеграційного підходу є рух у напрямі концептуального синтезу сучасних
© Прокоф’єва М. Ю., 2009
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наукових теорій особистості й її зміни, а також відповідних методів дії. Таким чином, інтеграція в
системі професійної підготовки визначається як: процес зближення сучасного наукового знання,
інтелектуально-концептуальних можливостей окремих наук і практики; процес взаємопроникнення
психолого-педагогічних та інших дисциплін; процес педагогічного проектування інтенсивних
технологій навчання.
Практика розглядається як ланка єдиного педагогічного процесу, що передбачає відповідність
теоретичної підготовки вимогам практики, формування педагогічних умінь і професійно цінних
якостей особистості. Вона є основною й найдієвішою формою становлення та формування
особистості майбутнього вчителя. Затверджуючи це, фахівці виходять з широко відомого
психологічного положення про те, що особистість, її особливості, якості формуються в процесі
діяльності. Необхідно підкреслити, що практика, за своєю суттю, є елементом, інтегруючим
професійну підготовку студентів у сфері теорії, методики та дослідницької роботи.
Подібна інтеграція, що дозволяє створити цілісну модель професійної підготовки, забезпечується
трьома рівнями інтеграційних процесів: "зовнішньою" інтеграцією, що забезпечує взаємозв'язок із
професійною діяльністю майбутнього фахівця через Державний освітній стандарт і кваліфікаційну
характеристику з урахуванням регіональних особливостей і запитів соціальних партнерів;
"структурної" практики, що виявляється в зближенні, з іншими елементами професійної підготовки
(виховною, навчальною, самостійною, дослідницькою роботою); "внутрішньою", такою, що
припускає взаємозв'язок і взаємодоповнення окремих видів й елементів практики як системи.
Організація практики на основі інтеграційного підходу припускає її наступну спрямованість: на
виконання державних вимог до мінімуму змісту й рівня підготовки випускників відповідно до
отримуваної спеціальності та привласнюваної кваліфікації; безперервність, комплексність,
послідовність оволодіння студентами професійною діяльністю відповідно до програми практики, що
передбачає логічний взаємозв'язок і поєднання теоретичного й практичного навчання, спадкоємність
усіх етапів практики. Професійно-педагогічна діяльність може бути визначена як метадіяльність,
оскільки зміст свідомості майбутнього вчителя не привноситься ззовні, а може бути виробленим у
процесі спеціальної організованої діяльності – педагогічної практики.
Методологічнуоснову педагогічної практики складають:
1. Компетентнісний підхід в освіті. У його рамках здійснюється спроба внести особистісний підхід
в освітній процес. Цей підхід живе особистісне знання протиставляє безсуб'єктному, відчудженому,
трансльованому у вигляді інформації. Особистісне знання, так само як і особистісне розуміння, є не
тільки усвідомленням засвоєного матеріалу як деяка абстрактна "цінність", але також і його
застосуванням у реальних життєвих ситуаціях.
2. Діяльнісний підхід у навчанні. Використання його принципів орієнтоване на засвоєння способів
мислення і діяльності, на розвиток пізнавальних здібностей, і творчого потенціалу студентів.
Особистісно-діяльнісний підхід означає наявність актуальної ситуації інтерналізації нових форм,
правил, способів і засіб соціально-професійно-комунікативної діяльності, тобто розвиток не тільки
професійної компетентності студента, але і його особистості в цілому. Основою діяльнісного підходу
є діалогізація освітнього процесу, проблематизація змісту й методів навчання, креативність і
рефлексивність діяльності, надання студентам педагогічно обґрунтованої свободи вибору. Реалізація
діяльнісного підходу припускає застосування інформаційно-комунікаційних технологій, методу
проектів.
3. Концепції контекстного навчання. Сутнісною характеристикою контекстного навчання є
послідовне моделювання за допомогою всієї системи форм, методів і засобів навчання наочного й
соціального змісту засвоюваної професійної діяльності. У контекстному навчанні студент із самого
початку ставиться в діяльнісну позицію, оскільки навчальні предмети представлені у вигляді
предметів діяльності (навчальної, квазіпрофесійної, навчально-професійної). Це дозволяє включити
весь потенціал активності студента – від рівня сприйняття до рівня соціальної активності, що
дозволяє ухвалювати сумісні рішення. Засвоєння знань студентами здійснюється в контексті рішення
ними майбутніх педагогічних ситуацій, що забезпечує умови для формування професійної мотивації,
особистісного сенсу процесу навчання. Теоретичною базою підготовки студентів до педагогічної
практики є забезпечення цілісності навчально-виховного процесу ВНЗу, зміцнення в особистості
студента творчих починань, підвищення його мотивації до пізнання й набуття педагогічного досвіду,
до самовдосконалення.
Розробка технології проектування практики на основі інтеграційного підходу припускає внесення
якісних змін до існуючої практики розробки навчальних програм вищого навчального закладу. Перш
за все, мова йде про усунення фрагментарності професійної підготовки.
Аналіз науково-методичної літератури з теми дослідження дозволив виділити наступні
компоненти технологічного проектування практики: цільовий (уточнення загальної мети практики,
цілей окремих її етапів, їх формулювання з орієнтацією на результат); змістовий (відбір змісту
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практики на основі освітнього стандарту, кваліфікаційної характеристики фахівця з виділенням видів
професійної діяльності й визначенням черговості їх освоєння за етапами практики; конкретизація й
інтеграція змісту практики з іншими елементами професійної підготовки: теоретичними
дисциплінами, дослідницькою роботою шляхом виділення взаємозв'язаних тем і завдань за роками
навчання); часовий (визначення видів і термінів практики, формулювання вимог до відбору базових
установ практики, вибір форм проходження окремих видів практики); забезпечуючий (підготовка
робочої програми й методичних матеріалів, визначення засобів і методів практичного навчання);
організаційний (організація практики відповідно до цілей); результативний (оцінка поточних
результатів, корекція проекту, аналіз і завершальна оцінка результатів).
Цільовий компонент формулюється відповідно до загальних цілей професійної підготовки в
системі вищої педагогічної освіти, специфікою спеціальності. Професійна підготовка вчителя
початкових класів повинна бути спрямована на формування професійних умінь і особистих якостей,
що характеризують гуманістичну орієнтацію, творчу позицію, професійну відповідальність фахівця.
Стосовно практики, що розглядається як компонент, інтегруючий професійну підготовку, мова йде
про визначення показників готовності до професійної діяльності. Реалізація цілей і завдань
педагогічної практики припускає інтегрований підхід до визначення й розробки видів діяльності,
спрямованих на формування різних рівнів компетентності (ключових, базових, спеціальних) із
урахуванням набору професійно значущих знань, навичок і вмінь.
Проектування змістового компоненту практики припускає аналіз нормативно-правових
документів, що визначають функції й види діяльності фахівця. Першим кроком для розробника
інтегрованих програм є визначення змісту професійної підготовки для кожної спеціальності за роками
навчання з конкретизацією завдань самостійної й дослідницької роботи. При визначенні змісту
педагогічної практики необхідно виділити інваріантний і варіативний компоненти. Варіативний
компонент покликаний уточнювати й розширювати базовий рівень і визначати спеціальний рівень
компетентності майбутнього педагога.
Часовий компонент припускає визначення видів і термінів практики, відповідних функціям,
порядку їх освоєння на основі аналізу навчальних планів, програм і ступеня складності. Практика має
наскрізний характер, кожний подальший вид практики повинен бути логічним продовженням
попереднього й бути спрямованим на оволодіння основними видами діяльності фахівця, розвиток
професійних умінь. Організаційний компонент припускає вибір базових установ, форми проходження
практики. Необхідно уточнити організацію методичного керівництва студентами в процесі
проходження педагогічної практики: з розрізненого управління й контролю над виконанням окремих
видів завдань його слід перевести в комплексний психолого-педагогічний і методичний супровід
професійно-педагогічної діяльності студента.
Для того, щоб педагогічна практика стала майданчиком спільної діяльності викладачів і студентів
ВНЗ, колективів освітніх установ, батьків, важливо, щоб у процесі освоєння професійної діяльності
студенти реалізовували освітні й соціальні проекти, актуальні та значущі для шкіл і дитячих садків.
Такі проекти, з одного боку, дозволять студентам освоїти професійно-педагогічну діяльність у її
системній цілісності, а з іншого – дадуть можливість освітнім установам просунутися у вирішенні
власних проблем і повсякденних завдань, отримати науково-методичну допомогу від викладачів
університету та раціонально використовувати можливості й здібності студентів на користь розвитку
кожного колективу. Науково-дослідна або дослідно-експериментальна діяльність, що реалізовується в
період практики, також може бути співвіднесена з актуальними потребами освітніх установ, а
випускні кваліфікаційні роботи – виконуватися за їх замовленнями. Це забезпечить реальну
практичну значущість таких робіт, дозволить студентам усвідомити важливість педагогічних
компетенцій у професійній діяльності.
Забезпечуючий компонент включає розробку програмно-методичного комплексу практики.
Навчально-методичне забезпечення процесу педагогічної практики сьогодні представлене
рекомендаціями, в яких приведені програма практики, набір завдань, зразки звітної документації,
деякі методичні матеріали. З урахуванням змін у змісті практики слід відновити супровідні матеріали
для студентів. Доцільне створення в ресурсних центрах інформаційно-методичної бази, що дозволяє
студентам самостійно управляти своєю професійною діяльністю в рамках освітніх, соціальних,
дослідницьких проектів, що реалізовуються на практиці.
Результативний компонент припускає оцінку змін рівня готовності до професійної діяльності
(особистісної, мотиваційної, операціональної). Відстежується протягом всього періоду навчання на
основі частоти прояву досліджуваного показника у студентів. Важливим аспектом є розробка й
впровадження контрольно-вимірювальних матеріалів (тести, анкети, "портфоліо", зошит-паспорт
тощо). З одного боку, такий інструментарій виступатиме як навчальний засіб, що дозволяє студентові
проводити самооцінку практичної діяльності, ступінь професійної готовності (самомоніторинг), з
іншого – експрес-метод зовнішньої оцінки й засобу експертної оцінки досягнень студентів
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(моніторинг). Такі матеріали можуть складатися з трьох компонентів: знаннєвого, діяльнісного та
рефлексивного. Їх використання можливе як для допуску студента до проходження педагогічної
практики. Технологія проектування практики як елементу інтегрованої професійної підготовки
дозволяє скоротити тимчасові витрати. Найважливішим способом інтеграції є включення результатів
досліджень, проведених у ході практики, в програми поточної і підсумкової державної атестації
студентів.
Таким чином, організація практики на основі інтеграційного підходу припускає її спрямованість
на виконання державних вимог до змісту й рівня підготовки випускників відповідно до отримуваної
спеціальності й привласнюваної кваліфікації та на безперервність, комплексність, послідовність
оволодіння студентами професійною діяльністю відповідно до програми практики, що передбачає
логічний взаємозв'язок і поєднання теоретичного та практичного навчання, наступність всіх етапів
практики.
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Прокофьева М. Ю. Технология проектирования практики в интегрированной
профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов.
В статье представлена методологическая основа технологии проэктирования педагогической
практики в условиях интегрированной профессиональной подготовки студентов. Рассмотрены
компоненты технологического проэктирования практики и раскрыты последствия использования
такого проэктирования. Также отображены пути интеграции в системе профессиональной
подготовки будущих учителей начальных классов.
Prokof’eva M. Yu. Technology of Practice Planning in the Integrated Professional
Preparation of Primary School Future Teachers.
In the article the methodological basis of technology of pedagogical practice planning is presented in the
conditions of the integrated professional preparation of students. The components of the technological
planning of practice are considered, with the purpose of analysis of such planning introduction
consequences. The ways of integration in the system of professional preparation of future teachers of
primary school are also represented.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ОБДАРОВАНОСТІ
ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЇЇ ВИДІВ І СКЛАДОВИХ
У статті аналізується диференціація видів обдарованості, розглядаються сучасні підходи до
феномену обдарованості, визначаються її складові. Обговорюються деякі аспекти побудови моделі
обдарованості й креативності, формулюються мотиваційні чинники обдарованості. Формується
зв'язок креативності з самореалізацією особистості.
Проблеми подальшого розвитку виробництва, і розробка нових технологій, і становлення науки,
яка забезпечує ці процеси, і спілкування людей, що необхідне в будь-якій діяльності вимагають
високої обдарованості від членів суспільства. А сучасний етап розвитку суспільства ставить перед
педагогічною галуззю якісно нові вимоги до навчально-виховного процесу, що знаходять
відображення в державних освітніх документах (Держава національна програма "Освіта" ("Україна
XXI століття"), Концепція 12-річної загальноосвітньої школи та ін.). Серед них велике значення
надається всебічному розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення й розвитку її задатків,
здібностей та обдарованості [1].
Обдарованість – це складова особистості, але вона може бути чи суттєво розвинута у певних
умовах, чи навпаки, пригнічена. Відтак виникає проблема роботи з обдарованими дітьми, яка б була
спрямована на їх всебічний розвиток.
Вивчення наукової літератури з даної проблеми дозволяє зробити висновок, що питання розвитку
обдарованості учнів, її структури, видів, діагностики отримали певне відображення у роботах
Ю. К. Чабанського, Л. О. Венгера, М. С. Лейтеса, О. М. Матюшина, В. О. Моляко, В. Ф. Паламарчук
та ін. Ними пропонуються критерії обдарованості, аналізуються та обґрунтовуються концепції
реалізації творчих потенціалів обдарованих дітей, підкреслюється необхідність індивідуального
підходу до навчання, роль та місце навчальних закладів нового типу в розвитку обдарованих дітей.
Проблему обдарованості загалом досліджували Б. Г. Ананьєв, В. М. Мясищев, А. Г. Ковальов,
Г. С. Костюк, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов.
Відтак, метою статті є аналіз диференціації видів обдарованості та розгляд сучасних підходів до
побудовимоделі обдарованості.
Для проведення диференціації видів обдарованості слід розглянути сучасні підходи до побудови
моделі обдарованості. Ми виокремлюємо декілька таких підходів [2].
Дж. Рензуллі розглядає обдарованість як потенційну якість людини, що має розгортатися в
подальшому її розвитку. На його думку, обдарованість є поєднанням декількох характеристик:
інтелектуальні здібності, розвиток яких перевищує середній рівень; креативність; наполегливість
(мотивація, орієнтована на завдання); знання (ерудиція); сприятливе навколишнє середовище.
Свою модель обдарованості П. Торренс будує на таких її складових, як творчі здібності
(лабільність, гнучкість, оригінальність, розробленість); творчі вміння; творча мотивація;
інтелектуальні здібності, що переважають середньовіковий рівень. Високі показники креативності, на
його думку, ще не дають гарантії великих творчих досягнень у подальшому, а лише констатують
певну вірогідність їх прояву. Максимальний же рівень творчих досягнень можливий лише за умови
поєднання всіх трьох основних чинників.
Ф. Монкс розробив "мультифакторну модель обдарованості", у рамках якої креативність і
інтелектуальні здібності не розділяються, як у попередніх моделях. Він пропонує такі параметри
обдарованості: мотивація, креативність, виключні здібності. Ця модель відрізняється
універсальністю, оскільки дозволяє пояснити часткові прояви обдарованості в різних сферах
(спеціальна обдарованість). Д. Фельдхьюсен складовими обдарованості вважає: інтелектуальні
здібності, розвиток яких перевищує середній рівень); креативність; наполегливість (мотивація,
орієнтована на завдання); "Я" – концепція; рівень самоповаги.
На думку А. М. Матюшкина, обдарованість являє собою комплекс інтелектуальних, творчих та
мотиваційних чинників. У структурі творчої особистості виокремлює 5 структурних компонентів:
домінуюча роль пізнавальної мотивації;
дослідницька, творча активність, яка проявляється у знаходженні нового, у постановці і
розв’язанні проблем;
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можливості досягнення оригінальних рішень;
можливості прогнозування і передбачення;
здатність до створення ідеальних еталонів, що забезпечують високі естетичні, моральні,
інтелектуальні оцінки [3].
Д. Б. Богоявленська запропонувала термін "інтелектуальна активність" як інтегральна властивість
певної системи, основними компонентами якої є: інтелектуальні чинники розумової діяльності
(загальні розумові здібності); неінтелектуальні чинники розумової діяльності (у першу чергу
мотиваційні). При цьому "інтелектуальна активність" не зводиться ані до перших, ані до других
чинників окремо [1]. Досліджуючи проблему обдарованості й здібностей особистості, Б. Г. Ананьєв,
В. М. Мясищев, А. Г. Ковальов, Г. С. Костюк, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов,
відзначали певні ознаки здібностей: індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну
людину від іншої; особливості, що сприяють успішному виконанню діяльності; здібності не зводяться
до знань, умінь, навичок, які вже виявлено в суб'єкта, а сприяють легкому і швидкому їх набуттю.
У цілому Б. М. Теплов заперечував спадковість здібностей, оскільки спадковими, як він вважав, є
лише задатки, анатомо-фізіологічні особливості людини. Здібності формуються в діяльності. Таким
чином, відмінності між задатками і здібностями в тому, що задатки не мають якісної визначеності,
змістового компонента. С. Л. Рубінштейн, Г. С. Костюк багато в чому поділяли концепцію
Б. М. Теплова, наголошуючи на зв'язку здібностей з розвитком. Б. Г. Ананьєва зазначав, що здібності
є виявом творчого розвитку розуму, а не простого нагромадження знань. Важливі думки
Б. Г. Ананьєва відносно спеціальних і загальних здібностей та обдарованості. Спеціальні здібності є
продуктом розвитку спеціальних видів діяльності, що мають провідне значення в загальному
розвитку людини. В. А. Крутецький звернув увагу на якості, що "супроводять" вияв і розвиток
здібностей (аналізуючи конкретні математичні здібності): активне, позитивне ставлення до
математики, схильність займатися нею, що переходить у пристрасну захопленість; працелюбність,
організованість, самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, інтелектуальні почуття (радість
творчості та ін.); наявність сприятливих станів: зацікавленості, зосередженості, позитивного
самопочуття тощо; запас знань, умінь і навичок у відповідній сфері для діяльності на певному рівні.
Б. М. Теплов наголошує на тому, що обдарованість слід розглядати насамперед в якісному, а не в
кількісному плані: психологія повинна давати практиці способи аналізу обдарованості людей у різних
сферах, а не прийоми її виміру. Головне не в тому, що одні люди більш, інші менш обдаровані.
Набагато важливіше те, що різні люди мають різну якісну обдарованість і різні якісні здібності.
Відмінності обдарованості виявляються в тому, що навіть піаністична обдарованість у різних людей
якісно різна: одна людина обдарована як піаніст, інша – інакше. Аналіз таких якісних відмінностей і
становить окреме завдання психології обдарованості.
Підсумовуючи думки дослідників, В. О. Моляко пише, що задатки, здібності, нахили,
обдарованість, талановитість, геніальність — основні поняття, якими доводиться оперувати,
розглядаючи проблему обдарованості. Загалом В. О. Моляко орієнтується на такі короткі визначення:
задатки – успадковані анатомо-фізіологічні особливості, що є основою для розвитку на їх базі
здібностей; нахили – конкретна вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність; ґрунтується на
потребах у тій чи іншій діяльності; прагнення удосконалювати її є основою покликання; здібності –
це індивідуальні властивості особистості, що дають змогу за інших однакових умов успішно
оволодівати тією або іншою діяльністю, розв'язувати ті чи інші завдання, проблеми; загальні
здібності – це властивості, що є основою оволодіння будь-якою діяльністю; спеціальні здібності –
дають змогу конкретній людині оволодівати певними видами діяльності, успішно виконувати
відповідну роботу; творчі здібності – дають змогу успішно займатися творчою діяльністю (загальні
творчі здібності – будь-якою творчою діяльністю, наприклад, літературною); обдарованість –
специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну роботу на якісно
вищому рівні, ніж на умовно "середньому"; творча обдарованість – допомагає успішно розв'язувати
творчі завдання, виконувати їх оригінальніше, ніж за наявності "простих" творчих здібностей; талант
– система якостей, властивостей, які сприяють особистості досягати значних успіхів в оригінальному
виконанні творчих завдань; геніальність – системна характеристика особистості, що свідчить про її
надоригінальні досягнення, дуже суттєво відрізняючись від "звичайної" і навіть творчої діяльності
(зокрема на рівні таланту) [4].
Як бачимо, короткий опис підходів до розуміння феномену обдарованості в її зв’язку з іншими
якостями людини дозволяє дійти висновку про існування певних розбіжностей щодо розуміння цього
багатоаспектного та складного явища. Загалом, аналіз психолого-педагогічних праць дозволяє
обґрунтувати деякі підходи до диференціації видів обдарованості. Ми вважаємо, що диференціація
видів обдарованості визначається критерієм, покладеним в основу класифікації. У обдарованості
можна виділити як якісний, так і кількісний аспект.
-
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Аналіз якісних характеристик обдарованості припускає виділення різних якісно своєрідних її
видів у зв'язку із специфікою психічних можливостей людини і особливостями їх прояву в тих або
інших видах діяльності. Аналіз кількісних характеристик обдарованості дозволяє описати ступінь
вираженості психічних можливостей людини.
Серед критеріїв виділення видів обдарованості можна назвати наступні:
1. Вид діяльності і сфери психіки, що її забезпечують.
2. Ступінь сформованості обдарованості.
3. Форма прояву.
4. Широта проявів у різних видах діяльності.
5. Особливості вікового розвитку.
До основних видів діяльності відносяться практична, теоретична (враховуючи дитячий вік, ми
вважаємо за краще говорити про пізнавальну діяльність), художньо-естетична, комунікативна і
духовно-ціннісна. Сфери психіки представлені інтелектуальною, емоційною і мотиваційно-вольовою.
У рамках кожної сфери можуть бути виділені різні рівні психічної організації. Так, у рамках
інтелектуальної сфери розрізняють сенсормоторний, просторово-візуальний, понятійно-логічний
рівні; емоційної сфери — рівні емоційного реагування і емоційного переживання; мотиваційновольової сфери виявляються рівні спонук та цілепокладання.
Відповідно, можуть бути виділені наступні види обдарованості. У практичній діяльності, зокрема,
можна виділити обдарованість в ремеслах, спортивну і організаційну обдарованість. У пізнавальній
діяльності знаходить реалізацію інтелектуальна обдарованість різних видів. У художньо-естетичній
діяльності виділяються, наприклад, хореографічна, сценічна, поетична для літератури, образотворча і
музична обдарованість. У комунікативній діяльності, перш за все, слід виділити лідерську і
атрактивну обдарованість. І, нарешті, в духовно-ціннісній діяльності ми відзначаємо обдарованість у
створенні нових духовних цінностей і сенсів, служіння людям.
Кожен вид обдарованості припускає одночасне включення всіх рівнів психічної організації з
переважанням того рівня, який найбільш значущий для даного конкретного виду діяльності.
Наприклад, музична обдарованість забезпечується всіма рівнями психічної організації, при цьому на
перший план можуть виходити або сенормоторні якості (і тоді ми говоримо про віртуоза), або
емоційно-експресивні якості (і тоді ми говоримо про рідкісну музичність, виразність і т. д.).
Кожен вид обдарованості по своїх проявах охоплює в тій чи іншій мірі всі п'ять видів діяльності.
Наприклад, діяльність музиканта-виконавця, будучиза визначенням художньо-естетичною, крім того,
формується і виявляється в практичному плані (на рівні моторних навиків і виконавської техніки), в
пізнавальному плані (на рівні інтерпретації), в комунікативномуплані (на рівні комунікації з автором
виконуваноготвору і слухачами), в духовно-ціннісному плані (на рівні додання сенсу своїй діяльності
як музикант).
Класифікація видів обдарованості по критерію "вид діяльності і забезпечуючі її сфери психіки" є
найбільш важливою в плані розуміння природи дитячої обдарованості. У рамках цієї класифікації
можуть бути поставлені і вирішені наступні два питання:
– як співвідносяться обдарованість і окремі здібності?
– чи існує "творча обдарованість" як особливий вид обдарованості?
Виділення видів обдарованості по критерію видів діяльності дозволяє відійти від життєвого
уявлення про обдарованість як кількісний ступінь вираженості здібностей і перейти до розуміння
обдарованості як системної якості. При цьому діяльність, її психологічна структура виступають як
об'єктивна підстава інтеграції окремих здібностей, служать матрицею, що формує склад здібностей,
які необхідні для її успішної реалізації.
Отже, обдарованість виступає як інтегральний прояв різних здібностей в цілях конкретної
діяльності. Один і той же вид обдарованості може носити неповторний, унікальний характер,
оскільки різні компоненти обдарованості у різних індивідуумів можуть бути виражені різною мірою.
Обдарованість може відбутися тільки в тому випадку, якщо резерви самих різних здібностей людини
дозволять компенсувати ті, що не дістають або недостатньо виражені компоненти, необхідні для
успішної реалізації діяльності. Особливо яскрава обдарованість або талант свідчать про наявність
високих здібностей по всьому набору компонентів, що зажадалися структурою діяльності, а також
про інтенсивність інтеграційних процесів "усередині" суб'єкта, що залучають його особову сферу.
Друге питання виникає природно, оскільки аналіз обдарованості ставить проблему її зв'язку з
творчістю як закономірним її результатом.
Широке розповсюдження, що одержало, в другій половині нашого століття розгляд "творчої
обдарованості" як самостійного виду обдарованості базується на ряду початкових суперечностей в
самій природі здібностей і обдарованості, які знаходять віддзеркалення в парадоксальній
феноменології. Людина з високими здібностями може не бути творчою і, навпаки, нерідкі випадки,
коли менш навчена і навіть менш здібна людина є творчою.
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Різний внесок провідних компонентів в структуру обдарованості може давати парадоксальну
картину, коли не співпадають у своєму прояві успішність в оволодінні діяльністю (успішність), розум
(кмітливість) і творчий ресурс.
У цьому випадку діяльність не припиняється навіть тоді, коли виконано початкове завдання,
реалізована первинна мета. Те, що дитина робить з любов'ю, вона постійно удосконалює,
реалізовуючи все нові задуми, народжені в процесі самої роботи. В результаті новий продукт його
діяльності значно перевищує первинний задум. У цьому випадку можна говорити про те, що мав
місце "розвиток діяльності". Розвиток діяльності за ініціативою самої дитини і є творчість.
Відтак, такий теоретичний підхід має важливе практичне слідство: кажучи про розвиток
обдарованості, не можна обмежувати свою роботу лише складанням програм навчання (прискорення,
ускладнення і т. д.). Необхідно створювати умови для формування внутрішньої мотивації діяльності,
спрямованості особи і системи цінностей, які створюють основу становлення духовності особи.
Історія науки і особливо мистецтва дає масу прикладів того, що відсутність або втрата духовності
оберталася втратою таланту.
При такому розумінні поняття "обдарованість" і "творча обдарованість" виступають як синоніми.
Таким чином, творча обдарованість не розглядається як особливий, самостійний вид обдарованості,
вона не є окремою модальністю, а характерна для будь-якого виду праці. Умовно кажучи, творча
обдарованість — це характеристика не просто вищого рівня виконання будь-якої діяльності, але її
перетворення і розвиток.
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ЕЛЕМЕНТИ ІНДИВІДУ АЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЧЕРЕЗ РОЛЬОВІ ІГРИ
У статті висловлюється специфіка і підкреслюється важливість рольових ігор у процесі навчання
іноземній мові. Під час навчальної комунікації викладача і студента виявляються індивідуальні
особливості учня, які є базою в організації індивідуальних навчальних занять. Розглянуто і
проаналізовано зміст рольових ігор і аспектів рольової поведінки в процесі вивчення англійської мови,
в якому рольові ігри є основою для формування навиків розмовної комунікації.
Рольові ігри відіграють важливу роль у спілкуванні у процесі вивчення іноземних мов. Рольова
гра надає студенту можливості практикувати мову, вивчати різні аспекти рольової поведінки та
практикувати ролі, які можуть знадобитись поза навчальною аудиторією. Рольові ігри надають
можливість прояву індивідуальності у процесі спілкування [1: 7]. Студент повинен почуватись
впевнено у своїй ролі, грати її так, як бажає та висловлюватись тоді, коли це, на його думку,
необхідно.
Метою статті є спроба обґрунтувати можливі шляхи використання рольової гри у процесі
вивчення іноземної мови.
Викладач може відбирати матеріал та мовні засоби для підготовки до рольової гри, але, коли
рольова гра розпочинається, викладач повинен утриматись від домінуючої ролі. Для того, щоб
рольова гра була найбільш ефективною, кожен студент повинен бути активним у ній від початку до
кінця [2: 11]. Зв’язне мовлення потребує значних мисленнєвих зусиль для його адекватного
сприйняття іншими та покращення такого сприйняття. Завданням учителя є допомога студентам в
оптимізації висловлювання іноземною мовою, а не лише надання можливості демонстрації
особистості. Ролі повинні не лише відображати мовні можливості студентів, але й їх індивідуальні
особливості. Рольова гра, яка не зацікавлює студента, не буде мати успіху. Одним зі шляхів створення
такого інтересу може бути самостійний вибір студентомтеми та ситуації мовлення. Свобода вибору в
такій ситуації залежить від мовного рівня групи. Рольова гра має велику навчальну цінність.
Більшість мовних ролевих ігор допомагають відволіктись від думок про можливі помилки та вільно
висловлюватись іноземною мовою. Тому рольові ігри доцільно розглядати як необхідну складову
навчальної програми вивчення іноземної мови [2; 3; 4].
У використанні рольових ігор є багато переваг. Вони мають на меті розважити та мотивувати до
спілкування, вони надають можливість сором’язливим студентам висловити свої почуття та думки.
Вони також уможливлюють набуття нового досвіду під час вивчення іноземної мови, що неможливе
на традиційному занятті. Вони, на думку Ричард-Амато, надають різноманітності звичайному
заняттю, знімають напруження на надихають на нові ідеї. У невимушеній атмосфері студенти вчаться
швидше та краще.
Розширення зв’язків України із Заходом створює потребу у фахівцях, які вільно володіють
іноземними мовами, особливо англійською. Добре знання англійської мови дозволить їм почуватись
"вдома", спілкуючись із носіями мови, особливо в англомовних країнах (США, Великій Британії та
ін).
У штучно створеній ситуації спілкування в навчальній аудиторії студенти можуть лише грати
певні ролі. У повсякденному житті, поза навчальною аудиторією, існує безліч ролей, які ми граємо.
Це ролі чоловіка та дружини, батька та матері, доньки та сина, відвідувача в магазині, пацієнта на
прийомі у лікаря та ін. У кожній з цих ролей ми поводимось по-іншому. Прийшовши з роботи
додому, ми можемо обійняти дружину чи чоловіка та сказати: "Привіт, кохана/ коханий!". Але ми не
можемо сказати те саме, вітаючись із лікарем на прийомі. Існує прийнятна та неприйнятна поведінка
у кожній ролі, і ми відхиляємось від рольової поведінки лише у виняткових ситуаціях. Рольова
поведінка засвоюється у процесі виховання в певному культурному середовищі. Наша взаємодія з
іншими обумовлюється чітким виконанням неписаних законів. Мовний аспект поведінки також дуже
важливий. Він може відрізнятися в рідній та іноземній мовах, але принцип його дії однаковий. В
англійській мові можливе привітання колеги словами "Hi there, Tubby", до керівництва слід
звертатись "Good morning, Mr. Smith". Питаючи незнайомця на вулиці можна сказати: "Excuse me,
could you tell me where the town hall is?" і у відповідь сказати: "Thank you very much". Проте,
розглядаючи карту із другом, можна спитати: "Where’s the town hall, then?", і отримавши відповідь,
сказати: "I see". Використання формального та неформального мовлення залежить від ситуації.
Деякі ролі вимагають використання спеціального мовного регістру. Наприклад, розмова двох
хіміків про їх роботу майже неможлива для розуміння людині, яка не володіє професійною
термінологією в галузі хімії. Але ці особливості стосуються не лише лексики, а й формулювання
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висловлювань у цілому. Наведемо приклади таких висловлювань англійською мовою. На офіційній
церемонії одруження не може прозвучати фраза "OK, Bill, so you want to marry Jean here" замість
офіційної фрази в таких випадках "Do you Bill Jones, take this woman…?". Носій англійської мови
може сказати другу: "I’ve got a rotten pain in the guts", Але в ролі пацієнта він скаже лікарю: "I’ve had a
bad stomachache for two days". Лікар, у свою чергу, використає медичну термінологію: "abdominal
pains".
Мова обумовлюється бажанням висловити думку, погодитись чи не погодитись, переконати чи
поскаржитись. Наведемо приклади мовних функцій. Одна і та ж роль передбачає використання
декількох функцій. Наприклад, при дружній зустрічі можливе використання функції привітання
"Hello, Joan, nice to see you"; запиту: "How are you today?"; запрошення: "How about going to the
cinema?", і т.д. Схожим чином відбувається ситуація і в магазині, при купівлі товару часто
використовується фраза типу: "I’d like a pound of butter", але з метою скарги на товар доцільно
сказати: "I’m afraid I have a complaint to make" замість "I’d like to complain".
Ставлення до ситуації та інших людей також впливає на вибір мовних засобів. Фраза "I’m afraid I
have a complaint to make" є ввічливою та передає нейтральне ставлення. Фраза "This is too much!"
скоріше буде використана в ситуації повторної скарги на товар та передає злість та фрустрацію.
Таким чином, почуття передбачають використання відповідних мовних засобів. Вибір мовних засобів
передбачає також вибір інтонації, наголосу, швидкості, гучності та інших характеристик мовлення. У
наведених вище прикладах фраза "This is too much!" вимовлена ввічливо не вплине належним чином
на продавця. Правильний вибір інтонації, швидкості та наголосу надасть можливість зрозуміти, що
покупець справді злий та невдоволений.
Вибір слів та інтонації надасть можливість зрозуміти наведені вище приклади і по телефону. Але у
прямій розмові важливо правильно обирати жести та міміку. Скарга, що супроводжується
посмішкою, знижує свій вплив. Відповідний вираз обличчя збільшить її ефективність. Проте, тут
багато культурних особливостей. Скандинави, наприклад, частіше тиснуть один одному руки, ніж
британці.
У сі вищеназвані риси є невід’ємними складовими ролевої поведінки. Їх розуміння допоможе
обирати прийнятну та відповідну ситуації поведінку та мовні засоби. Рольова гра допоможе
студентам навчитись мову та різні моделі поведінки в повсякденних ситуаціях. Рольова гра оптимізує
та заохочує до швидкого мовлення, допомагає відчути красу мови, а не лише проблеми.
Інколи у викладача можуть виникати проблеми із дисципліною. Деякі викладачі вважають, що
коли студенти не сидять на місцях, а вільно рухаються по аудиторії, наприклад, від "магазину" до
"магазину", це шкодить дисципліні. Проте, виникнення хаосу в аудиторії можливе і за інших
обставин.
Активність та дисципліна тісно пов’язані. Для студентів сидіти довго та тихо на одному місці
неприродно. Завдання, які потребують фізичної та розумової активності, краще впливають на
концентрацію та увагу та оптимізують навчальний процес. Навіть дорослі, які зазвичай не створюють
проблем із дисципліною через більш абстрактне ставлення до навчання, будуть краще мотивовані
завданнями, які мають практичне застосування.
Жодна навчальна група не є гомогенною. Тому викладачеві доводиться пристосовувати завдання
до потреб та можливостей студентів. У рольовій грі завдання можна легко адаптувати до "швидких"
та "повільних" студентів. Якщо студент почувається впевнено, швидко та багато говорить за будьякої нагоди, домінує у групі, знає всі відповіді, йому слід надати головну роль, і він докладе усіх
зусиль, щоб найкраще зіграти роль та не бути нав’язливим. Сором’язливому студенту можна надати
роль секретаря, який вестиме нотатки та підведе підсумки (за умови, що студент добре володіє
писемним мовленням). Не слід думати, що тихий від природи студент, який мало говорить рідною
мовою, повинен говорити так само багато, як і інші. Завданням учителя є розвиток мовленнєвих
умінь, а не особистості [3: 78]. Проте ролі слід визначати відповідно до особистісних та мовних
можливостей студента. Це можна зробити за допомогою інструкцій до завдань, які потребують
приблизно однакової активності (як у завданні з "магазином") або карток. Наведемо приклади карток
для рольової гри.
Role 1 – картка для "повільного" студента
Fill in what you want to buy.
You want to buy:
_________ at the grocer’s.
_________ and _________ at the greengrocer’s.
_________ at the butcher’s.
Remember to say: "I’d like…" and "Thank you".
Role 1 – картка для "швидкого" студента
Buy things at three shops.
56

O. O. Русанова. Елементи індивідуалізації навчання іноземній мові через рольові ігри

Make a list of what you want first.
Подібним чином можна сформулювати завдання для "батьків", яке є однаковим для всіх, але яке
можна адаптувати до можливостей студентів та ситуації. Наведемо приклад.
Role 2 – картка для "повільного" студента
You are a parent with children at the school. (How many? How old are they?) Decide if you are for or
against the move. Note down your arguments. Be prepared to give your opinions clearly and politely.
Remember to use phrases like:
In my opinion…
I think…
Try to agree or disagree with what the other people say, remember phrases like "agree entirely…"
"I’m not sure", "I agree", "I think".
Role 2 – картка для "швидкого" студента
You are a parent with children at the school. Decide whether you are for or against the move and be
prepared to give your opinion clearly and politely, and to counter any arguments against it.
Під час підготовки карток викладач повинен бути обережним, що не надати студенту занадто
багато інформації та не спровокувати підготовленогодіалогу замість ролевої гри. Студенти з різними
можливостями можуть також готувати ролі разом. "Повільний" студент може готувати роль із
"швидким" студентом (картка видається "швидкому" студенту). "Повільний" студент може вести
нотатки під час підготовки, які допоможуть у рольовій грі. Студенти часто охоче допомагають один
одному таким чином, особливо у малих групах. Студенти з рівними можливостями можуть готувати
рольову гру разом. Час для підготовки може різнитись. "Повільні" студенти можуть виконувати
завдання по підготовці 20 хвилин, "швидкі" студенти – 10 хвилин, а решту часу використати на
виконання іншого завдання, пов’язаного із рольовою грою.
З педагогічної точки зору важко знайти недоліки в рольовій грі як засобі розвитку усного
мовлення. Проте деякі недоліки все ж існують. Рольову гру інколи важко організувати з практичної
точки зору, коли в аудиторії небагато місця для руху, недостатньо обладнання або коли навчальна
група завелика і може спричинити багато шуму. Тому готуючи рольову гру потрібно завжди
враховувати ситуацію, рівень, потреби та інтереси студентів. Рольова гра повинна логічно
вписуватись у навчальний план, розвивати не лише мовну, а й загальнокультурну компетентність,
відповідати рівню групи. Підготовка до рольової гри передбачає також вивчення нового матеріалу.
Ролева гра надає можливість студентам вільно обирати та використовувати мовні засоби для
висловлювань. Тому в студентів, які не дуже добре володіють іноземною мовою, можливі помилки
під час виконання завдання. Помилки можуть бути різними: лексичними, фонетичними, помилками у
структурі або у формулюванні висловлювань. Проте помилок у рольовій грі не уникнути, і
виправляти їх одразу ж не слід. Студенти навряд чи запам’ятають висловлювання, вимовлене
неправильно одноразово, оскільки вони не завжди запам’ятовують правильні висловлювання з
підручника, які тренують кілька разів.
Причини правильної побудовивисловлювань у рольовій грі можуть бути такі:
а) завдання може бути побудованетаким чином, що не залишить можливості для помилки (у
випадку попереднього тренування);
б) студент може орієнтуватись на реакцію викладача (усмішка говорить про правильність
висловлювання, невдоволення – про можливу помилку);
в) студент може відтворювати висловлювання, вивчені раніше.
Використання завдань, неконтрольованих викладачем, без використання підручника, надасть
можливість студентам продемонструвати реальні знання мови, а аналіз помилок допоможе
викладачеві в підборі наступних завдань. Матеріал для рольової гри необхідно обирати обережно, він
повинен відповідати віку та рівню студентів [4: 112]. На основі вищенаведених фактів можна зробити
висновок про те, що рольову гру доцільно включити до навчального плану студентів, оскільки вона
дозволяє вільно використовувати набуті знання мови, розширити світогляд, покращити вміння
спілкуватись та обмінюватись досвідом і в позанавчальному середовищі. Рольова гра може бути
також діагностичним інструментом для вчителя та бути спрямованою на виявлення навчальних
можливостей студентів. У науковому обґрунтуванні цього аспекту ми вбачаємо перспективи
науковогодослідження.
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Матеріал надійшов до редакції 12.09. 2008 р.
Русанова Е. А. Элементы индивидуализации обучения иностранному языку через ролевые игры.
В статье излагается специфика и подчеркивается важность ролевых игр в процессе обучения
иностранному языку. Во время учебной коммуникации преподавателя и студента выявляются
индивидуальные особенности личности обучаемого, которые являются базой в организации
индивидуальных учебных занятий. Рассмотрено и проанализировано содержание ролевых игр и
аспектов ролевого поведения в процессе изучения английского языка, в котором ролевые игры
являются основой для формирования навыков разговорной коммуникации.
Rusanova O. O. Elements of Individualization Through Role Plays in Foreign Language Teaching.
The article focuses on the importance of role plays in foreign language teaching and individuality-revealing
in communication process. Language functions are discussed as an important when selecting which
language to use. The article deals with the advantages of using role plays, a certain range of behaviour in
role-play process, aspects of role behaviour , educational value of role plays. Role plays are considered as an
integral part of communicative skills in English.
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СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНІ ХАР АКТЕРИСТИКИ ДОБРОЧИННОСТІ
ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
У статті подано характеристику суб’єкт-об’єктних характеристик доброчинності у сфері освіти
України в ХІХ – на початку ХХ століття, виходячи з аналізу феномена доброчинності як чинника
соціалізації особистості другого порядку. Представлено теорію соціалізації особистості як
підґрунтя наукового аналізу проблеми розвитку доброчинності як соціально-педагогічного явища
ХІХ – початку ХХ століття у сфері освіти України.
На етапі творення незалежної української держави гостро постають питання духовного і
культурного розвитку народу, від доцільного вирішення яких залежить історична доля України.
Стрімке розшарування українського суспільства неминуче позначається і на розвитку освітньої
сфери, і на можливостях соціалізації дітей з різних прошарків населення в межах цього соціального
інституту. Кожне суспільство тією чи іншою мірою прагне знайти шляхи залучення приватної та
громадської ініціативи до розвитку сфери освіти. Гуманізм суспільних відносин, одним з виявів якого
є доброчинність, що виражається в різних формах допомоги й підтримки для соціально незахищених
прошарків суспільства, визначається не лише рівнем суспільного виробництва і економічним
процвітанням держави, але й рівнем громадської свідомості й культури соціуму. Саме тому розвиток
доброчинності у сфері освіти України ХІХ – початку ХХ століття пов’язаний не тільки з розвитком
суспільних виробничих сил, але й з новаціями у суспільній свідомості, закладеними розвитком ідей
європейського Просвітництва. Витоки розвитку доброчинності у досліджуваний період лежать у
площині зміни гедоністичних нахилів суспільства на нові громадянські духовні цінності, які
виражалися в загостреній громадянськості та нарощуванні престижу ідеї громадянської користі.
Необхідність вивчення історичного досвіду доброчинності у сфері освіти, на нашу думку,
викликана тим, що:
1) у зв’язку з переходом до іншого суспільно-економічного ладу в Україні доброчинність
перестала бути "пережитком минулого", "буржуазним пережитком";
2) історичний досвід доброчинності став потребувати нового осмислення у зв’язку з його
можливим використанням на нинішньому етапі розвитку українського суспільства;
3) з’явилася нова галузь знання і практично-професійної діяльності – "соціальна робота", яка стала
тісно пов’язуватися з доброчинністю як теоретичним феноменом і видом філантропічної діяльності;
4) окреслилася концепція "соціальної відповідальності підприємництва", подальшого розвитку
набула теорія "справедливого суспільства", що вплинуло на динаміку досліджень у галузі
доброчинності;
5) виникла потреба у створенні відповідної нормативно-правової бази доброчинної діяльності, яка
мала враховувати соціально-історичні традиції й історичні тенденції розвитку доброчинності в
Україні.
Стан розробки проблеми. Дослідження проблеми доброчинності у сфері освіти, що беруть
початок з другої половини ХІХ століття, представлені: працями в галузі методології історії та
соціальної педагогіки, куди відносяться, насамперед, роботи Л. Бородкіна, Л. Ваховського, Н. Гупана,
І. Звєрєвої, І. Липського, Л. Таран та ін. [1-5]; дослідженнями з теорії доброчинності, представленими
в роботах А. Ліндермеєр (США), Ю. Тазьміна, О. Хорькової, та ін. [6-8]; працями з історії
доброчинності Ю. Гузенко, О. Доніка, В. Корнієнко, Т. Курінної, А. Нарадька, Т. Ніколаєвої,
Ф. Ступака, І. Суровцевої, О. Терентьєвої, О. Ткаченко, С. Черкесової, С. Шукліної та ін. [9-20].
Метою статті, отже, є окреслення теоретичних засад доброчинної підтримки сфери освіти
України в ХІХ – на початку ХХ століття як чинника соціалізації особистості.
Для теоретичного аналізу доброчинності як соціалізаційного чинника нами обрано кілька базових
теорій: теорію соціалізації, теорію соціального капіталу, статусно-рольову теорію, теорію соціальної
мобільності та теорію соціальних еліт. При цьому саме теорія соціалізації є визначальною для аналізу
доброчинності як соціально-педагогічного явища й різновиду соціальної практики, оскільки окреслює
соціалізацію особистості як неперервний і багатогранний процес, що триває протягом всього життя
людини. Однак найбільш інтенсивно він протікає в дитинстві й юності, коли закладаються усі базові
орієнтації, встановлюються головні соціальні норми й взаємини, формується мотивація соціальної
поведінки. У цьому випадку підтримка процесу соціалізації з боку соціальних інститутів та
інституцій – доброчинних у тому числі – виявляється значущою і може бути об’єктом дослідження
історії соціальної педагогіки [4; 21-23].
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Соціалізація особистості здійснюється за допомогою широкого набору засобів, специфічних для
того чи іншого суспільства на певному етапі його розвитку [24]. За допомогою цих засобів та заходів
поведінка особистості і цілої групи людей приводиться до відповідності з прийнятими в даній
культурі зразками, нормами, цінностями. Процес соціалізації дитини, її формування й розвитку,
становлення як особистості відбувається у взаємозв’язку з оточуючим середовищем, яке впливає на
процес за допомогою агентів і провідників соціалізації.
Характеризуючи доброчинність як соціалізаційний чинник, мусимо зауважити, що його,
безперечно, не можна прирівнювати до визначених соціальною педагогікою загальних чинників
соціалізації, які ми назвемо чинниками першого порядку. Створюючи, таким чином, систему
соціалізаційних чинників другого порядку, туди можна віднести більш віддалені, але не менш значущі
чинники – наприклад, регіональне соціоекологічне середовище, оказіональне спілкування, мережу
Інтернет тощо. Закономірність і заодно постійно вирішувана суперечність у відносинах чинників
другого і першого порядку, на нашу думку, полягає у їх постійній взаємозмінності: так, наприклад,
мережа Інтернет на якомусь етапі соціалізації дитини може стати домінуючим соціалізаційним
чинником або ж призвести до формування соціально девіантного стану особистості. Те ж саме можна
сказати й про доброчинність як чинник соціалізації: як свідчить історичний аналіз цього феномена,
почасти саме доброчинність ставала вирішальним чинником соціалізації особистості, що прогнозував
її життєдіяльність на майбутнє.
Отже, виходячи з традицій доброчинності у сфері освіти України, ми окреслюємо доброчинність
як чинник другого порядку соціалізації дітей та молоді, який знаходиться на мезорівні в системі
чинників соціалізації: етносу, конфесійної належності, засобів масової комунікації, регіону
проживання дитини тощо.
У досліджуваний нами період відбувалася зміна соціально-динамічних стереотипів в соціалізації
особистості. Якщо до початку ХІХ століття місце людини в соціальній ієрархії встановлювалося за її
вродженим статусом, то протягом століття ситуація суттєво змінилася і соціалізація кожного нового
покоління дедалі більше стала залежати від того, наскільки сама особистість була здатна до зміни
свого соціального статусу [23]. Говорячи мовою соціології, розвиток суспільства у ХІХ столітті
змушував оцінювати позицію кожної людини не за динамічними (однозначно й достовірно), а за
статистичними (ймовірнісно і зі значною часткою невизначеності) законами. Хоча ця закономірність
розвинулася й стала домінуючою пізніше – протягом другої половини ХХ століття – її передумови
спостерігаються вже й у досліджуваний нами період. Крім цього, поняття соціального статусу й
соціальної ролі та можливості їх зміни на краще притаманні будь-якому стану розвитку людського
суспільства. Якщо ж інструментом зміни статусу стає доброчинність як соціально-педагогічне явище,
то статусно-рольову теорію цілком можна використати для пояснення статусно-рольової динаміки в
суспільстві ХІХ – початку ХХ століття, що, в свою чергу, дасть змогу краще зрозуміти мотивацію і
чинники розвитку доброчинності у сфері освіти.
Американський соціолог середини ХХ століття П. Сорокін вважав освіту одним з головних
двигунів вертикальної соціальної мобільності, своєрідним "ліфтом" у просторі соціальної ієрархії
суспільства [25]. Ми вважаємо, що доброчинність у сфері освіти для дітей з певних соціальних груп
була чинником просування вказаного соціального "ліфта" і дозволяла змінювати соціально-статусні
позиції індивіда в результаті здобуття ним освіти за допомогою доброчинної підтримки.
Доброчинність також може бути окреслена як інструмент реалізації головних соціальних функцій
освіти: тестуючої, селекціонуючої, розподільчої.
Сучасний чеський історик і соціолог Я. Чапутовіч (2005) в аналізі процесів соціалізації виводить
на перший план поняття соціального (суспільного) капіталу, яки означує як тип суспільної поведінки,
який дає змогу створити простір взаємної довіри і співпраці в площинах різних соціальних груп з
різним соціальним статусом [26]. Критерієм рівня розвитку суспільного капіталу є те, наскільки
члени суспільства здатні присвятити своє "індивідуальне" на користь "загального" (блага, добра,
розвитку). Тому, як бачимо, рівень доброчинної підтримки у сфері освіти тісно пов’язаний з рівнем
розвитку суспільного капіталу – на регіональному й загальнодержавному рівні.
Основними суб’єктами доброчинної діяльності у сфері освіти України в досліджуваний період
вважаємо:
1. Доброчинні товариства загальнодержавного рівня, насамперед, Імператорське людинолюбиве
товариство та Відомство закладів імператриці Марії.
2. Імператорську родину як соціальну інституцію – доброчинника і мецената, приклад якого мали
наслідувати інші вельможні особи та їхні родини.
3. Прикази громадської опіки.
4. Земства (на території правобережних губерній України до кінця ХІХ ст. – сеймики).
5. Доброчинні товариства місцевого рівня, насамперед, товариства допомоги незаможним учням
при навчальних закладах різного типу.
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6. Храми і монастирі.
7. Педагогічні та попечительські ради навчальних закладів.
8. Приватних осіб.
Здійснена нами періодизація розвитку доброчинності у сфері освіти дала змогу співвіднести її з
об’єкт-суб’єктною структурою доброчинності та зробити висновок про домінуючі форми
доброчинності у сфері освіти України на кожному з етапів (таблиця 1).
Таблиця 1.
Суб’єкт-об’єктна структура доброчинності та її домінуючі форми на різних етапах розвитку
доброчинної підтримки сфери освіти в України в ХІХ – на початку ХХ століття

Накопичення ознак
системності (18641917)

Люстраційний
(1832-1864)

Фундушовий
(1803-1832)

Етап

Суб’єкти
доброчинності у
сфері освіти
Землевласники
Духовенство
(переважно
римськокатолицьке)
Місцеві
етнічні
громади
Приватні особи
Перші доброчинні
товариства
Місцеві
етнічні
громади

Об’єкти доброчинності
Фундушові училища
Перші гімназії і ліцеї
Перший університет у Харкові

Університети й інші вищі навчальні
заклади
Гімназії
Притулки та виховні будинки для
неповнолітніх
Спільні учнівські квартири та
пансіони
Жіночі навчальні заклади
Школи для дітей з певними вадами
розвитку
Вищі навчальні заклади
Земства (сеймики)
Купці і купецькі Реальні училища
Ремісничі училища
зібрання
Спеціальні професійні навчальні
Доброчинні
заклади
товариства
Викладацькі
й Заклади соціального захисту
учнівські колективи
Чиновники

Найбільш поширені
форми доброчинності у
сфері освіти
Пансіони (конвікти)
Стипендіальні фонди
Заповіти
на
доброчинність

Стипендіальні фонди
Заповіти
на
доброчинність
Капітали
громадських
доброчинних товариств

Капітали
громадських
доброчинних товариств
Одноразові
пожертви
почесних попечителів,
смотрителів,
блюстителів
Підписні
колективні
фундуші

Виходячи з обраної для дослідження проблеми, ми пропонуємо три періоди розвитку
доброчинності у сфері освіти, і обираємо точками їх поділу в межах досліджуваного періоду певні
події, що стосувалися становлення та розвитку учбових округів як "територій доброчинності".
Ми назвали перший етап становлення доброчинності у сфері освіти фундушовим, другий –
люстраційним, а третій – періодом тенденцій системності, вкладаючи в такі назви певні процеси і
факти, які відбувалися в ході розвитку доброчинності у сфері освіти України.
При цьому нами використано вживані в освітній сфері ХІХ – початку ХХ ст. поняття: 1) фундуш –
доброчинна пожертва на розвиток освіти з боку заможних верств населення (переважно на початку
ХІХ ст.); 2) люстрація – перевірка, ревізія доброчинних пожертв з метою їх реєстрації та подальшого
контролю з боку управлінських органів – попечительських рад округів, генерал-губернаторів, земств
в середині ХІХ століття.
Висновки. Ми стверджуємо, що протягом досліджуваного періоду доброчинність у сфері освіти
України набувала дедалі більших ознак системності, але власне стану системи не досягла, оскільки
цей процес був перерваний соціально-політичними трансформаціями, пов’язаними на території
України з жовтневою революцією в Росії. Створення в Україні державної системи соціального
забезпечення не передбачало наявності доброчинності у приватній чи громадській формі, а ліквідація
приватної власності позбавляла соціальну еліту можливості виявляти доброчинність. Крім того,
формально саме поняття "соціальна еліта" згодом перестало існувати як категорія і як прошарок
населення в радянській державі.
Таким чином, здійснений нами аналіз теоретичних засад доброчинності у сфері освіти України
ХІХ – початку ХХ століття дозволяє визначати її як чинник соціалізації особистості; його специфіка
визначається суб’єкт-об’єктною структурою доброчинної підтримки сфери освіти як соціальної
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практики. Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні сутності визначених нами етапів
розвитку доброчинності – фундушового, люстраційного та системних тенденцій.
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Сейко Н. А. Субъект-объектные характеристики благотворительности как фактора
социализации личности (ХІХ – начало ХХ в.).
В статье представлена характеристика субъект-объектных характеристик благотворительности
в сфере образования Украины в ХІХ – в начале ХХ века, исходя из анализа феномена
благотворительности как фактора социализации личности второго порядка. Проанализирована
теория социализации личности как основа развития благотворительности как социальнопедагогического явления ХІХ – начала ХХ века
Sejko N. A. Subject-Objective Characteristics of Charity as a Factor of Socialization
of Personality (19 th – the beginning of the 20 th c.).
The description of subject-objective characteristics of charity in the sphere of education in Ukraine in
the 19th – the beginning of the 20 th c., based on the analysis of phenomenon of charity as the
secondary factor of socialization of personality is given in the article. The theory of socialization of
personality is presented as a foundation for scientific analysis of the problem of charity development
as a social-pedagogic phenomenon in 19 th – the beginning of the 20 th c. in the sphere of education in
Ukraine.
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ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ
"СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ"
У КОНТЕКСТІ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
У статті представлено сутнісну характеристику поняття "система професійно-педагогічної
підготовки студентів університетів" на основі семантичного аналізу його складових. Дослідження
орієнтовано на модернізацію освітнього простору на засадах євроінтеграційних процесів. Резулатом
написання сатті є представлення робочого означення досліджуваного поняття.
Одним із стратегічних завдань модернізації вищої освіти в Україні в контексті вимог єдиного
європейського освітнього простору є розвиток освітніх систем, у тому числі професійно-педагогічних
систем підготовки студентів університетів. Розв’язання зазначеного завдання потребує проведення
семантичного аналізу зазначеної категорії, встановлення логічних зв’язків між поняттями, що
складають зазначену категорію. Представлення сутнісної характеристики й стало метою нашого
дослідження.
Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні положення: теорії систем та їх
розвитку (А. М. Алексюк, І. В. Блауберг, Н. В. Кузьміна), організації навчального процесу у вищій
школі, зокрема в університетах (С. І. Архангельський, А. В. Глузман, І. А. Зязюн, В. А. Козаков,
О. П. Мещанінов).
Базовою категорією досліджуваного явища є система. У перекладі з грецької "systema" – ціле, яке
складається із частин; об’єднання [1: 415]; складений [2]. Термін "система" існує вже більш ніж два
тисячоліття. Найбільш широко окреслений термін спочатку використовувавсяв механіці, де позначав
матеріальну систему, тобто сукупність матеріальних одиниць, підпорядкованих певним зв’язкам.
Основні пріоритети застосування такого роду систем були спрямовані на розв’язання завдань
динаміки, що досліджували причинно-наслідкові механізми руху [3: 3].
Становлення динаміки як науки пов’язане з такими іменами, як Галілей, Гюйгенс, Ньютон
Відомо, що Ньютон не тільки дав точне формулювання основних законів механіки, але й відкрив
диференційне числення, на якому ґрунтуються відповідні математичні моделі механічних систем. За
таких умов моделі, що використовують диференційні рівняння, виявилися настільки вдалими, що
пізніше використовувалися для опису цілого ряду фізичних явищ – електричних, електромагнітних,
гідравлічних тощо [3: 3-4]. У останні десятиліття вони застосовувалися навіть для опису бойових
операцій [4], глобальних процесів, що відбуваються у світі [5], а також таких процесів, у яких ведуча
роль належить живій природі взагалі і людині зокрема. З середини ХХ ст. система стає одним із
ключових філософсько-методологічних та спеціально-наукових понять [6].
Існує понад 500 визначень терміну "система", однак, використовуючи будь-яке з них, у першу
чергу, необхідно спиратися на ті завдання, які ставить перед собою дослідник [7: 15-16]. Одне з
перших визначень системи (1950 рік) належить австрійському біологу, засновнику загальної теорії
систем Л. фон Берталанфі, згідно з яким система складається з деякої кількості взаємопов’язаних
елементів. Оскільки між елементами системи існують певні взаємозв’язки, то мають бути й
структурні відношення [7: 16].
У "Толковом словаре" Д. М. Ушакова знаходимо таке визначення системи: "порядок,
обусловленный правильным закономерным расположением частей в определенной связи" [8];
"Толковом словаре" В. І. Даля "система – порядок расположенья частей целого, предначертанное
устройство, ход чего-либо, в последовательном, связном порядке" [9].
"Большой энциклопедический словарь", "Российский энциклопедический словарь" та
"Современная энциклопедия" дають практично ідентичну інтерпретацію системи як "множества
элементов, находящихся в соотношениях и связях один с другим и создающих определенную
целесообразность, единство" [10; 11; 6]. У словнику "Профессиональное образование...." систему
розглядають як множину закономірно пов’язаних між собою елементів (предметів, явищ, поглядів,
знань тощо), що являє собою певне органічне утворення, цілісність [12: 301].
В "Універсальному словнику-енциклопедії" система – "внутрішньо впорядкована структура
елементів, яка становить цілісність, сукупність організаційних засад, норм та правил, обов’язкових
для певної галузі (наприклад, фінансова система, система освіти); сукупність способів дій (метод)"
[13: 1115]. З позицій завдань нашого дослідження зазначені тлумачення доповнюють харакетеристки,
що подаються в "Словаре терминов антикризисного управления": "система – единство, состоящее из
взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то конкретное в уникальные
характеристики целого" [14]. Разом з тим, як зазначено у Вікіпедії, характерною ознакою система як
© Сидорчук Н. Г., 2009
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множини взаємопов’язаних об’єктів, організованих певним чином у єдине ціле, є виділення їх із
середовища на певний час з певною метою [15].
У сучасній теорії пізнання поняття "система" є загальнометодологічним. Ґрунтовний аналіз цілого
ряду означень поняття "система" зроблений В. Н. Садовським. У роботах філософів І. В. Блауберга,
А. І. Уємова, Б. С. Українцева, Е. Г. Юдіна та інших глибоко проаналізовано різноманітні визначення
поняття "система"; специфіка системного дослідження і вимоги, яким це дослідження має
відповідати; представлений понятійний апарат щодо визначеної проблеми. Цілий ряд дослідників
визначають систему як цілеспрямовану множину взаємопов’язаних елементів будь-якої природи.
Згідно з цим визначенням система функціонує для досягнення деякої мети. Це визначення є достатньо
коректним для соціологічних і технічних систем, але не підходить для систем навколишнього
середовища (наприклад, біологічних), мета функціонування яких не завжди відома [7: 16]. На
сучасному етапі розвитку науки з позиції загальної теорії систем воно розглядається як множина
взаємопов’язаних елементів, що утворюють цілісність, стійку єдність із середовищем, якому
притаманні інтегральні властивості й закономірності [16].
Таким чином, як зазначає В. М. Томашевський, система – це щось більше, ніж сукупність
елементів. Аналізуючи систему, необхідно враховувати оцінку системного (синергетичного) ефекту.
Властивості системи відмінні від властивостей її елементів, і залежно від властивостей, якими
цікавляться дослідники, та ж сама сукупність елементів може бути системою або ні [7: 16].
Аналіз представлених тлумачень показав, що головними ознаками категорії "система" є її
цілісність як об’єкта; наявність множини елементів, які займають чітко визначені місця; наявність
взаємних стосунків та зв’язків між елементами, що утворюють її цілісність. Особливістю
досліджуваної категорії є її професійно-педагогічна спрямованість у межах підготовки, що
реалізується завдяки освітянській діяльності університету як складової вітчизняної системи освіти та
світового освітнього простору.
Термін "підготовка", як зазначає "Толковый словарь" Д. М. Ушакова, є похідним від дієслів
"подготовить-подготовлять-подготавливать" [17], тобто навчити, дати необхідні для чого-небудь
знання. Словник С. І. Ожегова пояснює значення терміна "підготовка" як запас знань, отриманих кимнебудь [18: 532], а в "Современном толковом словаре русского языка" Т. Ф. Єфремовою
доповнюється: "запас знаний, навыков, опыта, приобретенный в процессе учебы, практической
деятельности…" [19].
За визначенням, поданим в "Энциклопедии профессионального образования", "підготовка" є
загальним терміном, який вживається щодо прикладних завдань освіти, коли мова йде про засвоєння
соціального досвіду з метою його подальшого використання для виконання специфічних завдань
практичного, пізнавального або навчального характеру, здебільшого пов’язаних з певним видом
діяльності. Термін вживається у двох значеннях: а) научіння – формування готовності до виконання
завдань, які будуть поставлені; відображає два види діяльності – навчання і учіння; у вузькому
трактуванні – спеціалізоване навчання; б) готовність – наявність компетентності, знань і вмінь для
виконання поставлених завдань [20: 272]. Зазначені завдання прозв’язуються у ході професійної
підготовки.
У "Большой советской энциклопедии" професійна підготовка розглядається як сукупність
спеціальних знань, умінь та навичок, що дозволяють виконувати роботу у певній галузі діяльності.
Залежно від кваліфікації розглядають чотири її рівні, що потребують відповідної професійної освіти
(вищої, середньої спеціальної, професійно-технічної та елементарної) [21].
Поняття "професійна підготовка" у "Педагогической энциклопедии" визначається як сукупність
спеціальних знань, навичок і умінь, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують
можливість успішної роботи у певній професії. Згідно трактування, даному у джерелі, професійна
підготовка носить інтегративний характер і здійснюється у процесі всіх основних видів пізнавальної і
творчої діяльності тих, хто навчається. Її мета – сприяти формуванню стійких орієнтацій на трудовий
спосіб життя, морально-психологічної і певною мірою практичної готовності до праці [22: 549].
У сучасній психолого-педагогічній літературі існує декілька підходів до визначення сутності
поняття професійна підготовка. Психологи розглядають її як засіб приросту індивідуального
потенціалу особистості, розвитку резервних сил, пізнавальної й творчої активності на основі
оволодіння загальнонауковими та професійно значущими знаннями, вміннями й навичками.
Представники педагогічної науки вбачають сутність такої підготовки в набутті людиною професійної
освіти, що є результатом засвоєння інтелектуалізованих знань, умінь та формування необхідних
особистісних професійних якостей.
Всебічний аналіз професійної підготовки проведений у працях В. А. Семиченко. Вона розглядає її
у трьох аспектах: як процес, в ході якого відбувається професійне становлення майбутніх
спеціалістів; як мету і результат діяльності вузу; як сенс включення студента у навчально-виховну
діяльність [23].
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Виходячи із зазначеного вище, особливістю понятття "професійна підготовка" є її спрямованість
на певну професію шляхом оволодіння певною системою професійних знань, умінь та навичок у
закладах вищої та середньої спеціальної освіти. Особливістю зазначеної категорії є її чітко виражена
фахова спрямованість – педагогічна.
Професійна підготовка для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів визначається галузевими
стандартами вищої освіти та стандартами вищої освіти вищого навчального закладу. Як показав
аналіз спеціальної літератури, професійна підготовка в галузевих вищих навчальних закладах
поділяється на три головні напрями: фундаментальна, гуманітарна, професійно-практична [24].
Педагогічна підготовка за таких умов є складовою гуманітарної.
Термін "професійна підготовка" для педагогічного навчального закладу часто ототожнюється з
терміном "професійно-педагогічна підготовка". Фактично останній вказує лише на особливу фахову
спрямованість професійної підготовки, що здійснюється в педагогічних навчальних закладах. У
практичній діяльності вищого педагогічного навчального закладу вона складається з
фундаментальної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної, соціально-гуманітарної та
психолого-педагогічної (або професійно-педагогічної, або педагогічної) [25], тобто педагогічна
спрямованість є внутрішнім наповненням професійної підготовки вчителя, її важливою складовою.
Якщо педагогічну підготовку розглядати як процес оволодіння студентами змістом педагогічних
дисциплін [26: 36; 37], то її результатом є педагогічна освіта – сукупність загальнотеоретичних і
фахових педагогічних знань та практичних умінь, навичок, необхідних для реалізації практичної
діяльності в навчально-виховних установах [27: 1971].
Підготовка фахівців відповідного рівня, задоволення потреб особи в поглибленні і розширенні
освіти на базі середньої (повної) загальної, середньої професійної освіти (в тому числі й педагогічної)
реалізовується в освітніх установах вищої професійної освіти (вищих навчальних закладах) [28].
Аналіз історичного розвитку освіти дає можливість виділити два шляхи підготовки фахівців до
здійснення педагогічної діяльності – англосаксонську та французьку. Перший реалізується
університетами, другий вид – спеціалізованими вищими школами університетського типу [29: 12]. В
Україні підготовку фахівців до викладання у школі відповідних предметів (педагогічну підготовку у
розумінні фахової) здійснюють педагогічні навчальні заклади та ряд факультетів "класичних"
університетів.
На початку 90-х років вже в незалежній Україні мережа університетів почала швидко
розширюватися шляхом створення так званих "галузевих" (за 25 ст. Закону України "Про вищу
освіту" – профільні) університетів (економічні, технічні, транспортні тощо). Разом з тим, частина
вищих навчальних закладів (у тому числі й педагогічних) отримала статус класичних університетів,
де збережено педагогічні спеціальності та акредитовано нові профільні (непедагогічні). Поява нових
форм вищого навчального закладу ІV рівня акредитації в Україні (сучасного вітчизняного
університету) природно вимагала суттєвих змін змісту їх діяльності в цілому та педагогічної
складової зокрема.
Хочеться зазначити, що педагогічна підготовка є складовою фахової для всіх форм вищого
навчального закладу. Вона є її традиційним елементом незалежно від спеціальності, що отримує
майбутній фахівець (менеджер, агроном, економіст тощо), однак для педагогічних та непедагогічних
спеціальностей, що отримують в університеті, має свої особливості.
Педагогічна підготовка для педагогічних спеціальностей університетів (у тому числі й для
профільних) є їх атрибутивною складовою, а сам зміст її змінюється лише з урахуванням
євроінтеграційних процесів у освіті. Педагогічна підготовка студентів університетів (у тому числі й
профільних) непедагогічних спеціальностей виступає компонентом їх цілісної фахової підготовки. В
умовах формування нового покоління професіоналів педагогічні дисципліни для студентів
непедагогічних спеціальностей викладаються у межах загальноосвітньої підготовки та обумовлюють
гуманізацію фахової (фундаментальної) [30: 7].
С. У. Гончаренко в "Українському педагогічному словнику" університет розглядає як
багатопрофільний вищий навчальний заклад, де готують висококваліфіковані кадри з широкого кола
спеціальностей у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук [31: 339]. Як зазначалося вище,
університети можуть бути класичними (багатопрофільними) чи профільними, тобто технічними,
технологічними,
економічними,
педагогічними,
медичними,
аграрними,
мистецькими,
культурологічними тощо [32: 92, 95]. На практиці маємо класичні, що із часу заснування мали
відповідний статус, класичні, що утворені на базі інститутів (як правило, педагогічних) та профільні,
що реогранізовано із інститутів відповідних профілів.
У нашому дослідженні "університет" будемо розглядати у загальному його тлумаченні (відповдіно
до 25 статті Закону України "Про вищу освіту"), оскільки метою його реалізації є вивчення
особливостей педагогічної складової фахової університетської підготовки майбутнього спеціаліста.
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У наукових джерелах з педагогіки вищої школи термін "університетська педагогічна освіта"
практично не зустрічається. У "Педагогічній енциклопедії" зазначено, що характерною рисою
університетської педагогічної освіти є більш широка науково-теоретична підготовка студента. У
навчальних планах університетів передбачено спеціалізації та курси за вибором студентів, які
дозволяють їм поглибити знання в зазначеній галузі науки. У той же час університети дають
випускникам меншу педагогічну та методичну підготовку. У цьому ж джерелі відзначається важлива
особливість університитської освіти, яка розглядається як підготовка в університетах наукових та
педагогічних кадрів для науково-дослідних та проектно-конструкторських установ, промисловості та
сільського господарства, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл
та інш. [33: 354, 379]. Різниця між університетською освітою та суто педагогічною у тому, що
студенти університетів отримують у більшому обсязі наукову підготовку, студенти педагогічних –
педагогічну.
Як зазначено у статті 46 Закону України "Про вищу освіту", учасниками навчально-виховного
процесу вищих навчальних закладів є: педагогічні та науково-педагогічні працівники; працівники
вищих навчальних закладів; особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, власне студенти
(слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти тощо [32: 190]. У категорії "система професійнопедагогічної підготовки студентів університетів" від категорії "студент" чітко окреслено
спрямованість реалізації професійно-педагогічної підготовки на об’єкт навчання – студента. Разом з
тим, здійснення професійно-педагогічної підготовки студентів університетами зобовязує чітко
визначати її особливості, які є похідними від самого типу вищого навчального закладу – університет,
а також від типу самого університету.
Консорціум університету та установ, які утворюють мережу здобуття, ефективного доступу до
навчання, розповсюдженя та поєднання новітнього знання та досвіду, культури називають системою
університетської освіти [34: 6]. Такий підхід до організації вищої освіти дає можливість
відроджувати вітчизняні традиції університетської освіти з розповсюдженням ідей серед населення
шляхом об’єднання суспільства навколо центрів високого рівня освіти як у столиці країни, так і у
регіонах. Разом з тим, система університетської освіти з університетом та об’єднанням установ і
організацій у регіонах урізноманітнює сферу освітніх послуг країни, підвищує її
конкурентоспроможністьна світовому ринку послуг єдиного освітнього простору.
Європейський освітній простір – не тільки нова система управління навчанням (learning
management system, LMS), але й галузь співробітництва та обміну на основі відкритих технічних
стандартів [35]. Побудова єдиного освітнього простру є новітньою тенденцією розвитку вищої
школи, його розглядають як мету, засіб [35] та результат реалізації концепції eBologna [36: 89].
У становами, що в перспективі мають співпрацювати у межах освітніх мереж та спілок для
забезпечення економічно ефективної освіти особам будь-якого віку, мають стати університети як
вузлові елементи у мережі Європейського освітнього простору [35].
На загальноєвропейському рівні побудова Європейського освітнього простору потребує
проведення досліджень та розробок, що мають спрямовувати та підтримувати її розвиток у формі
послідовних кроків (дорожна карта), виконання завдань щодо гнучкого обслуговування зростючої
кількості студентів у контексті неперервної освіти (масова індивідуалізація вищої освіти).
Реалізація проекту має технічні (наприклад, організація взаємодії окремих мереж), педагогічні
(структура навчального процесу), організаційні (наприклад, поєднання навчальних одиниць із
сертифікацією), економічні (питання повторного, сумісного використання матеріалів та послуг)
сторони, а також тісно торкається питань управління, оцінки тощо.
На основі проведеного семантичного аналізу системою професійно-педагогічної підготовки
студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору будемо називати
певну множину взаємопов’язаних елементів, що утворюють цілісність, завдяки якій на високому рівні
науковсті реалізуються завдання гуманізації фахової (фундаментальної) складової університетської
освіти.
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Сидорчук Н. Г. Сущностная характеристика категории "система профессиональнопедагогической подготовки студентов университетов" в контексте единого европейского
образовательного пространства.
В статье представлена сущностная характеристика понятия "система профессиональнопедагогической подготовки студентов университетов" на основе семантического анализа его
составляющих. Исследование ориентировано на модернизацию образовательного пространства в
контексте евроинтеграционных процессов. Результатом написания статьи является формулировка
рабочего определения исследуемого явления.
Sydorchuk N. G. The Intrinsic Characteristic of a Category "System of Professional-Pedagogical
Preparation of University Students" in the Context of Uniform European Educational Space.
In article the intrinsic characteristic of concept "system of is professional-pedagogical preparation of
university students " on the basis of semantic analysis of its components is presented. Research is focused on
modernisation of educational space in a context of Euro integration processes. The result of a writing this
article is the formulation of working definition of the investigated phenomenon.
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А. М. Шостачук,
кандидат технічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
У ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Розглянуто зміст кількісних і якісних комп’ютерних моделей та їх роль в естетичному вихованні
майбутніх учителів початкових класів. Автором досліджено взаємозв’язок між прагненням до краси
технічного об’єкта, зокрема, висотних споруд, і створенням зразків світового рівня як за
конструктивними рішеннями, так і за архітектурними досягненнями.
Одним із шляхів вираження естетичного світогляду людини, поряд з творами поезії, живопису,
скульптури є створення красивих функціональних об’єктів, а саме: будівель, башт, мостів,
автомобілів. Найбільш складні об’єкти сучасного будівництва – висотні (більше 75 метрів) споруди.
При їх проектуванні, зведенні та експлуатації необхідно вирішувати велику кількість задач з
проектування та розрахунків [1-3]. Крім того, при зведенні висотної споруди постають проблеми
архітектурного плану, пов’язані з рельєфом місцевості, навколишніми будівлями, які можуть
представляти історичну цінність, автомагістралями [4-5], та власне з самим архітектурним рішенням.
Останнє має досить складну структуру і включає в себе: матеріальну композицію, ритм форм,
кольорове та світлове рішення, матеріальне рішення, з’єднання з природою і рельєфом,
зрівноваженість та адекватність [6]. Експлуатація сучасної висотної споруди можлива тільки при
забезпеченні міцності та стійкості висотних будівель, належному функціонуванні систем
життєзабезпечення, протипожежних заходів, забезпечення санітарно-гігієнічного комфорту та
зменшення впливу негативних чинників, які можуть виникати у висотних спорудах (аеродинамічні та
шумові ефекти, висотобоязнь, збільшення амплітуди коливань верхніх поверхів) [7-9]. Таким чином,
висотна споруда є надзвичайно складним об’єктом, при проектуванні і зведенні якого необхідно
забезпечити ефективність його експлуатації.
Наша увага до комп’ютерного моделювання висотних споруд є обґрунтованою. Так, у підготовці
майбутніх учителів початкових класів широке коло навчальних дисциплін може включати теми
дослідження висотних споруд з різних точок зору, а саме: на заняттях з математики
використовуються задачі на розрахунок ефективності технічного об’єкта; на заняттях з
образотворчого мистецтва – виконуються начерки з натури висотних споруд; на заняттях з дизайну –
створюються ескізи естетично досконалих об’єктів; на заняттях з педагогіки – вивчається краса
рідного краю на прикладі найкращих зразків місцевої архітектури тощо. Проте, більш детально
розглянемо математичний аспект.
Як відомо, ефективність того чи іншого об’єкта оцінюють відповідними критеріями:
функціональними (критерії: продуктивності, точності, надійності та ін.), технологічними (критерії:
трудомісткості виготовлення, технологічних можливостей, використання матеріалу, розбиття об’єкта
на елементи та ін.), економічними (критерії: витрати матеріалів, витрати електроенергії, витрат на
інформаційне забезпечення, габаритних розмірів), антропологічними (критерії: ергономічності, краси,
безпеки, екологічності). Зупинимося на антропологічних критеріях детальніше. Критерій
ергономічності для конкретного об’єкта представляє собою відношення ефективності системи
машина-об’єкт до максимально можливої ефективності цієї системи. Він представляє собою функцію,
яка монотонно зростає і прямує до одиниці. Критерій безпеки, під дією якого об’єкт має тенденцію
знизити або виключити шкідливий і небезпечний вплив, визначається [10]:
n
S
К б = å b іg і iн ,
Sі
і =1
де n – кількість шкідливих та небезпечних факторів;
b і – ваговий коефіцієнт і-го фактора, який вибирається у відповідності з градацією по тяжкості
n

шкідливих та небезпечних впливів об’єкта при умові, що

åb

і

=1 ;

і =1

g і – ваговий коефіцієнт і-го шкідливого або небезпечного фактора, який приймає наступні

значення: g і =1 при S i = S ін , g і = 1 min (b i ) ;

S i .– величина і-го шкідливого або небезпечного фактора, викликаного даним об’єктом;
Sін – нормативне (гранично допустиме) значення і-го шкідливого або небезпечного фактора.
© Шостачук А. М., 2009
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Критерій екологічності (критерій збереження навколишнього середовища) регулює
взаємовідношення між природою і об’єктом з точки зору комфорту і можливості життя людей [9]:
К ек = (S н + S к ) S 0 ,
де S н – площа території, на якій по одному або кількох факторах мають місце недопустимі (вище
норми, але нижче критичних) забруднення або зміни;
S к – площа території, на якій по одному або кількох факторах мають місце критичні забруднення
або зміни, при яких життя людини стає смертельно небезпечним або неможливим;
S 0 – вся площа країни (або регіону), постійна величина.
У критерії краси естетичний вплив об’єкта сприймається в набагато ширшому аспекті, ніж це
зазвичай прийнято в дисциплінах із технічної естетики і художньогоконструювання. Адже для того,
щоб створювати нові вироби на рівні найкращих світових зразків, необхідно бути людиною широкої
культури. Інженерно-технічній творчості найбільш сприяють образотворче мистецтво і пов’язане з
ним поняття краси. Так розрізняють три типи краси: краса навколишньої живої і неживої природи,
краса виробів і об’єктів, створених людиною і краса, яка створюється мистецтвом. На сьогодні існує
досить багато визначень краси, проте визначення краси по відношенню до технічного об’єкта можна
сформулювати, очевидно, наступним чином [9]: найбільш доцільні і функціонально досконалі вироби
є найбільш красивими. Існує думка, що естетичні задачі, розв’язувати які, на наш погляд, повинні, в
першу чергу, інженери, можуть вирішувати дизайнери і спеціалісти з художнього конструювання.
Думаємо, що така точка зору не є обґрунтованою, оскільки в цьому випадку посилиться віддалення
інженера від створення краси навколишнього середовища. Крім того, дизайнери без відповідних
інженерних знань не зможуть створювати естетично досконалі об’єкти. Роль дизайнерів буде,
очевидно, полягати в наданні висококваліфікованих консультацій і порад, виступаючи співавторами
інженерів. Головна ж задача інженера (конструктора, проектувальника) є створення найбільш
доцільних і функціонально досконалих, тобто найбільш красивих об’єктів. тобто інженер повинен
розв’язувати математичну задачу оптимального проектування або пошуку глобально (по всім
можливим характеристикам, критеріям, параметрам тощо) оптимального рішення. У свідомлення
того, що знайдена гранично досконала конструкція не може бути покращена, викликає естетичне
почуття споглядання прекрасного і формує в людях один із еталонів або зразків краси.
При розрахунку таких надзвичайно складних як в процесі зведення, так і в процесі експлуатації
об’єктів, як висотні споруди, в ситуації відсутності державних нормативів і стандартів висотного
будівництва для проектувальника відомою є, як правило, тільки частина шляхів розв’язання задач.
Зазвичай, це задачі кількісного характеру, пов’язані із забезпеченням безпеки людей, що знаходяться
у висотній споруді та поблизу неї. Ці розрахунки (на міцність, жорсткість, стійкість, визначення
розмірів окремих конструкцій, які несуть навантаження тощо) реалізуються у відповідних графічних
(КОМПАС, AutoCAD) та математичних пакетах (MA TLAB, Mathcad) (рис. 1).
Створення ідеально красивого об’єкта

Етапи проектування

Засоби проектування

Проектувальні
рішення

MA TLAB,
Mathcad

Розрахунки

KOMПАС,
AutoCAD

Естетичні рішення

Естетичні
уявлення

Рис. 1. Схема створення ідеально красивого об’єкта
Проте досить часто при проектуванні нових виробів конструктор вимушений приймати рішення в
ситуації часткового незнання. У таких випадках він керується інтуїцією і внутрішнім почуттям про
красу створюваного об’єкта. Як свідчить практичний досвід, найкращі рішення знаходять спеціалісти
з найбільш глибокою і розвинутою естетичною культурою(рис. 1).
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Розглянемо конструктивні, архітектурні та естетичні рішення деяких з найвищих будівель світу.
Taipei (508 метрів, Тайвань) здатен витримувати тайфуни з силою вітру 60 м/сек (216 км/год) і
найбільш потужні землетруси, включаючи ті, які, за статистикою, трапляються в регіоні не частіше,
ніж 1 раз на 2,5 тис. років. Найбільш революційним нововведенням тут стала величезна куля-маятник,
підвішений на рівні з 87 по 90 поверх. Маса кулі діаметром 5,5 метрів складає 728 тон, він тримається
на 16 стальних тросах діаметром 9 см.
При побудові китайського хмарочоса найвищим досягненням проектувальників вважають
конструктивне рішення, яке дозволило уникнути застосування багатотонного маятника. У верхній
частині маятника присутній справжній наскрізний отвір, який повинен знизити енергію вітру і,
відповідно, зменшити тиск повітряних мас на споруду.
До 2004 року найвищою висотною спорудоюсвіту була будівля Petronas Towers, Малайзія (рис. 2).
Цій хмарочос було побудовано у формі двох квадратів, які перетинаються, причому до цих квадратів
архітектори для стійкості додали напівкруглі виступи. У результаті будівля представляє собою дві 88поверхові башти висотою 451 м. Унікальною особливістю проекту став розташований на рівні 41-42
поверхів (170 метрів) міст, який є другим по висоті на планеті.

а)
б)
Рис. 2. Унікальні архітектурні рішення найвищих хмарочосів світу: а – міжнародний фінансовий
центр, висота – 492 м., Китай; б – хмарочос Petronas Towers, висота – 451 м., Малайзія
Лідером в Україні по темпам зведеня висотних спору д є Київ. Це пов’язано, в першу чергу,
дефіцитом землі, придатної під забудову, її великою ціною та наявністю необхідних фінансових,
технічних та людських можливостей. На рис. 3, а показано будівництво шести 34-поверхових
житлових будинки в районі "Троєщина", а на рис. 3, б – новозбудованийвисотний житловий будинок
на проспекті Григоренка, 7-А на житловому масиві "Осокорки-Північні". Аналіз прийнятих
архітектурно-планувальних рішень виконаний фахівцями КиївЗНДІЕП, свідчить [9], що будівництво
багатоповерхової споруди в центральній частині житлового мікрорайону "Осокорки-Північні" є
ефективним з точки зору архітектурно-композиційного формування даного містобудівного вузла.
Наземне частина будинкупредставляє собою гармонійне і цілісне поєднання різних за пропорцією та
конфігурацією об’ємів. Художня виразність об’ємно-просторової структури будинку підкреслена
пластикою його елементів та обумовлює сприйняття житлового комплексу як вертикального
композиційного акценту, гармонійно вписаного в забудову району. Крім того, наближеність
висотного будинку до громадського центру, зупинок метро та інших транспортних комунікацій є
важливим аспектом загальної комфортності та привабливості житла.
Експериментальний висотний житловий будинок, розташований в м. Києві за адресою: Позняки,
10-А, містить чотири секції, які зблоковані між собою торцями під кутом 45 градусів, що дає значний
вихід житла на даній обмеженій ділянці та забезпечує в усіх квартирах нормальну інсоляцію.
Центральний односекційний 36-поверховий об’єм має в плані форму "трилістника", до якого з трьох
боків блокуються три 23-поверхові секції. Аналіз прийнятих архітектурно-планувальних та
містобудівних рішень свідчить, що спорудження на Дніпровській набережній цього висотного
житлового будинкуне протирічить основним містобудівнимта архітектурно-композиційним вимогам
до забудови лівобережної частини міста. У зв’язку з тим, що переважна більшість житлових та
громадських будівель у даному районі становить 16-25 поверхів, включення в його структуру
висотного 34-поверхового житлового будинку збагачує силуетність забудови, створює архітектурні
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акценти та візуальні орієнтири, наземна частина будинків являє собою гармонійне поєднання різних
за висотою секцій [7].

а)
б)
Рис. 3. Нові архітектурні рішення висотних новобудов в м. Києві: а – експериментальний
житловий комплекс із шести 34-поверхових будинків у житловому районі "Троєщина"; б –
експериментальний 34-поверховий житловий будинок на проспекті Григоренка, 7-А на
житловому масиві "Осокорки-Північні" [10].
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити наступні висновки. Прагнення до
створення не тільки функціонально доцільного, а й зовнішньо красивого об’єкта, взагалі, і висотної
споруди, зокрема, є обґрунтованим, оскільки не тільки забезпечує громадян новим житлом, а й
створює комфортні умови для проживання, отримання естетичної насолоди. Більше того, інтуїтивне
прагнення до краси покращує розрахункові результати конструктивних і архітектурних рішень. Це
призводить до необхідності покращення не тільки математичної підготовки, а й естетичного
виховання майбутніх учителів початкових класів.
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Шостачук А. Н. Место компьютерного моделирования технических объектов в эстетическом
воспитании будущих учителей начальных классов.
Рассмотрено содержание количественных и качественных компьютерных моделей и их роль в
эстетическом воспитании учителей начальных классов. Автором исследована взаимосвязь между
стремлением к красоте технических объектов, в частности высотных сооружений, и созданием
образцов мирового уровня, как по конструктивным решениям, так и по архитектурным
достижениям.
Shostachuk A. M. The Place of the Computer Modeling in the Aesthetic Education of the Future Teachers
of Elementary School.
The content of the quantitative and qualitative computer models and their role in the aesthetic education of
the future teachers of elementary school is considered. The author has investigated the connection between
the longing to the beauty of technical objects, especially of multi-storied buildings, and the creation of the
world-level examples both according to constructive decisions, and to architectural achievements.

74

УДК 378.07
Г. В. Ямчинська,
старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка);
І. І. Чернікова,
учитель
(ліцей № 25, м. Житомир)

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
НА ЗАНЯТТЯХ МАЛИХ АКАДЕМІЙ МИСТЕЦТВ
У статті розглянуто питання сучасного розвитку українського народного мистецтва, з метою
залучення підростаючого покоління до його вивчення на місцевому етнографічному матеріалі
Житомирщини, а також древнього Полісся. Йдеться про створення спеціальних програм для Малої
академії мистецтва, які надають можливість наблизитися до основ українського народного
мистецтва при виконанні творчих робіт з використанням поліського фольклору, творів відомих
поліських письменників і поетів.
В українському мистецтві неможливе штучне від’єднання одного виду мистецтва від іншого
[1: 268]. Тому для роботи в Малій академії мистецтва, яка існує протягом 15 років у Житомирському
державному університеті ім. І. Я. Франка створені спеціальні програми для дітей, учнів та студентів.
Програми дають можливість відтворити поліські традиції та надати можливість відчути цілісність
мистецького світосприйняття і сучасну інтеграцію всіх видів українського мистецтва.
Тривалий час викладаючи народне мистецтво студентам – майбутнім учителям початкових класів
ми дійшли висновку, що образи для своїх робіт студенти черпають інтуїтивно-генетично з поліського
фольклору та ремесел, які їх оточують з дитинства. Ці образи живуть у багатьох із них і принагідно
(зрозуміло, що це має бути творчий поштовх) озвуться, змусять взяти до рук пензлі, фарби, ножиці та
інші матеріали.
Ажурні, геометричні поліські орнаменти переходять з мережаного підзору на вишиту сорочку,
килим, а від них – на витинанки, якими на Житомирщині з початку XIX століття і до середини XX
століття прикрашали селянські оселі [2: 42]. Витинанкові орнаменти були не тільки елементами
декору ікон, мисників, сволоків, але й своєрідним оберегом, символом щастя і долі. Геометрія ромбів,
квадратів, кіл у різних композиційних інтерпретаціях народних витинанок, зібраних студентами
педагогічного факультету в Червоноармійському, Чуднівському, Народицькому районах
Житомирського Полісся, нагадує древнє зображення сонця, зірки, диво-квітки. Стрічкові геометричні
орнаменти знизу мають зубчасте або хвилясте закінчення, що символізує лінії рідного ландшафту, і
вони є не лише фантастичним містком між сьогоденням і стародавнім слов’янським мікрокосмом, а й
усвідомленням нашого місця у Всесвіті.
Локальні особливості поліських орнаментів у витинанках, писанках не часто перегукуються із
витинанками східних областей України, які нагадують за своєю рослинною формою і кольором
петриківський розпис. Інколи такі витинанки ще й підфарбовуються, що не характерно для чітких,
пропорційно вивірених стрічкових або центрально-симетричних витинанок Полісся, писанок, які
мають старовинне слов’янське коріння.
В Овруцькому, Народницькомурайонах зібрані витинанки, в яких присутні образи дерева, квітки,
грона. Особливо популярними вони були у цих районах у 50-ті роки, по війні, коли витинанкою
прикрашали вікна (фіранки, занавіски) стилізованими квітами кульбаби, чортополоху, листям
папороті. Для поліського краю – це не просто квіти, а й обереги. Чимало цікавих легенд про квіти
знаходимо в дослідженнях поліських етнографів. Кульбабу, наприклад, поліщуки вважали еліксиром
життя і здавна складали про неї легенди. На кульбабу перетворилась колись жінка, у якої татари
вкрали немовля, а її молоко обернулося на гіркий сік-сльози цієї рослини.
Дерево життя у поліських витинанках, писанках, мальованих килимах – це стилізована квітка
чортополоху(діда), на гілках якої живуть птахи, а під нею – олені, зайці та інші тварини. Чортополох,
за повір’ям, відганяв нечисту силу від усього живого, а за сучасними науковими дослідженнями,
нейтралізує негативну енергію, позитивно впливає на біополе. Ним також часто вишиті
найстаровинніші поліські рушники. Про квітку папороті існує своя легенда, у якій ніч на Купала
повна всяких чудес: чути мову звірів, рослини ходять з місця на місце, цвітуть чудодійні квіти, а між
ними й папороть. Папороть розцвітає опівночі і загорається дивним вогнем, але зараз і осипається.
Хто встигне зірвати цю квітку, тому закопані скарби відкриються самі, він дістане чудодійну силу та
знання. Але цю квітку стереже "нечиста сила", щоб хтось не зірвав.
Призабуті в 60-ті роки витинанки поступово стали відроджуватися у 70-80-ті роки, але в іншій
якості – як своєрідні графічні виставочні роботи. З-поміж них багато декоративних (вітальна листівка,
серветка), однак є і тематичні.
© Ямчинська Г. В., Чернікова І. І., 2009
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Зібрані у Малій академії "Витинанка" при Житомирському державному університеті імені Івана
Франка народні витинанки поліського краю, їх вивчення й усвідомлення дають можливість
створювати на основі традицій свого народу та поліських легенд цікаві сучасні композиції. Темами
для витинанок також часто служать твори поліських поетів і письменників. Наприклад, на
педагогічному факультеті чудовими темами для студентських робіт стали твори славетних наших
земляків: Лесі Українки "Хотіла б я піснею стати...", "Той цвіт папороті чарівний...", Івана Огієнка
"Рідний народ полюби над усе...", сучасних відомих поліських поетів – Бориса Тена "Століттями не
зрушений Житомир...", Михайла Клименка "Полісся! Пролісок на узліссі...", Михайла Сича.
Для прикладу надаємо фрагмент інтегрованого уроку для 4 класу (за програмою С. Плющик,
Г. Ямчинської "Мистецька абетка" для 1-4 класів).
"Розмалюю писанку"
Дещо про унікальне зібрання поліських писанок, які використовуєМала академія у своїй роботі. У
Житомирському краєзнавчому музеї зберігається колекція писанок, крашанок та мальованок
Волинської губернії кінця XIX початку XX ст. їх більше тисячі зразків, а найдавніші зберігаються з
1902 року. Вони вирізняються тим, що частіше розписані орнаментами рослинного характеру і мають
назви: "вазончик", "повняки", "півонія", "рожа", "огірочки". У музейному зібранні представлені також
писанки з геометричним візерунком ("клинці", "безконечники", "ламаний хрест", "сорококлинчики"
та зооморфними орнаментами: "пташині лапки", "черепаха" "шапка лося", "рибки", "вовчі зуби"). Є і
такі, у яких представлений предметно-побутовий орнамент ("бочечки і дубовий лист", "грабельки",
"вітряки", "човники", "штани", "драбинки", "пальці", "руки"). Цікавими є космічні мотиви з назвами
("місяць", "сонечко"). Такий урок, як показала практика, дає великий поштовх для творчої уяви та
пробуджуєінтерес до українського ужитковогомистецтва.
Використати живильне пракоріння в наш час, не знищити історичну пам’ять, етнокоди поліської
землі і зробити все можливе, щоб відгородити молодь від тих засобів масової інформації і такої
періодики, яка несе насильство, наркоманію та інші "зразки" цивілізації для розбещення юних душ –
мета педагогів, які викладають мистецтво. Привернути увагу школярів та студентів до народного
мистецтва свого краю якомога раніше не насильницькими вербальними методиками на теоретичному
рівні, а через яскраве, емоційне, сучасне сприйняття засобами етнодизайну, який ґрунтується на
традиціях твого роду, щоб не з’явилися байдужість, зневага, вороже ставлення до національних
постулатів.
У чому ж полягає навчання народних мистецтв Полісся на педагогічному факультеті? Насамперед
це знайомство з елементами народних мистецтв: на лекціях, лабораторних та практичних заняттях з
образотворчого мистецтва, трудового навчання й художньої праці, етнодизайну. Так, у планах занять
з образотворчого мистецтва є графічні та колірні елементи з різних видів народних мистецтв, але
наголос все-таки робиться на поліських особливостях у кодових орнаментах, колірних сполученнях.
У планах з трудового навчання і праці є заняття з народної поліської скульптури, робота з місцевими
природними матеріалами, витинанкою, ткацтвом, малюванням на склі. Основна мета таких занять –
"розбудити" творчі можливості студента, щоб він віднайшов для себе таке мистецтво, яким би він міг
займатися із задоволенням. Інколи це буває дуже нелегко, тому що багато з них не володіють
теоретичними знаннями та прийомами роботи, а тому відчужені від мистецтва ще зі школи через
непрофесійне викладання.
Мета кожного року навчання у Малій академії:
I рік навчання. Мистецтво створення витинанки та історія її виникнення.
Мета: знати історію витинанок, матеріали та інструменти для виготовлення витинанок, правила
вирізування і наклеювання, основи композиції, класифікацію витинанок, техніку безпеки під час
роботи з ножицями та іншими інструментами; вміти добирати кольори для витинанок, створювати
сюжети для власних витинанок, оформлювати готові роботи.
II рік навчання. Художні образи у витинанках.
Мета: знати поняття художнього образу, зміст реалістичного і декоративного зображень, технік і
прийомів витинання; уміти розкривати різні художні образи у витинанках, працювати в різних
техніках витинання, виконувати витинанки на задану тему.
III рік навчання. Витинанка і сучасний дизайн.
Мета: знати класифікацію витинанок, основні прийоми та техніки вирізування, основи композиції,
основи дизайну; уміти створювати власні витинанки, розкривати різні художні образи, володіти
різними техніками вирізування, оформляти готові роботи, використовувати витинанки в оформленні
інтер’єру.
За перший рік навчання необхідно розвинути у сту дентів здатність захоплюватися красою
народного поліського мистецтва, виховати прагнення особистої досконалості, тобто пробудити ті
духовні цінності у почуттях і свідомості, які стануть чітким орієнтиром у подальшому вивченні
обраного виду мистецтва. Завдання педагога в період, коли вже є перші навички розуміння народного
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мистецтва, – навчити відрізняти архаїчні знаки-символи від підробок, уміти ними грамотно
користуватисяу своїй практичній роботі.
Другим етапом в оволодінні народним мистецтвом є робота за програмами Малої академії
"Витинанка", гуртка "Народна іграшка", творчих лабораторій у навчальних закладах м. Житомира
"Народне мистецтво та дизайн". У сі програми створені таким чином, щоб кожен учень і студент
обрав собі одне або декілька народних мистецтв, якими він хотів би займатися. Зі створенням творчих
лабораторій з вересня 2003 року на базі ліцею № 25, НВК № 11, гуманітарного колегіуму студентивипускники педагогічного факультету, роботи яких брали участь у всеукраїнських і міжнародних
виставках, мають нагоду проводити заняття у вищезазначених творчих лабораторіях. На виставцізвіті були представлені витинанки, гобелени, вишивка, бісероплетіння, малювання на склі, коренева
пластика, писанкарство. Особливо багато було на виставці витинанок, як геометричних, так і
рослинних, що за всіх часів побутували на Поліссі. У роботах студентів вони часто переростають у
витончені та цікаві за композицією графічні твори. Найкращі студенти стали викладачами
образотворчого мистецтва і здобувають перемоги в обласних, всеукраїнських конкурсах. Вони
творять красу і вчать творити дітей. А передує таким творчим звітам надзвичайно копітка теоретична
та практична робота викладачів, студентів і школярів, які є членами творчих лабораторій, Малої
академії "Витинанка", які збирають етнографічний матеріал, обробляють його.
Особливість методики у викладанні народних мистецтв у Малій академії полягає в тому, щоб
навчити елементарних основ кожного з них, а потім дати можливість учневі або студентові вибрати
ті, до яких, як кажуть, "душа лежить". Якщо зразу наполягати на виконанні складної роботи, яка
потребує знань композиції, кольорознавства, а головне – терпіння, то вона залишиться невиконаною,
а в душі виникає неприємне відчуття недовершеності. Коли попередня робота подобається автору, то
йому хочеться робити ще й тоді надається можливість її ускладнювати.
Вивчаючи витинанку або інший вид народного мистецтва, потрібно знайомити студентів не тільки
з технологією виготовлення, а зі світовими прикладами, регіональними особливостями цього
мистецтва. Перші витинанки з’явилися 3-5 тис. років тому і вирізувалися зі шкіри. З винаходом
паперу стали різати до свят асиметричні прикраси у Китаї та Японії. Слов’янські народи (поляки,
чехи) витинають багатоколірну витинанку, накладаючи вирізані композиції одну на одну.
Прибалтійські народи не вирізують фон (основу), а прорізують тонкі смуги за обраною композицією.
Наша поліська витинанка, схожа на мереживо або на Дерево життя і складається з двох контрастних
кольорів, завжди симетрична.
Потім варто приступити до засвоєння техніки виконання поліських витинанок. Демонструються
способи складання паперу вдвоє, учетверо, а потім і вирізування. Ножиці при вирізуванні знаходяться
в одному положенні, а рука з витинанкою повертається за лініями узору. Витинати слід так, щоб
деталі не відрізалися одна від одної, а складали суцільний силует. Наклеювати готову витинанку
треба від середини (де згинали аркуш), для того щоб вона була симетричною. Начебто проста техніка
виконання, яка не потребує різних інструментів та матеріалів (тільки ножиці та папір), дає
можливість виконувати досить складні композиції.
Ще одне нетрадиційне мистецтво – це живопис на склі. Воно має теж дуже давні традиції, які
сягають часів Візантії та Риму. Найбільшого поширення це мистецтво дістало в Україні у XIX
столітті у гірських районах Карпат, на Покутті та Поділлі, але побутувалой на Поліссі. У наш час цей
вид народного мистецтва зникає майже зовсім.
Виконання традиційного живопису на склі (також сучасного варіанту – витинанок на склі)
студенти виконують з великим задоволенням.
Вітражі виконані у стилі народної витинанки. Темами цього живопису були релігійні сюжети з
улюбленими народними образами святих – Миколи, Юрія, Іллі, Петра і Павла. Через ці релігійні
сюжети народні майстри передавали своє світосприймання, уявлення про зло і добро, ідеї
заступництва. Ікони призначалися для селянських хат та дорожніх каплиць.
Техніка виконання живопису на склі полягає у наступному. Контурний малюнок наносили на скло
пером або пензлем темною олійною фарбою чи тушшю. Після висихання контурів прокладали
елементи декору, одягу, вимальовували дрібні деталі. Потім покривали інші площини – від
найсвітліших до найтемніших. Особливістю виконання живопису на склі є площинність зображення,
яскравий колорит, декоративність.
Призабуті у 60-ті роки витинанки, живопис на склі та писанкарство почали відроджуватися у 7080-ті, але в іншій якості – як своєрідні графічні виставочні роботи.
Залучити підростаюче покоління до народного мистецтва — це благородна, копітка праця. Тут
йдеться не просто про засвоєння технічних вправ і отримання декору і прикрас. Відбувається
знайомство молоді як з народними, історичними, так і з поетичними символами нашого народу,
ознакою його краси і невмирущості.
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Ямчинская Г. В.,Черникова И. И. Использование инновационных технологий обучения
на занятиях в Малых академиях искусств.
В статье рассматриваются вопросы современного развития украинского народного искусства
путем привлечения подрастающего поколения к его изучению на местном этнографическом
материале Житомирщины, а также древнего Полесья. Создание специальных программ для Малой
академии искусств, которая дает возможность приблизится к изучению основ украинского
народного искусства и исполнению творческих работ, используя полесский фольклор, произведения
известных полесских писателей и поэтов.
Yamchinskaja Н. V ., Chernikova I. I. The Usage of Informational Technologies of Integrated Studies
on the Small Academy of Arts Lessons.
The article considers the development of Ukrainian folk art through drawing young generation into its study
using local and regional ethnographic materials of ancient Polissia and Zhytomyrschyna. Special
programmers for pupils and students make the study of Ukrainian folk art bases possible and stimulate the
usage of woodland folklore and works of famous woodland writers and poets in their creative works.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ УКР АЇНИ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
ЯК НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті розкриваються науково-методологічні засади аналізу проблеми підготовки вчителя для
народних шкіл України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Методологію дослідження представлено
на трьох рівнях: загальнофілософському, загальнотеоретичному і спеціальному; ієрархізовано
наукові підходи до проблеми підготовки вчителя народних шкіл в кінці ХІХ – початку ХХ століття,
насамперед герменевтичний, наративний та історіографічний.
Підготовка сучасного вчителя – одна з найважливіших науково-теоретичних та практичнопрофесійних проблем, від рішення якої багато в чому залежить успіх перебудови освіти в країні.
Основною задачею педагогічних учбових закладів є здійснення високоякісної професійної
підготовки, що відповідає всім сучасним вимогам навчання і виховання дітей. Одним з
найважливіших направлень удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів є процес
формування їх педагогічної спрямованості. Це можливо тільки при здійсненні в процесі навчання
майбутніх учителів єдності загальноосвітньої, загально педагогічної і практичної підготовки.
У розвиненому суспільстві педагоги складають особливу соціально-професійну групу, роль і
значення якої важко переоцінити. Тому історичний аналіз становлення та розвитку педагогічної
освіти, а також науково-методологічні основи підготовки вчителя для народних шкіл України на
сьогодні є досить актуальним.
Методологія дослідження проблеми підготовки вчителя для народних шкіл України кінця ХІХ –
початку ХХ століття вимагає її науковогоаналізу на кількох рівнях, а саме:
1)
загальнофілософському, на якому вивчається проблема історії професійної підготовки
вчителя для народних шкіл у просторі діалектичних законів та закономірностей;
2)
загальнотеоретичному – аналіз проблеми історії підготовки вчителя для народних шкіл
України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у площині герменевтики, загальної історіографії,
соціально-історичного наративу та культурології;
3)
спеціальному, який передбачає вивчення проблеми історії професійної підготовки вчителя
народних шкіл з урахуванням професіографічного й біографічного підходів.
Розглянемо подані вище науково-методологічні рівні більш детально. Так, філософська діалектика
передбачає аналіз історико-педагогічної проблематики в площині діалектичних законів та
закономірностей, серед яких найбільш значущими для проблеми підготовки вчителя для народних
шкіл України кінця ХІХ – початку ХХ століття вважаємо такі.
1.
Закон єдності і боротьби протилежностей дає змогу регулювати кількісно-якісні показники
професійної підготовки вчителя для народних шкіл у результаті вирішення певних протилежностей
(суперечностей). У контексті становлення та розвитку підготовки вчителя як історико-педагогічної
проблеми цей закон ілюструє:
· суперечність між суспільним замовленням на сутнісно-змістові характеристики вчительської
професії, та можливостями наявної на другу половину ХІХ – початок ХХ ст. системи професійної
освіти реалізувати це замовлення;
· суперечність між новітніми теоретичними розробками в галузі теорії і практики педагогічної
освіти й педагогічної діяльності, та реальним станом народної освіти в Україні в досліджуваний
період;
· суперечність між потребами учнів учительських семінарій в отриманні ґрунтовної професійної
освіти, та науково-методичними й кадровими можливостями цих навчальних закладів до
забезпечення теоретичної й практичної професійної підготовки вчителя народної школи.
Поступове вирішення вказаних суперечностей як діалектичних протилежностей визначало в
досліджуваний період ефективність системи підготовки вчительських кадрів для народних шкіл.
2.
Закон єдності загального, особливого й одиничного. У площині дії цього діалектичного
закону віддзеркалено як шлях нашого наукового пошуку, так і сутність предмета нашого
дослідження. Так, історіографія проблеми підготовки вчителя народної школи проаналізована нами з
урахуванням джерельної бази загального рівня (роботи з історії розвитку освіти в Україні
досліджуваного періоду), особливого (дослідження окремих аспектів підготовки вчителя для
навчальних закладів різного рівня в досліджуваний період); натомість дослідження проблеми
підготовки вчителя для народних шкіл є виявом феномена одиничного, оскільки являє собою
результат дослідження окремо взятого об’єкта і предмета наукового пошуку. З іншого боку,
© Андрійчук Н. М., 2009
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підготовка вчителя для народних шкіл виступає як загальне культурно-освітнє явище України в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; вказана професійна підготовка саме у вчительських
семінаріях – як особливе; відображення сутності та змісту підготовки вчителя в межах
індивідуальності окремого учня вчительської семінарії з урахуванням його нахилів, здібностей, рівня
пізнавального інтересу та професійної мотивації – як одиничне.
3.
Закон єдності сутності (змісту) і форми виступає в межах нашого дослідження в тому
вигляді, що вчительська семінарія як тип навчального закладу забезпечувала певну форму
професійної підготовки вчителя народної школи; натомість кадрове, методичне, організаційне
забезпечення цього процесу – віддзеркалює сутнісні (змістові) характеристики підготовки вчителя
народних шкіл в досліджуваний період. Крім того, у вчительських семінаріях застосовувалися певні
форми навчання і виховання, наповнені відповідним до соціально-професійного наповнення змістом,
що також відображає дію вказаного закону.
4.
Закон переходу кількісних змін у якісні виражено в межах досліджуваної проблеми в тому, що
поступове накопичення досвіду підготовки вчителя для народних шкіл в Україні в другій половині
ХІХ століття заклало підвалини системи професійної педагогічної підготовки вчителів більш пізнього
періоду як якісно нового явища. Водночас кількісне накопичення педагогічних та методичних знань
учнями вчительських семінарій гарантувало їм певний рівень професійної готовності до роботи в
народних школах як нову якість їх соціально-професійного досвіду. Проте практика показує, що
вчительські семінарії не вповні забезпечували цей кількісно-якісний розвиток в досліджуваний
період.
Отже, аналіз головних діалектичних закономірностей, що визначають специфіку підготовки
вчителя для народних шкіл як історико-педагогічного процесу, дає змогу відстежити їх у динаміці й
структурно-функціональній залежності компонентів.
Як вказано вище, на загальнотеоретичному рівні ми визначили як найбільш впливові для
дослідження проблеми підготовки вчителя для народних шкіл в Україні філософську герменевтику, а
також безпосередньо пов’язані з нею культурологічний, історіографічний та наративний підходи.
Щодо історіографічного підходу, то його втілення в контекст даного дослідження буде представлено
нижче, а підґрунтям наративного підходу стала герменевтична філософія.
Герменевтика – наука про сприйняття й відображення текстів у найширшому розуміння самого
поняття "текст" як знакового утворення, системи актуальних (для сприймання в даний час і в даному
вигляді) знаків. Герменевтичний підхід у вітчизняній психолого-педагогічній науці представлений
досить слабко; можна спиратися, насамперед, на роботи Г. П. Васяновича [1]. Натомість у зарубіжних
дослідженнях (Х. Гадамер, М. Хайдеггер, П. Рікер) герменевтика представлена як наукова галузь, що
виконує функцію створення власного бачення і сприйняття, а заодно й народження нового тексту й
його особистісного прочитання залежно від обраної методології й власного герменевтичного досвіду
[2; 3; 4]. Крім того, науковці стверджують, що герменевтика дає змогу прокласти місток між
абстрактною та конкретною рефлексією і загалом відрефлексовувати інформацію, отриману у вигляді
прочитаного (прослуханого). Таким чином, у площині герменевтики розуміння дослідником історикопедагогічного тексту є заодно інструментом його само розуміння, самовдосконалення,
самосприйняття. У зв’язку з розмаїттям наукових текстів, використаних нами у дослідженні
підготовки вчителя для народних шкіл України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (архівні
джерела, періодичні видання, мемуарна література, наукові монографії тощо) герменевтика стає
вагомим методологічним підґрунтям історіографії нашої роботи.
Культурологічний підхід до освітньо-історичних процесів представлено у вітчизняній та
зарубіжній науці роботами Г. Ріккерта, Ю. Семенова, Н. Смирнової. Згідно з основними положеннями
культурологічного підходу, ми розглядаємо підготовку вчителя для народних шкіл в окреслений
хронологічними межами дослідження період як явище суспільної культури, як результат
накопиченого перед цим суспільного досвіду, який вимагав саме такого спеціаліста саме з таким
рівнем професійної підготовки, який був би затребуваним для народної школи у вказаний історичний
період. При цьому підготовка вчителя стає не лише культурологічним, але й аксіологічним
феноменом і тлумачиться як структурний компонент загального розвитку людської культури в
регіональному та хронологічному контексті, оскільки:
1. Культура є відображенням програми діяльності й поведінки людини; освіта, таким чином, є
культурною діяльністю, яка має спрямовуватися відповідно підготовленими спеціалістами, що
навчатимуть дітей з наймолодшого віку. Таким чином, підготовка вчителя для народних шкіл є
культурологічновідповідним явищем.
2. Культуравідображає наступність людського досвіду; для забезпечення такої наступності має
існувати відповідний соціально-інституційний комплекс, до якого входить і народна школа
досліджуваного періоду. Вчитель народної школи виступає при цьому інструментом забезпечення
вказаної наступності.
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3. Культурологічнийпідхід дає змогу відобразити накопичення культури, акумуляції соціально
значущого досвіду за допомогою всіх ланок системи освіти, починаючи з народної школи, на багато
поколінь наперед [5].
Вивчаючи проблему підготовки вчителя для народних шкіл в другій половині ХІХ – на початку
ХХ століття в Україні, важливим, на нашу думку, виявляється також культурологічний підхід до
імперії як соціокультурного феномена, що визначав змістове наповнення педагогічної освіти в
досліджуваний період. Фактично підготовка вчителя народної школи в цей період була
культурологічно однозначно визначеною, оскільки спрямовувалася на випускника вчительської
семінарії, який мав би реалізувати на практиці створену російським міністром освіти С. Уваровим
формулу "самодержавство, православ’я, національна свідомість", яка й окреслила культурну
доктрину педагогічної освіти того часу [6]. Така позиція була характерна, зауважимо, не лише для
Російської імперії. Як писав британський дослідник А. Ройс, "всі людські істоти виховуються в
певного роду культурних забобонах про світ … Народ, який прагне панувати над іншими народами,
не є виключенням. Він вступає у відносини з іншими народами, вже маючи певні уявлення" [7].
Культура є результатом суспільного розвитку, що тісно пов’язаний з людською діяльністю. В
основі освітнього розвитку також лежить діяльність, яка не продукує, але переносить і накопичує
соціокультурну інформацію в процесі її надання учасникам освітнього процесу. Для забезпечення
трансляції соціокультурногодосвіду від покоління до покоління необхідною є певна інфраструктура,
в якій педагогічна освіта і народна школа зайняли в досліджуваний період своє власне місце.
Погоджуємося з думкою науковців стосовно того, що освітня культураі освітній простір – це загальні
показники соціального розвитку регіону і держави в цілому [8]. Їх історико-педагогічний аналіз, отже,
також виявляється достатньо актуальним.
У межах культурологічногопідходу до проблеми підготовки вчителя народної школи України в
досліджуваний нами період виявляється ще одна його специфічна особливість: дослідник і
досліджувана проблема знаходяться в різних соціокультурних умовах, в різних історичних і
суспільних площинах. Тому аналіз досвіду підготовки вчителя у другій половині ХІХ – на початку
ХХ століття з погляду дослідника початку ХХІ століття дає змогу визначити рівень унікальності й
самоцінності історико-педагогічних явищ, що розглядаються дослідниками [13].
Наративний підхід до аналізу історико-педагогічних явищ та процесів дає можливість
відобразити багатоманіття історико-педагогічних інтерпретацій; він представлений в історикопедагогічній науці роботами О. В. Сухомлинської, Л. Ц. Ваховського, І. В. Троцука [9; 10; 11].
В історико-педагогічній науці наративний підхід розроблений на сьогодні досить слабко, на що
вказує у своїх роботах О. В. Сухомлинська [9]. На специфіці використання наративних досліджень в
історії педагогіки наголошує також Л. Ваховський, виокремлюючи в сутності наративу наше власне
суб’єктивне бачення історико-педагогічних джерел [10].
Наратив, чи оповідь, якщо приймати ці категорії синонімічно – це форма існування суб’єктивного
(вимислу, оповідання особи) в об’єктивному історико-педагогічному процесі і спробах об’єктивно
його описати. За допомогою наративного підходу історико-педагогічне явище набуває форми й
смислу, впорядковується, дістає структурного поділу (початок, середина, кінець етапу, періоду,
процесу, явища і т.п.) [12].
Для предмета нашого дослідження наративний підхід виявляється актуальним ще й тому, що дає
можливість окреслювати людину як активного соціального суб’єкта; тому професія вчителя також
тлумачиться як соціально й професійно активна, а його підготовка – процесом просування до такої
соціальної активності [13]. Власне, кожне історико-педагогічне дослідження за своєю сутність є
наративним, оскільки дослідник поєднує в ньому розрізнені факти, події, явища, представлені до
нього в історичних текстах, як зв’язний сюжет, який реалізується у висновках, що є максимально
об’єктивними, але водночас відображають суб’єктивне бачення науковця [14]. Наративний підхід,
використаний нами в процесі вивчення підготовки вчителя для народних шкіл у вчительських
семінаріях України, має власні характеристики, серед яких найбільш суттєвими вважаємо:
ретроспективність (можливість проектувати події минулого на сучасність), перспективність
(залежність історико-педагогічних висновків від авторської позиції дослідника), вибірковість
(добирання саме тої історико-педагогічної інформації, яка втілює мету і завдання дослідження),
специфічність (можливість формувати соціальну ідентичність минулого історико-педагогічного
досвіду), вігатенність (взаємозалежність інтерпретацій та власного соціального досвіду дослідника)
[11].
Наративістика у застосуванні до історико-педагогічних досліджень пов’язана безпосередньо з
когнітивізмом і феноменологією у філософській площині бачення. Так, пізнання історичного
минулого передбачає два типи основних відношень соціально-історичного наративу:
1) між дослідником і історичним процесом (суб’єкт-об’єктні відносини);
2) між текстом – результатом історичного дослідження – і читачем (об’єкт-суб’єктний підхід).
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Наративний підхід до проблеми підготовки вчителя народних шкіл у вчительських семінаріях дає
можливість представити окремі історико-педагогічні факти, зафіксовані в джерелах дослідження, як
підґрунтя для створення загального історико-педагогічного фону проблеми професійної підготовки
вчителя – з авторською його інтерпретацією; тому саме наратив є, на думку Л. Ваховського, "ліками
проти догматизації історико-педагогічного знання" [10].
Як вказано вище, спеціальний рівень науково-методологічного аналізу проблеми підготовки
вчителя народних шкіл у вчительських семінаріях представлено нами в поєднанні
професіографічного й біографічного підходів
Необхідність застосування в процесі нашого дослідження професіографічного підходу
пояснюється його міждисциплінарністю та необхідністю використовувати в роботі теоретичні
набутки не лише історико-педагогічної науки, але й професійної педагогіки. Вказаний підхід
представлено в сучасній професійно-педагогічній науці дослідженнями Г. П. Васяновича,
С. С. Вітвицької, О. А. Дубасенюк, О. Г. Дуднікової, С. О. Дю, Н. В. Кузьміної, А. М. Маркової,
С. О. Сисоєвої та ін. [8; 15; 16; 17; 18; 19]. Сутність цього підходу полягає у обґрунтуванні структури
професійної педагогічної діяльності залежно від її умов, отриманої педагогічної освіти та
особистісних характеристик вчителя. І хоч до історико-педагогічного аналізу підготовки вчителя
народної школи не можна застосувати сучасні результати професіографічних досліджень, однак наше
дослідження потребує застосування науковогоапарату педагогічної професіографії, оскільки:
вона дає можливість визначати специфіку вчителя народної школи порівняно з педагогами
навчальних закладів іншого рівня;
професіографічний підхід дозволяє аналізувати структуру професійних знань, умінь та
навичок вчителя, які мають бути засвоєні в процесі професійної підготовки незалежно від
історичного етапу, тому може стати методологічною основою історико-педагогічної роботи.
Біографічний підхід використано нами у межах дослідження проблеми підготовки вчителя
народних шкіл у вчительських семінаріях України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як
можливість відобразити роль та значення відомих українських педагогів досліджуваного періоду в
організації професійно-педагогічної підготовки вчителя та науковій розробці змістової частини
професійно-педагогічної освіти вчителя для народної школи. Так, у п. 1.3. буде проаналізовано
діяльність та науково-методичні роботи К. Д. Ушинського, М. О. Корфа, М. П. Драгоманова,
О. В. Духновича, Б. Д. Грінченка, С. В. Васильченка, Т. Г. Лубенця, Г. П. Шерстюка, як організаторів
народної освіти й професійної підготовки вчителів народних шкіл, а також педагогів-практиків у
народних школах, що формували образ народного вчителя української школи другої половини ХІХ –
початку ХХ ст.
Розробники біографічного підходу в історико-педагогічній науці вбачають його значення в
історико-педагогічних дослідженнях у тому, щоб проектувати індивідуальний педагогічний і
науково-теоретичний досвід професійної діяльності педагогів, науковців, громадських діячів на
загальний історико-педагогічний процес і визначати рівень впливу цього індивідуального досвіду та
ідей на становлення та розвиток педагогічних явищ та процесів, у нашому випадку – на розвиток
процесу підготовки вчителів у вчительських семінаріях України в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст.
Отже, здійснений нами науково-теоретичний аналіз проблеми підготовки вчителя народних шкіл у
вчительських семінаріях України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття дає змогу зробити
висновок, що проблема підготовки вчителя народних шкіл в досліджуваний період може бути
розглянута на кількох методологічних рівнях, які окреслені нами як загальнофілософський,
загальнотеоретичний та спеціальний. Виділення вказаних рівнів дає змогу ієрархізувати наукові
підходи до проблеми дослідження і виділити найбільш значущі серед них, а саме: герменевтичний,
наративний та історіографічний.
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Андрийчук Н. М. Подготовка учителя для народных школ Украины
(конец ХІХ – начало ХХ века) как научно-методологическая проблема.
В статье раскрываются научно-методологические принципы анализа проблемы подготовки учителя
для народных школ Украины конца ХІХ – начала ХХ века. Методология исследования представлена на
трёх уровнях: общефилософском, общетеоретическом и специальном; иерархизированы научные
подходы к проблеме подготовки учителя народных школ в конце ХІХ – начале ХХ века, прежде всего
герменевтический, наративный и историографический.
Andriychuk N. M. The Training of Ukrainian Preliminary School Teachers
(in late 19th – early 20 th centuries) as a Research and Methodological Problem.
The article sets out to provide the research and methodological principles of instructing preliminary school
teachers in late 19 th – early 20 th centuries. Underlying the research methodology are basic philosophical,
theoretical and specific investigations to lay down the hermeneutic, narrative and historiographic instruction
approaches.
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УДК 378
І. В. Баженова,

викладач
(Барановицький державний університет)
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглядається поняття "освіта" в історичному аспекті і визначається його сутність на
сучасному етапі, а також поняття "зміст освіти" і обґрунтовується його нестабільний характер.
Доводиться необхідність змін у всій системі освіти і, в першу чергу, в її змісті. Розкривається
сутність мовної освіти і різні підходи до визначення змісту мовної освіти. Обґрунтовується
необхідність теоретичного обґрунтування і розробки якісно нового підходу до розвитку змісту
мовної освіти.
Педагогічна система як органічна складова частина суспільного організму виконує певне
соціальне замовлення. Оскільки таке замовлення міняється з кожним новим етапом розвитку
суспільства, педагогічна система також вимушена певним чином мінятися і перебудовуватися, перш
за все, з боку мети і змісту освіти.
Підготовка фахівців у вищій школі виступає однією з найважливіших умов забезпечення
економічного і соціокультурного прогресу, прискорення суспільно-політичних і соціальноекономічних перетворень. Багато експертів підкреслюють, що в умовах глобалізації світової
економіки і розвитку міжнародної конкуренції інвестиції в освіту з метою підготовки
висококваліфікованих фахівців стали життєво важливою умовою майбутнього економічного
зростання.
На сучасному етапі розвиток суспільства характеризується загальною кризою цивілізації, а
головними питаннями сучасної реальності виступають питання виживання і збереження миру. У
зв'язку з цим першорядним завданням освіти є формування суспільного інтелекту і свідомості, які
здатні забезпечити стійкий розвиток і гармонізацію відносин у суспільстві. Не менше важливим є
завдання відродження духовності, моральності і культури, брак яких обертається трагічно для
сучасної техногенної цивілізації.
Пріоритети державної освітньої політики і реалії сучасного життя вимагають зміни раніше
існуючих концептуальних підходів до розвитку цієї сфери. Дискусія з питань освіти і виховання
ведеться вже близько 200 років (Гербарт, Кант, Песталоцци та ін.). В її ході уточнюється і
розширюється поняття "освіта". Діахронічний аналіз визначень даного поняття дозволяє
стверджувати, що в історії розвитку педагогічної науки ця категорія не завжди розумілася
однозначно. Поняття "освіта" походить від німецького слова "Bildung" і означає виявлення і
становлення образу, засвоєння культури, освіту, тобто з'єднання особистого досвіду людини з
соціальним, відображеним і закріпленим в образах мистецтва і в наукових поняттях змістом, що
конкретизується (Б. М. Бім-Бад, А. В. Петровський). Спочатку, поняття "освіта" знаходилося в
тісному зв'язку з поняттям "школа" і означало навчання молоді і виховання адаптаційної здібності до
самовиховання. З другої половини XVIII віку термін "освіта" використовуєтьсячасто в ролі синоніма
до поняття "виховання", що виконує допоміжну функцію освіти. Так, В. С. Леднев указує на те, що
окремі педагоги, ототожнюючипоняття "освіта" і "виховання" (в широкому значенні цього поняття),
визначають їх як колективний, двосторонній процес, метою якого є всебічний розвиток особи і
розвиток системи освіти, що забезпечує становлення особи [1: 20].
У "Педагогічному словнику" (1960) освіта визначена як "...сукупність систематизованих знань,
умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної
підготовки, досягнутих в результаті навчально-виховної роботи" [1: 21]. І. Ф. Харламов (1979)
говорить про те, що "освіта виступає як процес і результат оволодіння знаннями, вміннями і
навичками, розвитку світогляду, ідейно-політичних поглядів і моральності, а також творчих завдатків
і здібностей, унаслідок чого він набуває вигляд (образ) і індивідуальну своєрідність" [1: 22].
Сьогодні в термін "освіта" привноситься "культурна складова", що пов'язано з культурологічною
спрямованістю розвитку педагогічної думки. Узагальненою метою освіти виступає культура як
сукупність матеріальних і духовних цінностей, а також способів їх творення, уміння використовувати
їх для прогресу людства, передавати від покоління до покоління. Сутність освіти на сучасному етапі
полягає в передачі культури у вигляді соціального досвіду людей від одного покоління до іншого,
культури, що забезпечує різнобічні якості і спрямованість особи, її інтелектуальний, етичний,
естетичний, емоційний і фізичний розвиток.
Багато педагогів, розуміючи значущість культури і етичних орієнтирів діяльності й поведінки
людини, включають її в сутність поняття "освіта". Освіта в цілому, і система вищої освіти зокрема,
сприяє не тільки збереженню і передачі культурноїспадщини суспільства від покоління до покоління,
але і покликане виступати "генерувальною творчою основою і культури, і самого суспільства" [2: 59].
Саме в освіті безпосереднє буття людини з'єднується з культурою, осмислюється й упорядковуєтьсяв
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системі художніх образів, етичних категорій і наукових понять, соціально схвалюваних зразків
поведінки і т.п. [3: 62].
Сучасні підходи до визначення поняття "освіта" підказують думку про те, що освіта осмислюється
як відкритий, вільний творчий інститут у всіх сферах життєдіяльності людини. Значення і логіка освіти
полягає в збагненні найважливішого і в той же час найважчого і найскладнішого з усіх мистецтв –
мистецтва жити [4: 4].
Віддзеркаленням і реалізацією освіти на практиці є її зміст. Зміст освіти виступає засобом
навчання і чинником виховання і розвитку, безпосередньо обумовленим національною культурою, в
рамках якої воно діє. Зміст освіти має історичний характер. Воно визначається метою і завданням
освіти на тому або іншому етапі розвитку суспільства і змінюється під впливом вимог життя,
виробництва і рівня розвитку науковогознання.
Розвиток білоруського суспільства є частиною процесу поступового переходу людської цивілізації
до нового етапу її розвитку. Характерною особливістю цього процесу є зміна провідного виду
діяльності людини, яка обумовлена переходом до інформаційного етапу розвитку суспільного
виробництва. Інформатизація суспільства пред'являє якісно нові вимоги до освіти. Темпи технічного
прогресу в даний час усе більшою мірою залежать від ефективності системи освіти, яка не може не
змінюватися з метою віддзеркалення нових вимог суспільства, пов'язаних з розвитком науки і
виробництва. У се це постійно ставить перед освітою все більш складні завдання по навчанню і
вихованню молоді, примушує переосмислити традиційні уявлення про його зміст.
Попередні етапи розвитку суспільства характеризувалися відносно повільною еволюцією
суспільного виробництва, що обумовлювало постійність структури і зміст освіти. Склався такий тип
освіти, при якій отримані знання і вміння зберігають свою цінність протягом всієї професійної
діяльності людини. У зв'язку з цим зміст освіти визначався як сукупність систематизованих знань,
умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної
підготовки, досягнутої в результаті навчально-виховної роботи. Це так званий знанієво-орієнтований
підхід, при якому в центрі уваги знаходяться знання як результати духовного багатства людства,
накопиченого в процесі пошуків та історичного досвіду. Вони виступають абсолютною цінністю і
затуляють собою саму людину.
У сучасних умовах швидкість змін техніки, технологій і форм організації праці стала
перевершувати швидкість зміни нових поколінь людей. Це зумовило необхідність зміни змісту,
характеру і спрямованості професійної діяльності, що спричинило за собою зміни у структурі і змісті
освіти. Необхідність в постійному систематичному оновленні знань, підтримці їх на необхідному
рівні привела до появи різних видів продовженої освіти, таких його форм як самоосвіта. Виникла
потреба в таких видах освіти як підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, стали розвиватися
різні форми додаткової освіти дорослих.
Проте слід відмітити, що просте доповнення існуючих систем освіти новими ланками без якісної
зміни їх характеру і форм здійснення не може внести в існуючу практику освіти властивість
безперервності. Для позитивного і більш швидкого вирішення даної проблеми необхідні глибокі
зміни у всій системі освіти і в першу чергу в її змісті [5: 32].
Мета даної статті – показати, яким чином розвиток змісту іншомовної освіти сприяє виконанню
соціального замовлення суспільства, прискоренню соціально-економічного і науково-технічного
прогресу.
Останнім часом у світлі ідей гуманізації все більш міцно затверджується особистісноорієнтований підхід до виявлення сутності змісту освіти. При такому підході абсолютною цінністю є
не відчужені від особи знання, а сама людина. Даний підхід забезпечує свободу вибору змісту освіти з
метою задоволення освітніх, духовних, культурнихі життєвих потреб особи, гуманне відношення до
особи, що розвивається, становлення індивідуальності і можливості її самореалізації в культурноосвітньому просторі [6: 377].
Таким чином, у нинішніх умовах доцільно говорити про освіту як процес привласнення культури.
Структура і зміст освіти обумовлюються безпосередньо національною культурою, а освіта, у свою
чергу, виступає одним з провідних культурних чинників. Саме це може забезпечити безперервний
характер освітнього процесу – через усе життя. Тому можна стверджувати, що змістом освіти
повинна виступати національна і світова культура. Дане положення підтверджується також одним з
принципів вибору змісту освіти – принципом віддзеркалення у змісті всіх провідних елементів
світової і вітчизняної культури, що містять потенціал особистісного розвитку людини
(В. І. Загвязінській).
Сутність іншомовної освіти полягає в тому, що вивчення будь-якої нерідної мови повинне
супроводжуватисьвивченням культури народу, причому цей процес повинен протікати одночасно. У
зв'язку з цим доцільно говорити про іншомовну освіту як про лінгвокультурну освіту, результатом
якої повинна стати багатомовність громадян суспільства, що усвідомлюють свою приналежність до
певного етносу, а також здатних самоідентифікуватись у світі. Іншомовна освіта, залучаючи учнів до
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культури іншого народу, розвиває в них уміння розуміти світову культурув цілому, а також формує
здатність орієнтуватися в сучасному полікультурномуі інформаційному суспільстві [7: 12].
Процес іншомовної освіти, по суті, включає чотири процеси (Є. І. Пассов): 1) пізнання, що
направлене на оволодіння культурологічнимзмістом іншомовної культури, тобто культурою країни,
фактами культури і мовою як частиною культури; 2) розвиток, направлений на оволодіння
психологічним змістом іншомовної культури (здібності, психічні функції і т.д.); 3) виховання, що
націлене на оволодіння педагогічним змістом іншомовної культури (етичний, моральний, етичний
аспекти); 4) навчання, націлене на оволодіння соціальним змістом іншомовної культури, тобто
мовними уміннями, які засвоюються як засоби спілкування у соціумі [8: 44-45].
Тому можна говорити про те, що змістом іншомовної освіти повинна виступати іншомовна
культура, яка вивчається у діалозі з рідною та іншими світовими культурами. Це дає можливість
формувати в учня нове світобачення, готовність і здатність жити і працювати в сучасному світі з його
еколого-інформаційними проблемами, успішно здійснювати різні форми спілкування з носіями інших
лінгвоетнокультур, переробляти одержувану в ході цього спілкування інформацію й ухвалювати
необхідні рішення.
Говорячи про культуруяк про зміст освіти необхідно пам'ятати про те, що культура– це комплекс
досягнень тієї або іншої групи людей, досягнень не тільки поведінкових, до них відносяться і техніка,
і система наукових уявлень, і мистецтво, і соціальний устрій і т.д. Виходячи з того, що всі ці
досягнення змінюються з часом, можна зробити висновок про те, що культура– це не щось застигле,
а складна і швидко змінювана система. Зміст освіти також змінюється під впливом вимог життя,
виробництва і рівня розвитку науковогознання.
На сучасному етапі розвитку суспільства навчання іноземних мов направлене на підготовку
багатомовної полікультурноїособи, яку можна визначити як здатну використовувати іноземну мову
як засіб міжкультурного і міжособистісного спілкування, як інструмент приналежності до
національних і світових культур. Для підготовки такої особи необхідна відповідна організація
процесу іншомовної освіти. Такий процес повинен носити полікультурний характер, проте, у
вітчизняній педагогічній науці проблема організації полікультурноїосвіти є невирішеною. Однією з
причин є неясність самого терміну "полікультурна освіта". Повноцінне розкриття сутності
полікультурної освіти можливо через суміжні поняття. Такими є поняття кроскультурний,
інтеркультурнийі мультикультурнийпідходи.
Кроскультурний підхід в освіті – це процес вивчення та врахування особливостей тієї чи іншої
культури з метою створення сприятливих умов для їх взаємодії. Кроскультурні дослідження
дозволяють описати процес взаємодії культур. Вони припускають не просто культурнерізномаїття в
рамках одного суспільства або соціальної групи, але й сприяють взаємодії між націями або
культурними групами. Особливості іншомовної культури відображені в підручниках і навчальних
посібниках, призначених для вивчення мови. У процесі навчання ми знайомимося з цими
особливостями і формуємо своє уявлення про країну мови, що вивчається, та її культуру.
З метою визначення характеру іншомовної культури, відображеної в змісті освіти, нами
проаналізовано 4 британські навчальні посібники. У результаті аналізу виявилося, що в них
переважають такі цінності британської культури, як робота (26,8%), індивідуалізм (16,3%),
підкорення закону (12,1%), освіта (12,6%), приватне життя (13,1%), традиціоналізм (11,4%) і
відпочинок (7,6%). Ці дані дозволяють стверджувати, що при кроскультурному підході можна, у
кращому разі, отримати можливість порівняння різних культур на основі домінуючих у змісті
утворення цінностей і внести цей матеріал у зміст підручників і посібників.
Інтеркультурний підхід в освіті – це процес вивчення культур у динаміці їх взаємодії і
взаємопроникнення. Інтеркультурні дослідження засновані на вивченні взаємостосунків між
культурними групами в рамках одного суспільства. Вони вимагають внутрішньої відвертості іншій
культурі і сприяють інтеграції культур шляхом пошуку спільних рис. Проте сам термін
"інтеркультурний" (міжкультурний) носить більшою мірою характер загальнодидактичного принципу
і не дозволяє побудуватичітку методичну систему. Цей підхід важко використовуватидля вирішення
завдання розвитку змісту освіти.
Мультикультурний підхід – це процес вивчення співіснування різних культур на принципах
соціальної рівності в рамках одного суспільства або держави. Мультикультуралізммістить в собі
ідею про те, що сучасне суспільство повинне об'єднувати різні культурні групи на основі соціальної
рівності. Прикладом є мультикультурнесуспільство США, в якому взаємодіють, разом з індивідамигромадянами даної країни, етно-конфесійні общини, зв'язані мовою, конфесією, культурою і ін.
Очевидно, що розвиток змісту освіти на основі такого підходу не може піти далі за зусилля на
регіональному рівні.
Аналіз суміжних термінів виявляє їх певну обмеженість і недостатність для вирішення проблем
розвитку змісту іншомовної освіти в умовах глобалізації. Враховуючи різноманіття підходів і
напрямів у культурологічнихдослідженнях, а також беручи до уваги той факт, що жоден з них не
сприяє повною мірою формуванню полікультурної особи, виникає необхідність теоретичного
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обгрунтовування, розробки і реалізації підходу, який синтезував би всі позитивні аспекти існуючих
культурологічнихнапрямів і чітко визначив вектор сучасної освітньої політики.
На нашу думку, перспективним напрямом досліджень у цій області є вивчення специфіки
транскультурного підходу, який акцентує на вічних цінностях культури. Транскультурний підхід
виступає як більш сильний і теоретично послідовний метод культурного дослідження [9; 10; 11].
Очевидно, що такий підхід може бути використаний і для розвитку змісту іншомовної освіти. Даний
підхід припускає не тільки усвідомлення і розуміння цінностей іншої культури, але і врахування
загальнолюдських, екзистенціальних цінностей, що забезпечує в перспективі реальний рівноправний
обмін цінностями між носіями і користувачамирізних культур.
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Баженова И. В. К проблеме развития содержания иноязычного образования на современном этапе.
В статье рассматривается понятие "образование" в историческом аспекте и определяется его
сущность на современном этапе, а также понятие "содержание образования" и обосновывается его
нестабильный характер. Доказывается необходимость изменений во всей системе образования и, в
первую очередь, в его содержании. Раскрывается сущность иноязычного образования и различные
подходы к определению содержания иноязычного образования. Доказывается необходимость
теоретического обоснования и разработки качественно нового подхода к развитию содержания
иноязычного образования.
Bazhenova I. V . New Approach to Development Foreign Language Еducation Content.
Article focuses on concept education in historical aspect and states its essence in modern реriod. It focuses
on concept education content and proves its changing character. Author proves necessity of some changes in
whole system education and in first place in its concept. Moreover article states essence foreign language
education and describes different арproaches to foreign language education content development. It proves
necessity of theoretical foundation and development а new арproach to content development.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ОБ'ЄКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ
ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ
У статті здійснено аналіз психолого-педагогічних умов, що сприяють процесові підвищення
об’єктивності контролю та оцінювання професійної підготовки студентів університетів.
Розглядаються засоби стимулювання механізму самовдосконалення та педагогічної рефлексії
в галузі оцінювання.
Проблема об'єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів завжди була актуальною.
Особливої уваги ця проблема набула тепер, коли в Україні відбувається реформування системи
освіти. Необхідність змін у системі оцінювання визначена на державному рівні. При кредитнотрансферній системі навчання у вищих навчальних закладах саме оцінюванню результатів навчальної
діяльності студентів належить важлива роль у забезпеченні високої якості освіти та формуванні
конкурентноспроможнихфахівців. За таких умов, особливого значення набуває проблема підвищення
об’єктивності контролю та оцінювання професійної підготовки студентів університетів.
Зазначимо, що питання об'єктивності контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів
знайшло своє відображення в дослідженнях багатьох психологів та педагогів. Зокрема, питання
змісту процесу контролю і оцінювання були в центрі уваги С. І. Архангельського, І. Є. Булах,
Б. Т. Ліхачьова, В. О. Сластьоніна; психолого-педагогічні аспекти проблеми вивчали С. Л. Близнюк,
Л. І. Джулай, Л. М. Романишина; готовність до процесу оцінювання, як окремого виду педагогічної
діяльності, вивчали М. І. Д’яченко, І. А. Зязюн, Т. В. Іванова, С. М. Калаур.
Вивчаючи питання підвищення об'єктивності контролю та оцінювання навчальних досягнень
студентів, ми поставили собі за мету з’ясувати, які психолого-педагогічні умови будуть сприяти
цьому процесові та, одночасно, сприяли б підвищенню якості фахової підготовки майбутніх
спеціалістів. Відповідно до поставленої мети, наше завдання полягає у розкритті сутності виділених
психолого-педагогічних умов підвищення об'єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів.
С. В. Висоцький, досліджуюючи роль психолого-педагогічних умов у навчальному процесі,
визначає умови як сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних
засобів його здійснення, коли забезпечується успішне вирішення поставленого педагогічного
завдання. У цьому контексті умови виступають у ролі динамічного регулятора інформаційних,
особистісних, психологічних і педагогічних факторів навчання [1: 91].
О. М. Пєхота [2] визначає педагогічні умови як систему певних форм, методів, матеріальних умов,
реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, необхідних для досягнення
конкретної педагогічної мети. І. М. Мельничук [3] під психолого-педагогічними умовами, що
забезпечують проведення процедури контролю на належному рівні, розуміє сукупність факторів, які
обумовлюють організацію та сутність процесу контролю знань та забезпечують активність студентів
у набутті знань.
Ми під психолого-педагогічними умовами підвищення об'єктивності контролю викладачів ВНЗ
розуміємо поєднання елементів змісту, методів, прийомів, організаційних форм контролю та
оцінювання, які позитивно впливають на ефективність і результативність навчально-виховного
процесу. Аналіз наукової літератури [2; 4; 5; 6] із зазначеної проблеми дав можливість визначити
психолого-педагогічні умови, без реалізації яких процедура оцінювання навчальних результатів
студентів не буде об'єктивною. Отже:
розвиток мотиваційної сфери та підвищення професійного інтересу;
стимулювання механізму самовдосконалення та педагогічної рефлексії в галузі
оцінювання;
зниження впливу суб'єктивних факторів при оцінюванні результатів навчальної
діяльності;
поєднання традиційних та інноваційних методів контролю.
Проведемо теоретичний аналіз зазначених психолого-педагогічних умов. Відзначимо, що процес
формування високого рівня готовності до оцінювальної діяльності пов’язаний із мотиваційною
сферою. Ми вважаємо, що саме завдяки позитивній мотивації відбувається ефективне оволодіння
системою знань необхідних для здійснення процедури оцінювання. Від ступеня активності
пізнавальної діяльності викладача залежить кінцевий результат, якого можна досягти під час
засвоєння теоретичної бази знань та оволодіння оцінювальними уміннями.
© Лисак Г. О., 2009
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Розвиток мотиваційної сфери залежить від мотивів, тобто від …спонукання суб'єкта до дії або
діяльності, які пов'язані з досягненням визначеної мети, яка вникає на основі його певних потреб [7:
12]. У сі мотиви, у свою чергу, поділяють на усвідомлені та неусвідомлені. Сутність усвідомлених
мотивів полягає в чіткому розумінні і сприйнятті важливості особистістю цілей своєї діяльності, які й
обумовлюють механізм її мотивації. Якщо цілі діяльності не усвідомлюються особистістю, то й
мотиви діяльності будуть неусвідомленими, рефлекторними або реактивними. Отже, як усвідомлені,
так і не усвідомлені мотиви впливають на перебіг процесу формування високого рівня готовності
викладачів.
Стимулювання механізму самовдосконалення та педагогічної рефлексії в галузі оцінювання.
Виділення даної психолого-педагогічної умови зумовлено тим, що професійне самовдосконалення
спеціаліста – це свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня своєї професійної
компетентності і розвитку професійно значущих якостей у відповідності до зовнішніх соціальних
вимог, умов професійної діяльності та особистої програми розвитку [8: 232].
Під професійним самовдосконаленням викладачів ВНЗ ми розуміємо поєднання взаємопов’язаних
і взаємозалежних процесів: професійного самовиховання (цілеспрямована робота особистості щодо
духовного, розумового, морального, вольового, естетичного, фізичного розвитку, вдосконалення й
усунення негативних рис характеру [6: 31]) та професійної самоосвіти (самостійна освіта, тобто
отримання системних знань у певній галузі науки, техніки, культури, політичного життя, яка
передбачає безпосередній інтерес особистості в органічному поєднанні із самостійністю у вивченні
матеріалу [9]). Ці форми доповнюють одна одну і здійснюють взаємовплив на рівень готовності
викладачів до оцінювальної діяльності.
Беручи до уваги те, що процес самовиховання і самоосвіти впливають на розвиток когнітивного та
операційно-дійових компонентів готовності викладачів, можемо зробити висновок, що їх розвиток є
необхідною умовою підвищення рівня готовності викладачів до оцінювальної діяльності, що у свою
чергу сприяє підвищенню об'єктивності контролю знань студентів.
На нашу думку, процес самовдосконалення можливий лише за умов аналізу й самоаналізу
власного досвіду спілкування з іншими, особистих можливостей і досягнень, своїх успіхів чи невдач
у професійній діяльності. Тому, важливим показником готовності викладача є розвинена педагогічна
рефлексія.
Теоретичний аналіз наукової літератури [5; 8; 9] показав, що існує декілька підходів до
трактування наукового поняття рефлексія, зокрема його трактують як: осмислення мислення; аналіз
знання з метою отримання нового знання або перетворення неявного знання в явне;
самоспостереження за станом розуму або душі; дослідницький акт, спрямований людиною на себе;
відображення людиною своєї внутрішньої психічної діяльності, психічних якостей і станів;
усвідомлення людиною того, як вона сприймається іншими людьми; здатність одночасно утримувати
у свідомості ситуацію, позицію і знаходитися в рефлексивній позиції, тобто задавати собі питання,
аналізувати матеріал вихідної позиції; властивість, що притаманна лише людині, стан усвідомлення
чого-небудь і процес репрезентації психіці свого власного змісту.
Для підвищення об'єктивності процесу оцінювання, викладач повинен уміти аналізувати,
рефлексувати власні оцінювальні дії, свій емоційний стан, знати критерії власної діяльності, володіти
навичками саморегуляції, засобами взаємодії та навичками спілкування. Тобто, професійна рефлексія
є якісним показником оцінювальної діяльності викладача.
Зниження впливу суб'єктивних факторів при оцінюванні результатів навчальної діяльності. Ми
повністю погоджуємося з В. Ф. Петренко [4] у тому, що висока об'єктивність оцінювання залежить
від рівня сформованості когнітивного компоненту готовності викладача. Це виявляється у здатності
враховувати велику кількість факторів при оцінюванні навчальних досягнень студентів, що
впливають на суб’єктивізм оцінювання.
На думку К. Г. Делікатного [10] в об’єктивному оцінюванні навчальних досягнень студентів
важливу роль відіграють особисті якості викладача такі як вимогливість, доброзичливість та
справедливість. А. Г. Долманов [11], розглядаючи рівень сформованості оцінювальної діяльності
викладача як один з показників професіоналізму, виявив залежність між високою об'єктивністю
оцінок та особистісними характеристиками такими як: високий рівень самодостатності, незалежності,
самостійності при прийнятті рішень, відсутність підвищеної тривожності й напруженості,
проникливість, ощадливість.
Серед великої кількості факторів, що призводять до суб'єктивності оцінювання, один з
найважливіших – це педагогічний стиль керівництва навчальним процесом. На думку вчених
(П. Безносов, А. Бодалев, Ю. Гатанов, А. Доманов, А. Реан, С. Рябченко), стиль керівництва
викладача впливає на формування індивідуального стилю оцінної діяльності, що знаходить своє
відбиття в оцінних тенденціях завищення або заниження. Об'єктивність оцінювання викладачем
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результатів професійної підготовки студентів може залежати також від рівня стереотипизації. На
думку А. А. Реана [12: 26], у педагога під впливом власного досвіду складаються специфічні
педагогічні стереотипи: студент-відмінник, студент-двієчник. Зустрічаючись із студентом, якого
викладачі охарактеризували як відмінника, педагог допускає наявність у нього певних якостей.
Проте, А А. Реан відзначає, що всі оцінні стереотипи носять суб'єктивно-індивідуальний характер.
У сунути вплив суб'єктивних факторів – головна умова об'єктивності оцінювання. Однак повністю
зняти суб'єктивізм в оцінюванні знань і вмінь, досить важко, оскільки оцінювання здійснює на
практиці жива людина зі своїми якостями, особливостями, досвідом, ерудицією, майстерністю, що
впливають на ставлення до того, кого оцінюють.
Поєднання традиційних та інноваційних методів контролю. Використання традиційних та
інноваційних методів контролю виявляється в поєднанні усного, письмового і тестового методів.
Відзначимо, що в системі контролю знань, умінь та навичок студентів є чимало положень, які не
відповідають сучасним вимогам освіти вищої школи. Найбільш вагомими недоліками традиційного
контролю є його репродуктивний характер та суб’єктивність в оцінюванні. До того ж, проведення
контролю знань у традиційній формі вимагає багато аудиторногочасу. Тому, виникає необхідність у
нових формах контролю та модифікації вже відомих. До однієї з таких форм контролю належить
тестування.
Тести – це одна із ефективних форм проведення контролю знань. До переваг тестування, як
інноваційного методу контролю знань, відносять: об’єктивність і справедливість оцінки знань;
відсутність емоційних стресів і перевантажень, психологічного впливу на студента; порівняння
оцінок з однієї і тієї ж дисципліни, що дозволяє одержати об’єктивний матеріал про рівень підготовки
студентів та якості викладання; можливість широкого використання технічних засобів та
персонального комп’ютера, які підвищують ефективність і якість роботи викладачів; можливість
заощадження часу викладачів і студентів. Принципова відмінність тесту від традиційної письмової
контрольної роботи полягає в тому, що тест дозволяє більш точне вимірювання знань та виключає
суб’єктивізм.
Відзначимо, що точність обліку результатів традиційних методів виявлення рівня знань і вмінь
невисока. На нашу думку, для підвищення точності та об'єктивності оцінювання знань студентів
доцільно традиційні методи поєднувати із тестуванням.
Таким чином, ми вважаємо, що процес формування високого рівня об'єктивності оцінювальних
суджень викладачів відбувається, найбільшою мірою, під впливом таких психолого-педагогічних
умов, як: розвиток мотиваційної сфери та підвищення професійного інтересу викладачів;
стимулювання механізму самовдосконалення та педагогічної рефлексії в галузі оцінювання; зниження
впливу суб'єктивних факторів при оцінюванні результатів навчальної діяльності; поєднання
традиційних та інноваційних методів контролю.
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Лысак Г. А. Психолого-педагогические условия повышения объективности контроля и
оценивания профессиональной подготовки студентов университетов.
В статье осуществлен анализ психолого-педагогических условий повышения объективности
контроля и оценивания профессиональной подготовки студентов университетов. Рассматриваются
способы стимулирования механизма самосовершенствования и педагогической рефлексии в системе
оценивания.
Lysak H. O. Psycho-Pedagogical Conditions of Control and Assessment Objectivity of Students’
Educational Achievements.
Psycho-pedagogical conditions of control and assessment objectivity of students’ educational achievements
are analyzed in the article. The ways of self-perfection mechanism and pedagogic reflection stimulation in
the evaluation system are considered.
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ОЦІНКА МОР АЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТАМИ-ВИПУСКНИКАМИ
(СПІВВІДНОШЕННЯ У СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОНЯТЬ "ДОБРЕ" Й "КОРИСНЕ")
У статті досліджуємо проблему співвідношення категорій "добре" і "корисне" у моральній
свідомості і самосвідомості студентів педагогічного коледжу. Метою дослідження було виявити,
які з загальнолюдських цінностей для майбутніх учителів є найвагомішими при оцінюванні інших та
себе. Важливим було виявити окремі розбіжності в оцінюванні юнаків та дівчат. Матеріал статті
базуються на результатах проведених емпіричних досліджень.
Що для юнаків та дівчат є добро? Чи є воно уособленням безкорисливості, благодійності? Які
моральні категорії виявляються для майбутніх учителів найбільш близькими? Як представлені
компоненти корисності, вигоди, меркантильності в моральній свідомості молодих? Наскільки
зорієнтовані вони на те, щоб чинити морально, а отже – за сумлінням, щиро, без цинічного
розрахунку? Які цінності-цілі та цінності-інструменти переважають в ієрархії ціннісних орієнтацій?
Такі питання виникали при окресленні головної проблеми дослідження – співвідношення добра і
користі у свідомості та самосвідомості юнаків та дівчат, студентів випускного курсу педагогічного
коледжу.
Споконвіку, – зазначає Р. Г. Апресян у своїй роботі "Добро і користь", – мораль існує як
свідомість, що протистоїть корисливості. Добро – безкорисне і антиегоїстичне. У звичайному
мовленні слова "добро" і "користь" постійно опиняються поруч: ми говоримо "добро" і маємо на увазі
корисність, потрібність того, про що йде мова, а "корисним" називаємо те, що приносить людині
щастя, становить його благо. Таке слововживання пояснюється тим, що і "добро" і "користь"
позначають позитивні соціальні цінності, відмінність яких не завжди чітко проявляється, або ж
просто не береться до уваги ціннісно недиференційованою буденноюсвідомістю [1: 137]
У філософії ж, навпаки, – продовжує Р. Г. Апресян, – легко простежити виразну тенденцію
диференційованого розгляду цінностей. Вже Аристотель не обмежується перерахунком різних благ,
та спеціально підкреслює, що предметом його розгляду в "Нікомаховій етиці" є не просто благо
(agaton), але найвище благо (ariston). За розрізненням благ проглядаються різні грані людської
діяльності, зокрема моральної та утилітарної, які представлені у ціннісній свідомості поняттями
"добро" й "користь" [1: 138].
Для перевірки гіпотези щодо вічності та позачасової привабливості таких людських цінностей, як
доброта, вірність, милосердя, совість, – з одного боку, та непривабливості таких проявів в поведінці
особистості, як заздрість, зверхність, аморальність, цинізм, – з іншого, було проведено зріз –
анкетування, в якому респондентам треба було визначити серед 33 позитивних п’ятнадцять
найпривабливіших моральних якостей особистості, і в переліку з 34 негативних – 15
найнеприємніших моральних вад; кожній з відібраних якостей присвоювався ранг. У дослідженні
взяли участь 123 студенти Коростишівського педагогічного коледжу – випускники відділення
"Початкове навчання" та одна навчальна група відділення "Трудове навчання" (24 особи).
Для ранжування студентам-випускникам пропонувалися по черзі два переліки, які складалися з
певних моральних якостей (таблиця 1).
Результати опитування-ранжування було зведено в таблицю, в якій підраховувалося: середній
показник рангу, загальна вага всіх набраних рангів, загальна кількість виборів по кожній якості,
індекс привабливості кожної якості (таблиці 2, 3).
Як можна зрозуміти із зведених результатів першого етапу дослідження (таблиці 2, 3), такі
загальнолюдські, вічні цінності, як любов, відповідальність, людяність, совість, чесність, ввічливість,
вірність, золоте правило, правдивість, працьовитість, милосердя, добродійність, скромність, чуйність
виявилися для майбутніх вчителів найпривабливішими. Такі відповіді сіють сумніви, що далеко не
всіх у сучасному світі, насамперед, ваблять такі чесноти, які, будучи цінними та соціально значимими
(принциповість, діловитість, мужність, новаторство, оптимізм, сміливість, почуття нового, ідейність,
витримка, вимогливість тощо), більшою мірою відповідають поняттю "корисне", ніж поняттю
"добро". Разом з тим, в перелік найпривабливіших моральних достоїнств людини не потрапили такі
якості, як великодушність, терпимість, самопожертва.
Зміст відповідей другої категорії студентів (відділення "Трудове навчання", де навчаються юнаки)
дещо відрізняється, ймовірно, в силу специфіки "чоловічої ментальності". До переліку з 15 найбільш
пріоритетних моральних якостей (табл. 3) потрапили, наприклад, такі, як витримка, сміливість,
мужність, відвертість. Спільними у числі найбільш привабливих як для юнаків, так і для дівчат,
© Мартинюк Л. В., 2009
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якостей виявилися: людяність, совість, любов, співчуття, які найбільшою мірою відбивають уявлення
про безкорисливе добро.
Таблиця 1.
Перелік позитивних і негативних моральних якостей
Позитивні
1. відвертість
2. ввічливість
3. великодушність
4. вимогливість
5. витримка
6. відповідальність
7. вірність
8. гідність
9. діловитість
10. добродійність
11. духовність
12. золоте правило
13. ідейність
14. любов
15. людяність
16. милосердя
17. мужність

Негативні
1. заздрість
2. безідейність
3. лицемірство
4. карколомство
5. аморальність
6. грубощі
7. зловтіха
8. зверхність
9. користолюбство
10. підступність
11. цинізм
12. лихослів’я
13. зазнайство
14. міщанство
15. кар’єризм
16. наклеп
17. безсоромність

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

новаторство
оптимізм
патріотизм
почуття нового
правдивість
принциповість
самопожертва
скромність
сміливість
совість
солідарність
співчуття
терпимість
працьовитість
чесність
чуйність

18. ревнощі
19. дармоїдство
20. фарисейство
21. хабарництво
22. чванливість
23. скнарість
24. заздрість
25. безідейність
26. лицемірство
27. карколомство
28. аморальність
29. грубощі
30. зловтіха
31. зверхність
32. користолюбство
33. підступність
34. цинізм
Таблиця 2.

Результати опитування студентів відділу "Початкове навчання"
Назва моральної
якості

Позитивні якості
Середній
Сума числових
показник рангу
значень рангів

Кількість
виборів

Індекс
привабливості

1.
2.
3.
4.
5.

любов
відповідальність
людяність
совість
чесність

5,775
5,436
6,617
6,926
6,566

332
424
299
428
499

89
78
67
81
76

0,0649
0,0697
0,0988
0,0855
0,0864

6.
7.
8.
9.
10.

ввічливість
вірність
"золоте правило"
правдивість
працьовитість

6,375
5,766
6,286
7,732
10,000

459
369
396
433
556

73
64
63
56
68

0,0873
0,0901
0,0998
0,1381
0,1471

11.
12.
13.
14.

милосердя
добродійність
скромність
чуйність

8,917
7,808
9,931
10,151

535
406
576
538

60
52
58
53

0,1486
0,1501
0,1712
0,1915

Назва моральної
якості
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

заздрість
лицемірство
аморальність
грубощі
зловтіха
зверхність
підступність
зазнайство

Середній
показник рангу
4,55
5,03
5,46
5,52
5,84
6,17
6,42
6,45

Негативні якості
Сума числових
значень рангів
355
307
366
436
537
327
494
387
93

Кількість
виборів
78
61
67
79
92
53
77
60

Індекс
непривабливості
0,2197
0,1987
0,1831
0,1812
0,1713
0,1621
0,1559
0,1550
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9. наклеп
10. безсоромність
11. ревнощі
12. хабарництво

6,58
6,62
8,53
9,67

507
470
469
522

77
71
55
54

0,1519
0,1511
0,1173
0,1034

Таблиця 3.
Результати опитування студентів відділу "Трудове навчання"
Назва якості

Кількість
виборів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

відвертість
ввічливість
мужність
вірність
сміливість
гідність
витримка
совість
любов
людяність
чесність
відповідальність
правдивість
співчуття
скромність

11
10
10
15
11
15
11
11
16
14
12
10
12
9
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

заздрість
зверхність
ревнощі
грубощі
підступність
безсоромність
користолюбство
наклеп
цинізм
кар’єризм
аморальність
зловтіха
хабарництво
зазнайство
чванливість
скнарість

11
12
8
10
12
10
12
15
10
9
12
15
8
12
9
9

Індекс привабливості
позитивні
0,2115
0,1852
0,1613
0,1546
0,1507
0,1500
0,1429
0,1358
0,1280
0,1261
0,1237
0,1220
0,1154
0,0989
0,0941
негативні
0,333
0,261
0,258
0,208
0,179
0,172
0,169
0,169
0,164
0,153
0,148
0,139
0,136
0,133
0,111
0,102

Σ

середній
показник
рангу

52
54
62
97
73
100
77
81
125
111
97
82
104
91
85

4,73
5,40
6,20
6,47
6,64
6,67
7,00
7,36
7,81
7,93
8,08
8,20
8,67
10,11
10,63

33
46
31
48
67
58
71
89
61
59
81
108
59
90
81
88

3,000
3,833
3,875
4,800
5,583
6,444
5,917
5,933
6,100
6,556
6,750
7,200
7,375
7,500
9,000
9,778

Щоб прослідкувати взаємозалежність між моральними оцінками та складовими моральної
самосвідомості, наступним етапом стало дослідження на виявлення термінальних та
інструментальних цінностей особистості за методикою "Ціннісні орієнтації" Рокіча.
Результати тестування усіх респондентів було зведено в підсумкову таблицю та підраховано
середній показник рангу для кожної якості (у порядку зменшення привабливості тієї чи іншої
цінності):
Таблиця 4.
Результати опитування за методикою "Ціннісні орієнтації" Рокіча
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Л. В. Мартинюк. Оцінка моральних якостей студентами-випускниками
(співвідношення у свідомості і самосвідомості майбутніх учителів понять "добре" й "корисне")

Середнє
значення
рангу
5,667
6,400
6,533
6,733
8,333
8,400
8,467
8,933
9,214
9,533
10,000
10,333
10,800
10,867
11,067
11,200
13,267
13,467

Термінальна цінність
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

здоров'я (фізичне і психічне)
любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)
наявність гарних і вірних друзів
щасливе сімейне життя
цікава робота
матеріально забезпечене життя
суспільне визнання (повага навколишніх, колективу)
впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів)
розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне удосконалювання)
пізнання (можливість розширення загальної культури, інтелектуальний розвиток)
продуктивне життя (максимально повне використання своїх здібностей)
життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд)
творчість (можливість творчої діяльності)
воля (самостійність, незалежність у судженняхі вчинках)
краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і мистецтві)
активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість)
розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)
щастя інших (добробут, розвиток, удосконалюванняінших людей, людства)

Розгляд матеріалів даної таблиці дещо насторожує, навіть, можливо, йде в певну суперечність із
першими оптимістичними сподіваннями щодо суцільної "безкорисливості" юні. Така цінність, як
щастя інших, виявляється на останній позиції серед ціннісних орієнтацій студентів. (Лише один
респондент присвоїв даній цінності перший ранг, решта – відносили її на 14-18 позиції!).
Наступним кроком у дослідженні особливостей уявлень студентів про свої моральні властивості
та моральність соціального оточення було вивчення типу психологічного самовдосконалення за
методикою, запропонованою Є. І. Головахоюта Н. В. Паніною
Інструкція. Майже кожній людині хотілося б бачити себе та інших в чомусь досконалішим. Із
психологічних якостей найчастіше не вистачає тих, які перераховані в таблиці. У явіть, що у вас
з’явилася унікальна можливість розвинути в собі будь-яку з зазначених якостей, але лише одну. Що
саме вам хотілося б додати собі насамперед? Обведіть номер відповідної якості у лівій половині
таблиці (Собі).
А тепер уявіть, що стало можливим розвинути будь-яку із зазначених якостей в інших людях, але
знову ж таки одну. Що саме Ви б хотіли додати оточуючимв першу чергу? Обведіть номер цієї якості
в правій частині таблиці (Іншим).
і н ш и м

С о б і
Витримки

1

1
А

2
Б

3
Б

4
А

5
Б

6
А

Доброзичливості

2

В

Г

Г

В

Г

В

Відвертості

3

В

Г

Г

В

Г

В

Сили волі

4

А

Б

Б

А

Б

А

Співчуття

5

В

Г

Г

В

Г

В

Впевненості

6

А

Б

Б

А

Б

А

Інтерпретація. Існують чотири типи психологічного вдосконалення. Для Вас найбільш
характерний той, який позначено буквою, що стоїть на перетині виділених вами рядка і стовпчика:
А. – стати твердішим разом з усіма (зробити світ сильнішим);
Б. – утвердитися самому у більш м’якому оточенні;
В. – пом’якшити свій норов, допомагаючи утвердитися іншим;
Г. – стати м’якши разом з усіма (зробити світ добрішим).
Для переважної більшості досліджуваних (72%) характерний тип самовдосконалення Б
(утвердитися в більш м’якому оточенні), вони внутрішнє орієнтовані на схему взаємин: "Допоможіть
мені, добрі та чуйні, стати сильним!" Лише 7% відсотків орієнтовані на шлях самовдосконалення Г,
який повністю відповідає моделі "Я допомагаю тобі стати сильнішим, піднятися, впевнитися в собі",
тобто бажають бути ще добрішими на благо іншого.
Аналіз результатів дослідження дає змогу зробити наступні висновки:
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1.
Для майбутніх учителів найпривабливішими моральними рисами виявилися: любов,
відповідальність, людяність, совість, чесність, ввічливість, вірність, "золоте правило", правдивість,
працьовитість, милосердя, добродійність, скромність, чуйність (у порядку зменшення привабливості).
Моральні оцінки юнаків та дівчат різняться.
2.
Найбільш непривабливими є такі моральні вади, як: заздрість, лицемірство, аморальність,
грубощі, зловтіха, зверхність, підступність, зазнайство, наклеп, безсоромність, ревнощі, хабарництво
(в порядку зменшення непривабливості).
3.
На думку авторів, дана ієрархія морально-психологічних цінностей менш поширюється на
власну особистість, аніж на абстрактну модель суспільного ідеалу, який сформувався в
повсякденному спогляданні та оцінці ближніх. Таким чином, для сучасної молодої людини, яка
вирішила стати вчителем, не втратили цінність категорії добра і зла. Разом з тим, у свідомості та
поведінкових проявах юнаків та дівчат достатньо помітними є загальні споживацькі тенденції.
4.
Важливими в змісті та технології освітньо-виховної роботи мають бути такі напрями, як:
гуманізація всіх складових навчально-виховного процесу; пріоритетність інтерактивних методів
навчання, що актуалізує самостійність студентів; побудова процесу теоретичної та практичної
підготовки майбутніх учителів на особистісно зорієнтованих засадах; заохочення альтруїстичних
проявів, доброчинних мотивів та намірів у ситуаціях неформального особистісного спілкування з
вихованцями.
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Матеріал надійшов до редакції 04.03. 2008 p.
Мартынюк Л. В. Оценка нравственных качеств студентами-выпускниками
(соотношение в сознании и самосознании будущих учителей понятий "добро" и "польза").
В статье исследуем проблему соотношения категорий "добро" и "польза" в нравственном сознании и
самосознании студентов педагогического колледжа. Целью исследования было определить, какие из
общечеловеческих ценностей для будущих учителей являются наиболее важными при оценке других и
себя. Важным было обнаружить отдельные расхождения в оценивании юношей и девушек.
Материал статьи основан на результатах проведенных эмпирических исследований.
Martinuk L. V . The Graduates’ Evaluation of Moral Qualities. (the correlation of the good and the useful
in the consciousness and self-consciousness of future teacher).
In the article we deal with the problem of correlation of the categories "the good" and "the useful"
in the moral consciousness and self-consciousness of the students studying at the pedagogical college.
The objective of the research was to find out which of the human values are the most significant for future
teachers while evaluating others and themselves. It was important to find out some divergences in evaluating
boys and girls. The material of the article is based on the results of the conducted empirical researches.
.
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТАННЯ МАЙБУТНІМ УЧИТЕЛЕМ-ФІЛОЛОГОМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ: СТАН ПРОБЛЕМИ
Стаття присвячена аналізу стану проблеми використання інформаційних технологій майбутнім
учителем-філологом у профільному навчанні. Розглянуто основні характеристики інформаційних
технологій та їх роль для професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога. Аналізуються
основні можливості інформаційних технологій та наявні методи їх застосування майбутнім
учителем-філологом у профільному навчанні.
Сучасна система освіти України зазнає кардинальних змін, що спричинено її виходом до
європейського та світового простору. Це, у свою чергу, вимагає переходу від існуючого в Україні
постіндустріального суспільства до інформаційного, що тягне за собою низку кардинальних змін як у
системі загальної середньої освіти, так і у ВНЗ. Ці зміни стосуються всіх предметів навчального
процесу, але значною мірою вони охоплюють мовну підготовку, а саме вивчення мов та літератури
(основна, друга) як засобів міжкультурного спілкування та розвитку іншомовної комунікативної
компетенції [1: 112]. Це зумовлено, в першу чергу, такими соціальними факторами, як державна
мовна політика, значення мов для суспільства, різних етнічних і соціальних груп, розширення
діапазону функцій мови, соціальний престиж мови, що вивчається, інструментальна цінність мови для
реалізації людиною особистісних планів. Окрім цього, підвищення статусу мов та літератури сприяло
запровадження з 2005/2006 навчального року Типових навчальних планів для 12-річної школи, у яких
уперше передбачено збереження єдиного простору, неперервність та наступність освіти, визначення
рівнів загальноосвітньої підготовки (рівні стандарту, академічного або профільного) та ін. [2: 108].
За даних умов підвищуються вимоги до рівня підготовки спеціаліста, який вільно володів би не
лише рідною, але й іноземною мовами та літературою. Розв’язання цього завдання у створеному
інформаційному середовищі неможливе без комплексного та науково-обґрунтованого впровадження
інформаційних і комп’ютерних технологій в освітню сферу, як зазначається у "Національній доповіді
про розвиток освіти в Україні". У зв’язку з цим визначається необхідність підготовки фахівця нового
типу, а в нашому випадку, майбутнього вчителя-філолога, який не тільки вільно володіє ІТ, але й
ефективно використовує їх у навчально-виховному процесі. Це є одним із основних завдань у
сучасній системі вищої освіти як зазначається у Законі України "Про вищу освіту", у "Концепції
Національної програми інформатизації " та у "Державній програмі інформатизації та комп’ютеризації
вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації на 2005 – 2008 роки" [3]. Проте, незважаючи на
стрімкий розвиток сучасних ІТ (Internet, Multimedia Projector та інші мультимедійні технології), їх
впровадження в систему освіти в Україні здійснюється недостатньо швидко і, поки, що, на жаль, не
здобуло належного масового використання, що й зумовило актуальність даної статті.
Мета статті – виявити та науково обґрунтувати педагогічні засади використання інформаційних
технологій (ІТ) майбутнім учителем-філологом у профільному навчанні.
Об’єкт статті – процес формування вмінь використання ІТ майбутнім учителем-філологом у
профільному навчанні.
Предметом статті є педагогічні засади формування вмінь використовування ІТ майбутнім
учителем-філологом у профільному навчанні.
Різні аспекти досліджуваної проблеми відображаються у працях вітчизняних та зарубіжних
науковців. Зокрема, в педагогічній літературі описані методи використання ІТ на концептуальному
рівні (Г. Вороб’єв, А. Ракітов, Є. Семенюк та ін.), в гносеологічному аспекті (І. Агешин, В. Біблер,
Л. Землякова, А. Лосєв та ін.), як фактор формування професійного типу особистості через засвоєння
норм, правил, цінностей інформаційного суспільства (Г. Воробйов, А. Єршов, В. Монахов та ін.), у
контексті технічних умінь та навичок роботи з інформацією (Є. Смірнов, А. Яглом, І. Мелик-Гайназян
та ін.). Також багато досліджень було присвячено проблемам проектно-рефлексивного підходу до
формування вмінь і навичок використання ІТ за допомогою програми INTEL "Навчання для
майбутнього" (Н. Касаткіна, Б. Невзоров та ін.), дослідженню інформаційно-динамічного навчаючого
середовища як фактору розвитку вмінь використання ІТ майбутніми педагогами (Н. Сімзінцева та
ін.), дослідженню когнітивного спрямування процесу формування вмінь і навичок використання ІТ
майбутніми педагогами (Л. Холяпіна та ін.). Окрім цього, ще в педагогічній літературі описані методи
використання ІТ для середньої школи (Б. Гершунський, А. Довгялло, М. Жалдак та ін.), в мовних ВНЗ
(Г. Клейман, Є. Маргілус, Р. Нортон та ін.), в немовних ВНЗ (Б. Скіннер, І. Підласий, Р. Тайлер та ін.)
[4].
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Деякі питання впровадження комп'ютерних програм в процес навчання мов (української,
іноземної) і літератури досліджували Є. Азімов, М. Жалдак, M. Pothier, Н. Ротмістров, С. Андрєєв,
Є. Дмитрієва, Т. Карамишева, О. Крюкова, Є. Носенко, Є. Полат, М. Рибаков, С. Сєдих, П. Сердюков,
Г. Фролова та ін. Н. Ротмістров, Є. Азімов, С. Сєдих, М. Жалдак, M. Pothier досліджують прямий та
опосередкований впливи ІТ на зміст освіти та пов’язані з ними результати. Методологічні аспекти
освіти з використання ІТ у навчальному процесі розглядаються в роботах В. Беспалько,
О. Тихомирова, І. Роберта, Р. Гуріна, Є. Полата, М. Виноградова та ін. Г. Кирилова, О. Абдуліна,
В. Сластьонін займалися аналізом технічних та педагогічних підходів до створення та впровадження
ІТ у навчальний процес [5: 89].
Так, M. Pothier займався дослідженням особливостей навчання іноземних мов за допомогою ІТ з
лінгвістичної, педагогічної, психологічної точок зору. Його висновком було те, що саме ІТ дають
можливість якомога повніше розвивати іншомовні компетенції різних видів. Це пояснюється тим, що
ІТ змінюють ролі викладача і студента: викладач, займаючи позицію головного радника студентів,
продовжує керувати і координувати навчальний процес. У цьому випадку студенту віддається
активніша роль: завдяки мотивації навчального процесу, яка підвищується протягом такого навчання,
він тепер стає головною дійовою особою навчального процесу [6: 40].
Великою перевагою цих форм навчання є й те, що студент встановлює свій персональний ритм
навчання, який і є, як вважає більшість науковців, основним чинником мотивації. Так, наприклад,
мультимедійні навчальні програми (що є важливою складовою ІТ) створюють можливості для
конструювання компетенцій усного та писемного спілкування іноземною мовою. G. Chauminot
вважає, що завдяки таким програмам студент може працювати у своєму ритмі та згідно своїх потреб.
E. Apanovitch відмічає той факт, що навчання іноземної мови за межами мовленнєвого середовища
завжди веде до зменшення мотивації до оволодіння цією мовою. Науковець вважає одним із головних
засобів підвищення такої мотивації – створення персонального середовища спілкування мовою, яка
вивчається [6:40]. Визначаючи інформаційну технологію як "сукупність методів і технічних засобів
збирання, організації, збереження, обробки, передавання і представлення інформації, яка розширює
знання людей і розвиває їхні можливості в управлінні технічними і соціальними процесами",
М. Жалдак зазначає, що "удосконаленняі розвиток сучасних ІТ має як прямий вплив на зміст освіти,
пов’язаний з рівнем науково-технічних досягнень, так і опосередкований, пов’язаний з появою нових
професійних умінь і навичок, потреба в яких швидко зростає" [7].
Однак, роботи, присвячені дослідженню впровадження ІТ майбутнім учителем-філологом у
процес майбутньої професійної діяльності, а саме у профільне навчання нам невідомі.
Слід зазначити, що саме ІТ впливають на зміну ціннісного потенціалу майбутнього вчителяфілолога, у тому числі на сприймання інформаційних технологій як необхідного атрибуту
професійної діяльності. Тому вдосконалення процесу професійної підготовки майбутнього вчителяфілолога засобами ІТ дозволить створити необхідні умови для розвитку кожного студента,
враховуючи індивідуальні психологічні особливості особистості, підвищити його творчу активність і
підготувати його необхідним чином до майбутньої роботи з старшокласниками у процесі профільного
навчання.
Також, слід звернути увагу на переваги ІТ саме з огляду використання їх ресурсів в майбутній
професійній діяльності. Використання сучасних ІТ є соціально значущим аспектом у формуванні
професійної компетенції майбутнього вчителя-філолога, оскільки воно обумовлює: 1) доступ до
світових систем знань і культурикраїн, мову яких майбутній учитель-філолог буде доносити до учнів;
2) трансляцію знань, напрацьованих людством, до кожного користувача єдиного інформаційного
простору (тобто забезпечує взаємообмін професійним досвідом); 3) необмеженість свободи творчості,
що є запорукою високої професійної кваліфікації вчителя-філолога; 4) вільне формування вчителемфілологом свого світогляду; 5) розвиток гуманітарної спрямованості навчання; 6) адаптацію
особистості майбутнього вчителя-філолога до динамічно мінливих умов життя в цілому [8].
Особливо слід зазначити ефективність упровадження ІТ у профільне навчання загальноосвітніх
навчальних закладів, оскільки, відповідно до Концепції профільного навчання воно орієнтоване на
виконання Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), постанови Кабінету Міністрів
України від 16.11.2000 р. № 1717 (1717-2000-п) та спрямоване на виховання особистості, здатної до
самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства,
набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової
діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних
якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. На нашу думку, найефективніше досягнення
зазначеної вище мети в розвитку та навчанні старшокласників можливе лише за умови використання
ІТ у процесі профільного навчання, оскільки впровадження саме цих засобів у процес профільного
навчання дає перевагу учням у тому, що вони визначають свій персональний ритм навчання, який і є,
як зазначалося вище, основним чинником мотивації. Окрім цього, ІТ сприяють економному
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використанню навчального часу, індивідуалізації навчання старшокласників, визначенню глибини і
послідовності засвоєння матеріалу, темпу роботи учнів, скороченню видів роботи, що викликають
втомлюваність у старшокласників, розгалуженню послідовності навчання на основі аналізу помилок
учня, впровадженню експериментальних досліджень для старшокласників, інтенсифікації навчання,
формуванню самооцінки учнів та створення умов для самостійної роботи у профільному навчанні [9:
2-8]. Також, за допомогою мультимедійних навчальних програм учні профільної старшої школи
мають можливість створити персональне середовище для спілкування іноземною мовою, знайти
однодумців, яких цікавлять аналогічні проблеми і які можуть бути представниками різних держав,
наприклад, оригінальними носіями мови, що сприятиме не тільки якнайглибшому її засвоєнню, але й
отриманню цікавої від них інформації. Окрім цього, використання електронних засобів у процесі
профільного навчання, сприяє формуванню необхідних знань, умінь і навичок володіння ІТ, що дає
учням змогу бути достатньо підготовленими до навчання у майбутньому вищому навчальному
закладі [9: 11-17].
Спостереження за навчальним процесом у старшій профільній школі під час керування науководослідницькою практикою студентів 5 курсів Інституту іноземної філології ЖДУ ім. І.Франка в ЗОШ
міста Житомира (гуманітарна гімназія № 3, міський колегіум № 34, гуманітарний ліцей № 24 та ін.)
дало змогу стверджувати, що підчас навчання мовам та літературі майбутніми вчителями-філологами
у більшості використовуються традиційні методи (підручники з типовими вправами), що не сприяє
максимально ефективному засвоєнню матеріалу, а навпаки, часто знижує мотивацію до навчання. У
свою чергу, спостереження за навчальним процесом дає змогу стверджувати, що в роботі з
електронним носієм інформації активно використовуються не тільки зоровий (як при роботі з
традиційними друкованими підручниками), але й слуховий канали та мовленнєво-моторний
аналізатор (відповіді на запитання диктора, участь у діалогах, інтерактивні види діяльності тощо), що
сприяє більш ефективному оволодінню мовами та літературою, раціоналізує, оптимізує навчальну
діяльність і доводить необхідність впровадження ІТ у навчальний процес. Тому впровадження
докорінно нових підходів до навчання мов і літератури з використанням невичерпних можливостей
ІТ ресурсів, на нашу думку, може змінити цю ситуацію на краще та надати можливість майбутньому
фахівцеві, ефективно застосовуючи здобутий досвід використання ІТ у процесі навчання, покращити
в учнів рівень засвоєння знань як з іноземної, так і з рідної мов та літератури. До того ж було
проведено анкетування з рівня обізнаності учнів про можливості ІТ та їх використання для навчання
мов та літератури. В анкетуванні брало участь 74 учні 10 класів гуманітарних шкіл Житомира.
Обробка результатів анкетування виявила, що для більшості учнів інформаційні технології (ІТ)
відіграють важливу роль (74 учні), але майже ніхто не знає про існуючі можливості зазначених вище
технологій, а саме, про можливості використання ІТ не лише у процесі вивчення предмету
інформатика, але й як засобу навчання інших предметів (іноземної мови, рідної мови, біології,
медицини, права, музики та ін.), 11 учнів упевнено відповіли, що ІТ взагалі не потрібні, оскільки вони
перешкоджають "живому спілкуванню", а комп’ютерні ігри "притуплюють мозок", що ще раз
підкреслює недостатню обізнаність учнів про можливості ІТ для профільного навчання.
Окрім цього, провівши тестування серед учителів ЗНЗ м. Житомира, ми зробили висновки, що
72% опитаних вважають за необхідне впровадження ІТ у навчальний процес у школах нового типу
для максимального досягнення нових цілей шкільної освіти, які зазначаються у Законі України "Про
загальну середню освіту". Основними перешкодами для здійснення навчання мовам і літературі
засобами ІТ у профільному навчанні є відсутність щонайменш 2 компонентів: відповідно
підготовленого вчителя-філолога та відсутність необхідних електронних навчально-методичних
засобів у вигляді підручника чи навчального посібника і відповідних методичних рекомендацій щодо
використання електронного носія інформації.
Отже, проблема дослідження потребує комплексного вивчення можливостей використання ІТ у
профільному навчанні як учнями, так і вчителями-філологами. Серед недостатньо досліджених
аспектів використання ІТ є використання ресурсів ІТ в режимах як "on-line", так і "off-line", а саме:
1) довідкові каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy), пошукові системи (Alta Vista, HotBob,
Open Text, WebCrawler, Excite); використання бібліотек, енциклопедій веб-квестів та словників в
режимі on-line; 2) листування по електронній пошті з колегами-носіями мови (сучасна, жива мова,
оперативність інформації, можливість вивчення іншої культури, одержувати знання з "перших рук ");
3) участь у текстових і голосових чатах; 4) участь у телекомунікаційних міжнародних проектах, що
забезпечують підвищення рівня володіння як іноземною, так і рідною мовами та літературою,
розвиток загального світогляду, отримання спеціальних, необхідних для виконання конкретного
проекту знань); 5) участь у телекомунікаційних конкурсах, олімпіадах, тестуванні, що дають
можливість одержати об'єктивну оцінку знань, самоствердитися, підготуватися до іспитів, участі в
інших видах конкурсів і олімпіад; 6) можливість оперативної безкоштовної публікації творчих робіт,
створення власної домашньої сторіночки (homepage) і розміщення її на веб-сервері; 7) отримання
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самоосвіти на курсах безкоштовного або платного дистанційного навчання, включаючи навчання в
провідних Британських навчальних закладах [10]. Саме тому впровадження докорінно нових підходів
до навчання мов і літератури з використанням невичерпних можливостей ІТ ресурсів, на нашу думку,
допоможе змінити дану ситуацію та надасть можливість молодим спеціалістам застосувати здобуті
знання в подальшій професійній викладацькій діяльності. У дослідженні можливостей застосування
даних шляхів формування умінь використання ІТ майбутніми вчителями-філологами у профільному
навчанні ми вбачає перспективи науковогодослідження.
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Самойленко Ю. П. Формирование умений использовать информационные технологии
учителем-филологом в профильном обучении: состояние проблемы.
Статья посвящена анализу состояния проблемы использования информационных технологий
будущим учителем-филологом в профильном обучении. В статье рассмотрены основные
характеристики информационных технологий и их роль для профессиональной подготовки будущего
учителя-филолога. Анализируются основные возможности информационных технологий и
существующие методы их использования будущим учителем-филологом в профильном обучении.
Samoilenko Yu. P. The Formation of the Skills to Use Information Technologies by Prospective Teacher
of Philology in Profiling Teaching: the State of the Problem.
The article provides the analysis of the current usage of Information Technologies in teacher of philology
training and specifies the peculiarities of teaching English, Ukrainian and Literature in profiling training
with the help of Information Technologies. Principal characteristics of Information Technologies and their
role in professional training of prospective teacher of philology are considered. Special emphasis is laid onto
the principle possibilities of Information Technologies and the possible methods of their usage by prospective
teacher of philology in profiling teaching.

100

УДК 372.461: 811.161. 2’34
Ж. Г. Стельмашук,

викладач
(Рівненський державний гуманітарний університет)
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розкриваються перспективи формування мовленнєво-мовної компетенції молодших
школярів, з’ясовується зміст та структура, теоретично обґрунтовується зв’язок між ними.
Йдеться про ефективність застосування інтегрованого підходу, а також комплексного
аналізу тексту в розвитку мовленнєво-мовної компетенції молодших школярів на прикладі
фонетичного матеріалу.
У Державному освітньому стандарті з мови зазначено, що основна мета вивчення рідної мови
полягає в мовленнєвому розвитку молодших школярів – формування вмінь висловлюватись в усіх
доступних для них формах, типах і стилях мовлення [1: 31]. У зв’язку з цим першочергове завдання
вчителя початкових класів – забезпечити формування мовленнєво-мовної компетенції учнів як
основи комунікативної.
Численні дослідження в галузі психології, психолінгвістики та теорії мовленнєвої діяльності
дозволяють з’ясувати нові перспективи формування мовленнєво-мовної компетенції учнів
початкових класів. Актуальність означеної проблеми підкреслюється і результатами моніторингового
дослідження в початковій школі [2: 5], які засвідчили наявність певних труднощів у розв’язанні
учнями мовленнєвих завдань.
Виникає проблема формування змісту та структури мовленнєво-мовної компетенції молодших
школярів. Метою статті є дослідження умов розвитку мовленнєво-мовної компетенції учнів
молодших класів.
Мовна освіта становить основу мовленнєвого розвитку учнів. Саме лінгвістична
(мовнотеоретична) змістова лінія спрямована на засвоєння школярами елементарних, але науково
правильних знань про мову, що будуть основою для подальшого нарощування мовних та формування
мовленнєвих умінь. Тема "Звуки і букви" (2 клас) є складовою частиною лінгвістичної змістової лінії
обов’язкового мінімуму мовної освіти, визначеного Державним стандартом з української мови
(початкова ланка). Під час опрацювання зазначеного розділу формується фонетична (мовна)
компетенція, основи якої закладаються ще в першому класі (навчання грамоти). Якщо врахувати
завдання навчальних програм з української мови, то одночасно має відбуватись і розвиток
мовленнєвої компетенції.
Наявні навчально-методичні комплекси не створюють умов для взаємопов’язаної та
взаємодоповнюючої роботи в усіх напрямах розвитку мовлення на кожному уроці вивчення
фонетичного матеріалу. Як наслідок, у дітей не закладаються початкові уявлення про мову як єдину
сукупність мовних знаків, про мовлення як процес висловлювання своїх думок у фонетично,
лексично і граматично правильній формі.
Сучасні дослідження засвідчують, що рівень сформованості мовленнєво-мовної компетенції стає
результатом інтеграції мовного матеріалу в розвиток мовлення учнів. Інтегрування навчальної
діяльності є одним із актуальних шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності, якісно
відмінним способом структурування, презентації та засвоєння програмного змісту, що уможливлює
системний виклад знань у нових органічних взаємозв’язках. Інтегрований підхід у вивченні рідної
мови є найбільш доцільним, оскільки максимально зорієнтований на особливості вивчення мовного
матеріалу фонетичного спрямування, відповідає теорії мовленнєвої діяльності, ґрунтується на теорії
поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін, О. М. Леонтьєв). За сутністю інтеграція
задовольняє дидактичні та лінгвістичні принципи навчання рідної мови: мовленнєво-комунікативна
спрямованість, комплексний підхід до вивчення слова, єдність аналізу та синтезу, єдність мови і
мислення, систематичність і послідовність, наочність і доступність.
Мовленнєва компетенція є результатом розвитку вмінь учнів в усіх видах мовленнєвої діяльності.
Нормативні документи орієнтують методистів і вчителів-словесників на першочерговий розвиток
умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, розвиток діалогічного і монологічного мовлення, тому
мовленнєва компетенція може бути представлена у вигляді суми мовленнєвих умінь, притаманних
кожному виду мовленнєвої діяльності, а також характерних діалогічному і монологічному мовленню.
Сучасною методикою передбачається одночасне навчання всім видам мовленнєвої діяльності. У
навчальному спілкуванні поєднуються два (іноді три) її види: читання – говоріння (переказ
прочитаного тексту, бесіда за ним, дискусія, інтерпретація); аудіювання – говоріння (діалоги на
задану ситуацію, бесіда, дискусія за прослуханим текстом); аудіювання – письмо (диктант, письмовий
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переказ прослуханого тексту, запис інформації на слух); читання – письмо (складання плану
прочитаного тексту, його стислого конспектутощо) [3: 147].
На основі зазначеного можна зробити висновок, що формування мовленнєвої компетенції стає
результатом суми основних умінь, притаманних кожному виду мовленнєвої діяльності, які
формуються на основі мовної компетенції. Мовна компетенція є інтегративною та включає мовні
знання (лексичні фонетичні, граматичні та орфографічні) і відповідні навички. М. С. Вашуленком
доведено, що в результаті опрацювання розділу "Звуки і букви" в дітей формуються найважливіші
фонетичні поняття, навички правильного і грамотного письма (вісімдесят відсотків написань –
фонетичні), літературної вимови. Фонетичні знання, вміння та навички становлять ґрунтовну основу
для чіткого розмежування звука і букви, розкриття взаємозалежності між фонетичним та графічним
складом мови, практичне оволодіння правилами письма та літературної вимови.
Для того, щоб довести необхідність інтегрування у формуванні мовленнєво-мовної компетенції
під час засвоєння матеріалу фонетичного спрямування, маємо з’ясувати сутність кожної з них.
У визначенні опису структури фонетичної та фонетико-графічної компетенції будемо керуватися
обсягом елементів фонетики і графіки, що синтезуються в спеціальному розділі програми "Звуки і
букви" (2 клас). Відповідно до цього, фонетична та фонетико-графічна компетенція розглядається
нами як система, невід’ємними складовими якої є: мовні фонетичні та фонетико-графічні знання,
вміння та навички. Тому структура фонетичної та фонетико-графічної компетенції являє собою
ієрархічно побудованусистему, компоненти якої знання, уміння та навички (див. схему 1).
Основою формування фонетичних та фонетико-графічних умінь та навичок є відповідні знання,
під якими слід розуміти передбачуване навчальною програмою курсу засвоєння лінгвістичних фактів
i понять, вивчення основних фонетичних одиниць та явищ. Навички – це автоматизовані компоненти
свідомої діяльності, спрямовані на одержання знань. Під слухо-вимовними навичками ми розуміємо
фонемно-правильну вимову звуків у потоці мовлення i розуміння уcix звуків під час аудіювання.
Акцентно-інтонаційні навички – правильне наголошування слів i словоформ, коректне інтонаційноритмічне оформления мовлення.
Фонетичні навички як автоматизовані вміння активно формуються в таких видах мовленневої
діяльності: говоріння, читання, аудіювання. Матеріал фонетичного спрямування неможливо засвоїти
без розвитку вміння та навички слухання – розуміння. Базовими аудіативними вміннями під час
вивчення розділу "Звуки і букви" є: диференціювати сприйняті звуки; інтегрувати їх у смислові
комплекси; орієнтуватися в ситуації спілкування; розуміти та утримувати в пам’яті повідомлення;
виділяти логічно-смислові частини прослуханого тексту; встановлювати причиново-наслідкові
зв'язки; визначати основну думку висловлювання; прогнозувати тему висловлювання на основі назви
тексту; розрізняти головне і другорядне та утримувати в пам'яті головне; складати план
висловлювання, сприйнятого на слух; робити висновки з почутого.
Шкільна практика свідчить, що в ході опрацювання зазначеного матеріалу на уроках мало
займають спостереження учнів за звуковими мовними явищами, а об’єктом звукового аналізу
виступають слова, взяті не з живого мовлення, які б дитина могла повторити вголос, артикуляційно
відчути, а з підручника чи попередньо записані на дошці. Вчитель має передбачити таку мовленнєвомовну діяльність дітей, результатом якої буде розуміння зв’язного тексту, вміння звертатися із
запитаннями та відповідати на них, розпочинати та підтримувати розмову, вести діалог, складати
різні розповіді (діамонологічна компетенція).
Діалогічне мовлення, у свою чергу, необхідно збагачувати новими словами й висловлюваннями.
Тому на уроках під час вивчення матеріалу фонетичного спрямування маємо забезпечувати роботу зі
збагачення й розширення активного словника учнів, формування уміння вільно й комунікативно
виправдано користуватися лексичними засобами в різних мовленнєвих ситуаціях, тобто сприяти
розвитку лексичної компетенції учнів. Ми не повинні обмежуватись вправами, представленими в
діючому підручнику з мови.
Фонетична компетенція передбачає правильну вимову вcix звуків та звукосполучень рідної мови
відповідно до орфоепічних норм, наголосів, наявність добре розвиненого фонематичного слуху, що
допомагає диференціювати фонеми; володіння інтонаційними засобами виразності мовлення.
Сформованість зазначених показників фонетичної та фонетико-графічної компетенції ґрунтується,
з одного боку, на систематизованих знаннях з фонетики i графіки, й на відповідних уміннях i
навичках – з іншого. Результативність процесу формування мовної компетенції (фонетичне
спрямування) залежить від правильного добору шляхів її становления.
Основу засвоєння графічних і фонетико-графічних написань становлять слухо-вимовні вміння і
навички. Для оволодіння такими навичками необхідний добре розвинений фонематичний слух,
уміння розрізняти звукові ситуації, відтворювати їх. Найбільш ефективною в даному випадку є
слухова наочність – демонстрація звукової одиниці окремо і в складі слова з паралельним звуковим
аналізом, звукобуквенимспівставленням в усному плані. У процесі застосування звукової наочності в
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дитини розвивається фонематичний слух, уміння слухати і розуміти мовлення. Слухова мовна
наочність – це використання зразків усного зв'язного мовлення (комунікативне слухання) та його
елементів: читання текстів у виконанні майстрів художньогослова, демонстрація вимови звуків, слів,
окремих граматичних форм тощо.
Схема 1.
Мовна конференція (фонетичне спрямування)

Фонетична

Фонетико-графічна

Знання
§ звуки і слова;
§ позначення звуків буквами;
§ наголос;
§ склад;
§ вимова і написання слів з
ненаголошеними голосними звуками [е] [и],
із дзвінкими і глухими приголосними, з
подовженими приголосними.

§
§

Навички
слухо-вимовні;
акцентно-інтонаційні.

Уміння

§ послідовне і правильне відтворення усіх звуків у почутому, вимовленому слові і відтворення
їх графічно за допомогою букв;
§ здійснення звуковогоаналізу слова, відтворення на слух його звуковогоряду;
§ здійснення звукобуквеногоаналізу слова.

Формування фонетичних знань, умінь та навичок буде успішним, якщо буде підібрана та
розроблена система раціональних фонетичних вправ, спрямованих на свідоме практичне
ознайомлення учнів iз функціонуванням мовних одиниць, формування мовних понять, умінь та
навичок. Вважаємо доцільним при формуванні мовної компетенції (фонетичне спрямування) за
основу брати звукові, звукобуквені вправи, обґрунтовані Г. П. Коваль [4: 21]: аналітичні – звуковий,
звукобуквенийрозбір; аналітико-синтетичні – звукове моделювання, звукобуквенекоментування, гра
"Живі букви"; синтетичні – звукове конструювання.
Добре спланована аналітико-синтетична діяльність учнів забезпечуватиме свідоме засвоєння
мовного матеріалу. Практика шкільного навчання доводить, що засвоєння мовного матеріалу
фонетичного спрямування репродуктивним способом не задовольняє вимог програми, оскільки
паралельне формування мовленнєвих і мовних умінь та навичок не забезпечує комплексної
збалансованої реалізації усіх видів мовленнєвої та мовної діяльності.
Ефективне формування мовленнєво-мовної компетенції можливе за умови вивчення мови як
цілісного явища (Т. Г. Рамзаєва), що потребує комплексного підходу до вивчення слова на уроці як
функціональної одиниці (Г. П. Коваль). Вирішенню зазначених завдань значною мірою сприяє
комплексний аналіз тексту, значимість якого підкреслюють Т. К. Донченко, Г. П. Коваль,
Т. Г. Рамзаєва та інші.
Вивчення мовних (фонетичних) одиниць здійснюється на основі аналізу тексту в єдності змісту й
форми, що дозволяє тісніше поєднати засвоєння лінгвістичних знань з формуванням мовленнєвих
умінь. За умови доцільно дібраного текстового матеріалу учні виконують значну кількість
різноманітних видів мовленнєво-мовної діяльності, що сприяє розв’язанню комплексу навчальних
завдань. Особливість комплексного підходу до роботи із текстом полягає у тому, що застосовуються
не тільки різні форми аналізу (смисловий, композиційний, лексичний, словотворчий, звуковий,
звукобуквений, граматичний), але й різні форми аналітико-синтетичних вправ (звукове, морфемне,
морфологічне та синтаксичне моделювання); синтетичних (звукове та граматичне конструювання),
багато уваги приділяємо смисловому та структурномуаналізам речень і тексту.
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З огляду на зазначене вище, вважаємо за доцільне вправи підручника або інші дидактичні
матеріали доповнити завданнями, що носитимуть комплексний характер. Тоді, формуючи практичні
вміння аналізувати звукову та графічну будови слова, ми одночасно забезпечимо умови для
повторення та закріплення учнями матеріалів розділів "Текст", "Речення", "Слово". Результатом такої
діяльності стане мовленнєво-мовна компетенція учнів. Для забезпечення високих результатів
мовленнєво-мовної діяльності школярів на уроках мови вважаємо за доцільне розробити систему
занять до розділу "Звуки і букви", що включатиме вправи і завдання, що стануть базою для
використання певної мовної одиниці в мовленні.
Таким чином, для формування мовленнєво-мовної компетенції учнів перспективним є
застосування інтегрованого підходу. З огляду на це, подальший наш науковий пошук буде
спрямований на дослідження найбільш оптимальних шляхів здійснення мовленнєво-мовної діяльності
школярів на уроках мови.
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Стельмашук Ж .Г. Перспективы формирования языково-речевой компетенции
младших школьников.
В статье раскрываются перспективы формирования языково-речевой компетенции младших
школьников, выясняется содержание и структура каждой из них, теоретически обосновывается
связь между ними. Рассказывается об эффективности использования интегрированного подхода, а
также комплексного анализа текста в процессе развития языково-речевой компетенции младших
школьников на примере изучения фонетического материала.
Stelmashuk Zh. Н. Perspectives of Forming the Speech and Linguistic
Competence of Pupils at Elementary School.
The article deals with perspectives of forming the speech and linguistic competence of pupils at elementary
school. The author presents the essence and the structure of each, theoretically substantiates the connection
between them. Also the effectiveness of using integrated and complex analysis of the text approach
development of speech and linguistic competence, for example, during learning of phonetics is highlighted.

104

УДК 37.01
С. Ю. Аполлонова,

вчитель
(ЗОШ № 22, м. Житомир)
ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Виявлено технології особистісно-орієнтованого навчанння, подано основні положення в системі
поглядів В. Сухомлинського на сутність навчально-виховного процесу, вимоги до проектування
особистісно орієнтованої системи навчання, стратегії та методи навчання (за різними
класифікаціями), основні вимоги до особистісно-орієнтованого уроку та засоби досягнення мети
особистісно-орієнтованого уроку; запропоновано орієнтовну структуру уроку, створену для школи І
ступеня та практичні елементи окремих етапів уроку.
Одним із найефективніших підходів до реформування сучасної освіти, відповідно до Національної
доктрини розвитку освіти, міністр освіти і науки України, президент АПН України, академік НАН
України Василь Кремень назвав особистісно-орієнтований підхід [1].
Метою даної статті є визначення конкретних технологій, якими потрібно користуватись; які зміни
мають відбутися у процесі навчання, щоб освіта для особистості набула життєвого сенсу, а дитина
навчалася із задоволенням.
Виховання всебічно розвиненої особистості наводить цікаву думку Ф. Енгельса про те, що вже у
стародавній Греції були закладені основи майже всіх найважливіших сучасних ідей. На підставі цієї
думки була сформульована наступна гіпотеза: у працях класиків української педагогіки
К. Ушинського, А. Макаренка і В. Сухомлинського містяться всі або майже всі положення, що
можуть бути покладені в основу сучасної концепції особистісно-орієнтованого навчання й виховання.
Поняття особистісно орієнтований підхід у працях В. Сухомлинськоговідсутнє. Не формулювалися
ним ні принципи, ні методи особистісно-орієнтованого підходу. Проте більшість його праць тією чи
іншою мірою присвячена питанням особистісного, індивідуального підходу до учнів і по суті вирішує
проблеми його розбудови. Головною метою навчально-виховного процесу В. Сухомлинський вважав
всебічний розвиток особистості. Основні положення в системі поглядів В. Сухомлинського на
сутність навчально-виховного процесу: неповторність кожної дитини; відсутність нездібних,
бездарних і лінивих дітей; нерівність розумових здібностей дітей; в навчанні має бути
індивідуалізація і в змісті розумової праці, і в часі; врахування індивідуальних особливостей учнів;
визнання кожного учня особистістю; необхідність отримання позитивних почуттів від навчання;
навчання через подолання труднощів; дослідницький підхід до предмета навчання; обов’язковість
самостійної розумової праці учнів; людяність, чуйність і тактовність по відношенню до учнів;
розуміння оцінки знань учнів як інструмента виховання; взаємозалежність колективу і особистості у
навчанні; залежність розвитку особистості учня від особистості вчителя; розгляд навчальновиховного процесу як складної системи [1].
Найпростішою ланкою, з якої складається особистісно-орієнтована технологія, є особистісноорієнтована педагогічна ситуація. Це така навчальна ситуація, потрапивши в яку, дитина має шукати
сенс, пристосувати її до своїх інтересів, вибрати творчий момент, дати критичну оцінку.
Одним із різновидів втілення ідей "гуманістичної педагогіки" є вальдорфська педагогіка, яка
охарактеризована як система самопізнання і саморозвитку індивідуальності при партнерстві з
учителем.
Методика Марії Монтессорі це теж модель особистісно-орієнтованого підходу до навчання і
виховання, основними провідними положеннями якої є: виховання має бути вільним; індивідуальним;
спиратися на дані спостережень за дитиною. Звернення дитини до вчителя: "Допоможи мені зробити
це самому" — девіз педагогіки Монтессорі.
Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим традиційним формам
навчання. В її основу покладено ідеї Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Дж. Дьюї про вільний розвиток і
виховання дитини. У сі недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності вдало компенсує групова.
У 60-70-х роках певне місце посіла технологія розвивального навчання, над якою працювали два
колективи — Л. Занкова та Д. Ельконіна. Її завдання: побудувати систему навчання, за якою
досягався б вищий рівень розвитку молодших школярів, ніж у навчанні за традиційною системою.
Але саму технологію розвивального навчання під час створення цілісних навчальних предметів
(математики і мови) розробляли в Україні науковці: П. Зінченко, Ф. Богданський, С. Максименко,
О. Дусавицький [2]. Оновлення змісту освіти на сучасному етапі розвитку вітчизняної школи веде до
трансформації її технологій, надає їй особистісної сформованості.
Вимоги до проектування особистісно-орієнтованої системи навчання: має забезпечити
розвиток та саморозвиток особистості учня, спираючись на виявлення його індивідуальних
© Аполлонова С. Ю., 2009
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особливостей як суб'єкта пізнання і предметної діяльності; має надати кожному учневі, орієнтуючись
на його здібності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації та суб'єктний досвід, можливість
реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності й поведінці; зміст освіти, його засоби і методи
добираються і організовуються так, щоб учень мав можливість вибору навчального матеріалу, його
виду та форми; базуються на принципі варіативності, тобто визнанні розмаїття змісту і форм
навчального процесу, вибирати які повинен учитель-предметник, вихователь з урахуванням розвитку
кожної дитини, її педагогічної підтримки в пізнавальному процесі, у скрутних життєвих обставинах.
В основі запропонованого підходу до розуміння та організації особистісно-орієнтованого
навчання: визнання індивідуальності, самобутності кожної дитини, її розвитку насамперед як
індивіда.
Стратегії та методи навчання (за різними класифікаціями).
Пряме навчання – ефективна стратегія для подання інформації, поступового розвитку навчальних
навичок у школі II– III ступеня. Напрями навчання: учитель сприяє, допомагає в навчальній роботі;
учні – активні учасники процесу навчання; "пробуджується" творчість і розвиток взаємоособистісних
навичок і вмінь. Навчання на досвіді зосереджене на використанні вже набутого учнями досвіду;
акцентується увага на самому процесі навчання; складається з 5 ступенів: взаємодія, обмін
отриманою інформацією, аналіз інформації, висновки, активне використання вивченого навчального
матеріалу. Незалежне навчання, яке "пробуджує" розвиток ініціативи, особистих здібностей учнів.
Навчання-взаємодія: у формі дискусії, обміну інформацією для успішної навчальної діяльності
кожного учня або груп учнів; використовуються різні види групування учнів (за рівнем знань, за
інтересами тощо); учні мають право самі або разом з товаришами, які входять до групи, визначати
тему для роботи.
Основними вимогами до особистісно-орієнтованого уроку є: пріоритет особистості учня в
організації освітнього процесу; орієнтація на процес навчання; орієнтація на особистісні досягнення
учнів; створення актуального емоційного фону уроку; чітке визначення освітніх, виховних і
розвивальних завдань уроку; оптимальне поєднання словесних, наочних, практичних методів
навчання; використання активних методів навчання; зв'язок з раніше вивченим матеріалом, з
досвідом, набутим учнем; формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на
практиці; підтримка прагнення учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.
Засобами досягнення мети особистісно-орієнтованого уроку є: використання різноманітних
форм і методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб'єктний досвід учнів; створення
атмосфери зацікавленості кожного учня в результаті роботи всього класу; стимулювання учнів до
висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися,
отримати хибну відповідь тощо; використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який
дозволяє учневі обрати найбільш значущі для нього зміст, вид та форму навчального матеріалу;
оцінювання досягнень учнів протягом усього процесу їхньої діяльності, а не тільки за кінцевим
результатом; заохочення учнів знаходити свій спосіб роботи, вибирати й засвоювати
найраціональніші з них; створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які допомагали б
кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, здатність вибирати способи роботи [3].
Якою ж має бути технологія особистісно орієнтованого уроку?
Подаємо орієнтовну структуру уроку, створену для школи І ступеня.
I. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.
На першому етапі уроку вчитель вмотивовує наступну діяльність, позитивно спрямовує на працю.
Тут важливо врахувати особистий досвід учнів щодо проблеми уроку. Доцільно використати, залежно
від предмета, психологічний тренінг, математичну розминку, підготовку мовного апарату та дихання
до читання, — музичний, театральний момент, рекламу тощо.
II. Визначення мети і завдань уроку.
Виробляти мету і проектувати завдання уроку бажано спільно з учнями. Доцільно залучати дітей
до планування наступної діяльності через попередню роботу (випереджувальні завдання,
повідомлення, підготовка унаочнення). Разом з учителем учні складають план роботи, обговорюючи
його, визначають показники досягнення визначеної мети (які знання, уявлення, засоби діяльності
свідчитимуть про це).
Пропонується використовувати на цьому етапі уроку таблички "Знати" і "Вміти", куди спільно з
учнями записуються завдання, які необхідно засвоїти протягом уроку, і вміння, які формуються.
Наприклад, під час вивчення теми "Текст" записуємо на дошці:
Повинні ЗНАТИ:
Повинні ВМІТИ:
Будову
визначати основні складові
Види текстів
визначати тему
Тема тексту
визначати вид тексту
Мета тексту
добирати заголовок
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Абзац
складати план
Засоби зв’язку між
редагувати
реченнями
складати текст [4].
Таким чином, на початку уроку учнів ознайомлюють з метою та планом уроку. Учитель чітко й
переконливо інформує учнів стосовно того, що й навіщо вони робитимуть на уроці. Пізнавальна
привабливість цього вступного інструктажу – це матеріал, пов’язаний із певною цікавою проблемою,
визначенням проблемних питань. Також важливо пояснити учням значення навчального матеріалу
для здійснення практичної діяльності, пізнання інших наук.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Якими прийомами може користуватисьучитель і на цьому етапі уроку, щоб зацікавити учнів?
Актуальна мета. Наприклад, під час вивчення теми "Літр" у 1 класі вчитель пропонує розіграти
ситуацію в магазині: купівля молока, води тощо.
Інтрига. На уроці природознавства під час вивчення теми "Рослини" пропонується запитання:
"Кавун – овоч чи фрукт?" (ягода)
Проблематизація. Постає проблема, яку треба вирішити. Наприклад: "Чому скрипить сніг під
ногами?"
Фантастична ситуація. Учитель доповнює реальну ситуацію фантастикою. Можна
запропонувати перенести навчальну ситуацію на фантастичну планету; придумати фантастичну
рослину (тварину) і розглянути її в реальному світі; розглянути навчальну ситуацію з незвичайної
точки зору, наприклад, очима інопланетянина або древнього грека...
Наприклад, при вивченні теми " Спорідненні слова. Корінь слова" пропоную казку про "Корінь":
Багато років назад жив-був собі корінь "літ". Знайшли його люди і почали думати, що з ним робити. А
корінь і каже: "Посадіть мене і я розростусь у велике дерево". Посадили люди корінь "літ" і став він
рости. Спочатку один паросток пустив, потім другий, третій... Багато паростків з’явилося від кореня
"літ". У сі вони на корінь подібні, але і своє щось у кожному є. Ось яке дерево виросло! Подивилися
люди, порівняли паростки і побачили, що в усіх одна спільна частина "літ". З того часу почали вони
спільну частину споріднених слів коренем називати. І правильно вирішили: від неї, як від кореня
дерева, утворюються нові споріднені слова.
Впіймай помилку. Пояснюючи матеріал, учитель, зумисне припускається помилки. Наприклад,
пропонує першокласникам розв'язати задачу: "У Петрика 9 олівців, а в Оленки – на 10 менше.
Скільки олівців у Оленки?"
Доцільно привчати дітей миттєво реагувати на помилки, розвивати уважність і готовність
відповідати швидко.
Прес-конференція. Цей прийом використовується, починаючи з 3-4 класів. Учитель частково
розкриває тему, пропонуючи учням завершити її розкриття самостійно, використовуючипідручники,
посібники, довідкову літературу тощо.
Запитання до тексту. Перед вивченням навчального тексту учням пропонується скласти до нього
запитання.
IV . Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.
На цьому етапі даються завдання на вибір: засобів навчальної діяльності (індивідуально,
фронтально чи в групі; письмово або усно); засобів фіксації нового матеріалу (схема, план, таблиця,
висновки тощо); завдань і способів їх виконання.
Наприклад, на уроці читання в 3 класі це можуть бути такі завдання:
1. Вікторина "Впізнай художній образ".
2. Конкурс виразного читання.
3. Подорож в усну народну творчість.
4. Роздуми за "круглим столом".
5. Засвіти зірку.
Діти обирають той вид роботи, який їм найбільше до вподоби: варіативність у поданні
домашнього завдання (диференціація за рівнем складності; завдання на вибір).
Наприклад, пропонуємо диференційовану групову роботу для спостереження за лексичним
значенням слів:
І група. Текст "Родичі"
Йшли якось стежкою гусак, гуска і гусенята, а назустріч повзла гусениця.
― Ви хто такі? ― запитала гусениця.
― Я гусак, це моя дружина гуска, а то наші діти и гусенята, ― відповів гусак.
― А ти хто?
― А я ваша тітка, ― похвалилася гусениця.
Гуси ображено загелготали.
(Чому образилися гуси?)
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ІІ група. Гра" Третій зайвий".
― літак, літо, переліт;
― біліє, білизна, біль;
― син, синій, синюватий;
― морква, море, моряк.
ІІІ група. Згрупуйте споріднені слова:
Рік, річниця, ріка, річковий, річечка, роковини, річ, речовий.
На цьому етапі уроку доцільно використовувати, наприклад, такі методи, як-от: заохочення;
навчально-пізнавальна гра; створення ситуації успіху, інтересу до навчання; проблемна ситуація;
яскраві наочно-образні уявлення; ситуація взаємодопомоги; виконання творчих завдань тошо.
V . Контроль, корекція та оцінювання знань.
Контроль знань відбувається за допомогою: групових і парних форм взаємоконтролю і
взаємоаналізу; самоаналізу і самоконтролю (виправлення учнями помилок, осмислення їх причин);
взаємо- і самооцінювання (словесне, рейтингове тощо).
Доцільно звернутися до таблиць "Повинні знати" і "Повинні вміти" до планування уроку та
перевірити, чи все заплановане вдалося зробити, чи всі завдання уроку виконані. Коли підбивається
підсумок уроку, вчитель традиційної школи зазвичай ставить такі запитання: "Чого ви навчилися на
уроці?", "Що нового дізналися?" За технологією особистісно-орієнтованого підходу доцільнішими є
такі запитання: "На якому етапі уроку найцікавіше працювати? Де ми витратили найбільше часу? Що
нам заважало працювати злагоджено? Що треба було зробити інакше?"
VI. Підсумковий етап — це усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання ситуації успіху,
вираження педагогом свого позитивного ставлення, задо волення діяльністю учнів та їх результатами.
Із сказаного попередньо бачимо, що наведена структура й особливості проведення особистісно
орієнтованого уроку значно складніші від технології проведення традиційного уроку. Закономірно
постає питання: чи готова педагогічна громадськість та існуюча система освіти сприйняти і
послідовно втілювати в практику нові методи, прийоми і форми? За такого підходу на вчителя
покладається більше вимог і завдань. Він має створити оптимальні умови для сприймання учнями
навчального матеріалу та забезпечити його успішне засвоєння.
Учитель, готуючись до проведення особистісно орієнтованого уроку, аналізує зміст навчального
матеріалу, визначає види діяльності учнів, готує завдання на вибір або завдання для групової роботи,
враховуючи обсяг навчального матеріалу, рівень складності за навчальними можливостями учнів,
міру своєї допомоги. Враховуючи вищезазначене, вчитель має дотримуватися таких вимог: чітко
формулювати пізнавальні завдання, які можуть бути проблемними, спонукальними до активності,
творчого мислення, пошуку нових знань і нових способів дій; зосередити увагу на діяльності слабких,
невстигаючих учнів; не створювати змагань на швидкість виконання завдань; навчати учнів
здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самооцінювання. Отже, функція вчителя на уроці полягає у
забезпеченні учням позиції справжнього суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності.
В особистісно-орієнтованих технологіях велика увага надається емоційній культурі вчителя, його
голосу, інтонації, мовленню. Тому вважаємо за доцільне подати приклади основних фраз, якими
доречно користуватисявчителю на уроці:
• Я гадаю, що найзручніше було б зробити ...
• Я знаю, що люди звичайно починають з
• Мені здається, тут у центрі уваги перебуває.
• Досить виконати цю частину — і ...
У складних ситуаціях учителю доводиться більш тонко реагувати:
• Мені б дуже хотілося, щоб ти не забув про • Саме ти і міг би зробити таку справу ...
це ...
• Я сподіваюся, саме це нам неодмінно • І це зовсім не складно. Навіть якщо не
вдасться ...
вийде — нічого страшного ...
• Я просто не можу дочекатися, коли • Я впевнений, що ти пам'ятатимеш про ...
виявиться ця деталь ...
• Звичайно, всім подобається, коли виконана • Починай же! Ти це зробиш!
саме ця частина роботи ...
• Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде • Ось ця частина (елемент) вийшла дуже
...
гарно!
Ефективність навчання під час здійснення особистісно-орієнтованого підходу визначається не
обсягом знань, умінь і навичок, яких набула дитина, а мірою участі самої дитини у процесі здобуття
цих знань, успішного виявлення та максимального розвитку індивідуально значущих позитивних
задатків кожного школяра на підставі набутого ним до школи й у процесі шкільного навчального
досвіду, а також формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися. Це допоможе
молодій людині визначитися, реалізуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її
потенційним здібностям. У системі традиційних занять урок, побудований на особистісно
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орієнтованій взаємодії, є найсучаснішим і оптимальнішим у навчально-виховному процесі, тому що
він передбачає врахування індивідуально визначеного підходу до кожного учасника, стимулює
пізнавальну активність, визначає шлях для здобуття ґрунтовних знань, умінь і навичок [5].
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Аполлонова С. Ю. Проектирование личностно развивающей среды
для детей младшего школьного возраста.
Выявлены технологии личностно ориентированного обучения, поданы основные положения в
системе взглядов В. А. Сухомлинского на сущность учебно-воспитательного процесса, требования к
проектированию личностно ориентированной системы обучения, стратегии и методы обучения (по
разным классификациям), основные требования к личностно ориентированному уроку и методы
достижения цели личностно ориентированного урока; дана ориентировочная структура урока,
составленная для школы І ступени и практические элементы отдельных этапов урока.
Apollonova S. Yu. Creating Learning Environment for Personality Development of Y oung Learners.
The article focuses on discovering the technologies of personal-based teaching approach, specifying the
main principles of educational process according to V. O. Sukhomlynskij, demands for creating personalbased teaching system, strategies and methods of teaching according to different classifications, main
demands for personal-based lesson and the ways for achieving its aims, the author of the article gives the
sample structure of the lesson for the young learners and the practical elements of its stages.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ
В КОНТЕКСТІ ЗАГ АЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
У статті обґрунтовується доцільність організації проектної діяльності в системі
загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів у ВНЗ; встановлюється співвідношення між
проектною технологією та методом проектів; аналізуються основні параметри проектної
технології на загальнодидактичному рівні; розглядаються змістовий та організаційний аспекти
застосування проектної технології в процесі загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів.
У сучасних умовах гуманізації традиційної моделі навчання постає проблема гуманізації змісту та
методологічної бази професійної підготовки майбутніх учителів.
Проблеми професійної підготовки вчителя висвітлені в працях О. О. Абдуліної, А. М. Алексюк,
Д. А. Бєлухіна, С. У. Гончаренко, М. Б. Євтуха, І. Я. Зязюна, Н. В. Кузьміної, В. І. Лозової,
Н. Г. Ничкало, О. М. Пєхоти, С. О. Сисоєвої, В. О. Сластьоніна, М. М. Солдатенко, Л. Ф. Спіріна,
О. І. Щербакова та інших.
Проте, як зазначає І. Я. Зязюн, професійна підготовка вчителя з метою подолання стандартизації
майбутньої професійної діяльності потребує модернізації в контексті пошуку нових методів та
технологій її реалізації [1: 52]. Процес загальнопедагогічної підготовки майбутніх фахівців потребує
пошуків новітніх підходів та принципів навчання для забезпечення потреби в інноваційній та
науковій педагогічній діяльності майбутнього вчителя.
Метою даної статті є розкриття методичних засад організації проектної діяльності в процесі
загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя, що потребує розв’язання наступних завдань:
уточнення категорій "метод проектів" та "проектна технологія"; обґрунтування методичної
доцільності використання методу проектів та проектної технології в загальнопедагогічній підготовці
майбутнього вчителя.
На відміну від проектного навчання, яке реалізується на засадах проектного підходу, доцільність
залучення методу проектів та проектної технології полягає у їх використанні з метою реалізації
новітніх принципів та підходів до навчання: особистісно-орієнтованого, інтерактивного,
евристичного, проблемного, сугестивного, різнорівневого, розвивального навчання, ігрових
технологій навчання, технології колективної взаємодії, технології розвитку критичного мислення
тощо (класифікація за В. М. Андрєєвою, В. В. Григораш) [2: 238].
Проаналізуємо існуючі визначення методу проектів та проектної технології з метою виділення
категорійних ознак методу та технології навчання та остаточного визначення категорій "метод
проектів" та "проектна технологія".
Метод проектів – це спосіб організації пізнавально-трудової діяльності учнів, що
передбачає визначення потреб людини, проектування продукту праці відповідно до цих потреб,
виготовлення виробу чи надання послуги, оцінку якості, визначення реального попиту на ринку
товарів (І. А. Сасова) [3: 38].
Метод проектів – це форма організації занять, що передбачає комплексний характер
діяльності всіх учасників з метою отримання освітнього продукту за певний проміжок часу
(О. В. Хуторський) [4: 338].
Метод проектів – спеціально організований учителем комплекс дій для самостійного
виконання учнями, де вони можуть проявляти ініціативу в прийнятті рішень та бути
відповідальними за свій вибір, результат праці та створення продукту (Т. А. Мацкевич,
Л. Г. Лукоянова) [5: 1].
Метод проектів – спосіб організації пізнавально-трудової діяльності учнів з метою
вирішення проблем, пов’язаних з проектуванням, створенням і виготовленням реального об’єкта
(продукту праці) (С. М. Ящук) [6: 10].
Метод проектів – особистісно-орієнтований метод навчання, заснований
на
самостійній діяльності учнів щодо розробки проблеми й оформлення її практичного результату
(С. А. Пілюгіна) [7: 196].
Метод проектів – система навчання, гнучка модель організації навчального процесу,
орієнтована на творчу самореалізацію особистості, завдяки розвитку її інтелектуальних і
фізичних можливостей, вольових якостей і творчих здібностей у процесі створення під
контролем вчителя нових товарів і послуг, які мають суб’єктивну або ж об’єктивну новизну, а
також практичну значущість (Р. А. Галустов, Н. І. Зубов) [8: 6].
© Жиляєва Ю. М., 2009
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Метод проектів – система навчання, за якої учні здобувають знання в процесі
планування й виконання завдань, які поступово ускладнюються (О. М. Коберник) [9: 12].
Метод проектів – система навчання, за якої учні набувають знань у процесі планування
та виконання практичних завдань – проектів, - що постійно ускладнюються [10: 805].
Метод проектів – організований учителем підхід навчання у співробітництві
(collaborative approach), за умов якого учні набувають та використовуютьнабуті знання та вміння
для вирішення реалістичних проблем у процесі ґрунтовного дослідження (Robert T. Howell) [11:
13].
Проектна технологія – цілісна система дидактичних засобів (змісту, методів, прийомів
тощо), що адаптує навчально-виховний процес до вимог навчального проектування
(В. О. Логвин) [12: 31].
Метод проектів – педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних
знань, а на їх застосування до набуття нових (інколи і шляхом самоосвіти) (І. Д. Чечель) [13: 3].
Метод проектів – педагогічна технологія, що передбачає певну сукупність навчальнопізнавальних прийомів, які дають змогу розв’язати ту чи іншу проблему в результаті
самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією цих результатів (К. М. Мелашенко) [14: 13].
Аналіз визначень методу проектів та проектної технології свідчить про відсутність чіткої
парадигми їх використання серед науковців, ілюстрацією чого є використання відносно нового
поняття "проектна технологія" поряд з вже традиційним терміном "метод проектів", де останній
розуміється контекстно як метод (Г. Г. Ващенко, М. Л. Пелагейченко, С. А. Пилюгіна, Є. С. Полат,
І. А. Сасова, Дж. Рамен – метод позакласної роботи), технологія навчання (О. М. Коберник,
К. М. Мелашенко, В. К. Сидоренко, О. В. Хуторський, І. Д. Чечель), або навіть вид навчання (Robert
T. Howell, Р. А. Галустов, Н. І. Зубов.) (Рис. 1).

Дидактичні засади організації проектної діяльності

Метод проектів

Метод навчання

Проектна технологія

Технологія навчання

Технологія навчання

Рис.1. Дидактичні засади організації проектної діяльності.
У нашому дослідженні ми керуємось загальнодидактичним рівнем розуміння педагогічної
технології за Г. К. Селевко, де педагогічна технологія – це система цілей, змісту, засобів та методів
навчання і алгоритму діяльності суб’єктів та об’єктів педагогічного процесу [15: 14]. Категорійними
ознаками педагогічної технології за Г. К. Селевко є:
структура, яка включає наступні компоненти: концептуальна основа, зміст (цілі
навчання та зміст навчального матеріалу), процесуальний аспект (організація навчального
процесу, методи та форми навчальної діяльності учнів та вчителя, діяльність вчителя з
керівництва навчальним процесом, діагностика);
критерії технологічності (концептуальність, системність, керованість, повторюваність);
відношення між технологією та змістом освіти;
відношення між технологією та майстерністю вчителя, яке розуміється як варіативність
технології, можливість її адаптації до стилю викладання окремого вчителя тощо;
джерела технології, тобто елементи педагогічного досвіду науки та практики, синтез
яких являє собою технологія [15: 16].
Категорійний аналіз поняття "проектна технологія" в сучасній педагогічній літературі (табл. 1) дає
змогу зробити наступні висновки:
Проектна технологія – це система цілей, змісту та методів організації навчання в
проектній діяльності, яка за Н. І. Поліхун полягає у вмотивованому досягненні свідомо
поставленої мети, має певну структуру, комплексний характер, забезпечує активний процес
взаємодії учня з навчальним матеріалом та є засобом розвитку особистості як суб’єкту навчання
[16: 10].
Концептуальною основою проектної технології є неопрагматизм, який у перспективі
педагогіки визначає необхідність практичної скерованості процесу навчання з метою успішної
соціалізації особистості. Серед особливостей змісту навчання виділяють набуття та застосування
нових знань у процесі вирішення актуальних проблем як альтернативу інтеграції знань.
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Провідним методом проектної технології є метод проектів – спосіб досягнення
дидактичної мети шляхом детальної розробки проблеми, яка повинна завершитись практичним
результатом, оформленим тим чи іншим чином (за Є. С. Полат) [17: 3]; інші методи та прийоми
навчання використовуютьсяв контексті методу проектів.
Навчальний проект є структурною одиницею проектної технології, яка поєднує форму
та зміст навчання. Співвідношення між методом проектів та проектом є співвідношенням між
методом навчання та навчальним завданням.
Організація навчального процесу в рамках проектної технології регламентується
алгоритмом виконання навчального проекту та сутністю проектних завдань.
Метод проектів є обов’язковим структурним компонентом проектної технології. Однак
використання методу проектів та його залучення в різних формах навчання (класно-урочній,
позакласній) практикується вчителями в рамках інших технологій (переважно традиційної).
Проектна технологія базується на філософії неопрагматизму та забезпечує реалізацію
новітніх принципів та підходів гуманістичної педагогіки.
У рамках проектної технології цілі навчання та зміст навчального матеріалу є
запланованими вчителем, але гнучкими та залежними від ходу проектної діяльності учнів, їх
ініціативи та навчальних інтересів. Навчання в контексті проектної технології включає як
освітні, так і розвивальні та виховні завдання (розвиток критичного мислення, ключових
компетенцій, лідерських навиків, навиків роботи в групі, формування наукового світогляду
тощо), на відміну від традиційних технологій, де метою є засвоєння навчального матеріалу,
тобто домінуючим є розв’язання освітніх завдань.
Роль учителя в рамках проектної технології полягає у керівництві проектною
діяльністю, на відміну від традиційної передачі знань; контроль результатів проектної діяльності
запланований в структурі проектного завдання і може здійснюватись як вчителем, так і учнями
або експертами.
Таблиця 1.
Аналіз проектної технології на загальнодидактичному рівні

Категорійна ознака педагогічної технології
за Г. К. Селевко
Структура
Концептуальна основа
педагогічної
технології

Зміст

Цілі навчання

Зміст навчального матеріалу
Процесуальний

Організація
навчального
112

Покажчик категорійної ознаки
· втілює педоцентристську парадигму
освіти (М. Л. Пелагейченко) [19: 10];
· будуєтьсяна принципах суспільноісторичної детермінації, інтеграції в
навчанні, орієнтації на зону найближчого
розвитку, практичної спрямованості
навчання, профорієнтаційної
спрямованості навчання, проблемності
навчання, контекстності в навчанні,
діяльного підходу (М. Л. Пелагейченко)
[19: 25]
· результати є непередбачуванимив
рамках однієї мети (Д. Жак) [18];
· вирішення наступних завдань:
вирішення проблеми; набуття навиків
(індивідуальних, міждисциплінарних,
роботи в групах, рефлексії, спілкування)
(Д. Жак) [18]
· проектна діяльність зорієнтована на
вирішення конкретної проблеми
(О. В. Хуторський) [4: 338];
· підготовка учнів до успішної та
безпечної перетворювальної діяльності
(М. Л. Пелагейченко.) [19: 25]
· має практичну цінність (Д. Жак) [18];
· має особистісну цінність для учнів
(О. В. Хуторський) [4: 337]
· гнучка в напрямках роботи та
швидкості її виконання (Д. Жак) [18];
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компонент

процесу

Методи та
форми
навчальної
діяльності
вчителя та
учнів

Діяльність
вчителя з
керівництва
навчальним
процесом

Критерії
технологічності

· сприяє взаємодії між учнями
(Д. Жак) [18];
· проект має строки реалізації, етапи
проведення (О. В. Хуторський) [4: 339]
· моделює роботу в науковій лабораторії,
організації тощо [4: 339]
· передбачає самостійні дослідження
учнів (Д. Жак) [18];
· використовуєбезліч дидактичних
підходів (В. В. Гузєєв) [18];
· організації проектної діяльності
сприяють методи активізації творчого
мислення (метод "мозкової атаки",
морфологічний аналіз тощо); вербальні
методи (розповідь, бесіда, лекція,
дискусія); наочно-практичні методи
(демонстрація, ілюстрація, метод вправ,
лабораторний метод тощо)
(М. Л. Пелагейченко) [19: 66]
· учитель координує проектну
діяльність, заохочує учнів та забезпечує
зворотній зв'язок для успішної роботи над
проектом (В. В. Гузєєв) [18];
· роль учителя як носія готових знань
реформується в роль організатора
самостійної дослідницької, пошукової,
творчої діяльності учнів (Є. С. Полат) [17:
4]

Діагностика
навчального
процесу
Концептуальність
· останній етап роботи над проектом
(аналіз успіхів та помилок) є етапом
переходу до нового проекту (В. В. Гузєєв)
[18];
· проектна діяльність спланована
заздалегідь, але допускає гнучкість та
внесення змін в ході виконання
(О. В. Хуторський) [4: 340];
· розробка критеріїв оцінки усього
проекту та діяльності окремих учасників
(О. В. Хуторський) [4: 340];

Системність

Керованість

Повторюваність
· дає можливість навчатись у
відповідності з індивідуальними
особливостями студента (Д. Жак) [18];
· особистісно орієнтована (В. В. Гузєєв)
[18];
· орієнтоване на розвиток компетенцій
учнів (Дж. Равен) [18];
· інтегрований компонент системи
освіти (Є. С. Полат) [17: 3]
· Прагматизм Дж. Дьюї
· Метод проектів в Росії та СРСР до
1931 р.

Відношення
між
технологією та
змістом освіти

Джерела
технології

Висновки: реалізація проектної діяльності в процесі загальнопедагогічної підготовки вчителя має
два виміри: організаційний та змістовий.
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Організаційний аспект: загально педагогічна підготовка вчителя відбувається в умовах
традиційної лекційно-семінарської системи навчання. За цих умов використання проектної технології
або методу проектів сприяє гуманізації існуючої моделі навчання. Метод проектів та проектна
технологія можуть бути залучені до різних форм навчання (класної, позакласної, лекційної тощо).
Проте, на відміну від методу проектів, проектна технологія передбачає системність, тобто
алгоритмізоване використання методу проектів як провідного методу навчання дисциплін
загальнопедагогічного циклу.
Змістовий аспект: метод проектів та проектна технологія передбачають мотивоване вирішення
певних проблемних завдань. Отже традиційно теоретичне засвоєння змісту навчального матеріалу
загальнопедагогічних дисциплін потребує перегляду з метою виділення циклу проблем і, відповідно,
розробки проектних завдань, система яких забезпечить інтегроване засвоєння теоретичного матеріалу
в процесі проектної діяльності студентів за умов використання проектної технології. Метод проектів є
доцільним в процесі традиційної лекційно-семінарської системи для забезпечення практичного
засвоєння певного навчального матеріалу.
Перспективними для подальшого дослідження методичних аспектів застосування методу
проектів та проектної технології в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя є
наступні завдання:
аналіз державних стандартів професійної освіти з метою визначення освітніх,
розвивальних та виховних завдань підготовки майбутнього вчителя;
аналіз змісту загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя з метою розробки
циклу проблемних завдань, вирішення яких надасть змогу студентам засвоїти теоретичний зміст
курсу загальнопедагогічної підготовки в процесі проектної діяльності;
визначення дидактичних засад використання методу проектів та проектної технології за
умов традиційної лекційно-семінарської системи організації навчального процесу у ВНЗ;
розробка моделі загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя на базі
проектної технології.
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Жиляева Ю. Н. Метод проектов и проектная технология в контексте
общепедагогической подготовки учителя.
В статье дается обоснование эффективности организации проектной деятельности в
системе общепедагогической подготовки будущих учителей; устанавливается соотношение
между проектной технологией и методом проектов; анализируются основные параметры
проектной технологии на общепедагогическом уровне; рассматриваются содержательный и
организационный аспекты использования проектной технологии в процессе
общепедагогической подготовки будущих учителей.
Zhylyayeva Yu. N. Project Method and Project Technology in the Framework
of Professional Teacher Training.
The article provides the analysis of the effectiveness of project work in the system of professional teacher
training, defines the correlation between the project method and project technology, analyzes the principal
parameters of the project technology, and defines the content and organizational aspects of the project
technology application in the process of professional teacher training.
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ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
В ПР АКТИЦІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті запропоновано структурно-логічну модель педагогічного процесу та представлено
апробовані технології особистісно орієнтованого навчання і виховання молодших школярів.
Розкрито роль інтерактивних методів, групової та парної роботи у формуванні в учнів уміння
вчитися. Розглянуто переваги використання диференційованого підходу в успішному навчанні дітей
молодшого шкільного віку.
Кожен учитель відповідає на ці питання, спираючись на власний досвід. Пошуки способів,
методів, засобів успішного й радісного навчання ведуться в багатьох напрямах. Педагогічні
колективи щиро прагнуть відшукати шляхи створення нової школи, де б кожна дитина змогла
розкрити багатство індивідуального світу, де б статус її особистості був пріоритетним.
У концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) підкреслюється, що освіта XXI століття –
це освіта для людини. Її гуманістичні цінності зумовили зміну авторитарно-дисциплінарної моделі
навчання на особистісно орієнтовану. Згідно з Концепцією діяльність педагога не обмежується
викладанням власного предмета, важливим є його вміння організувати навчальний процес як
педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв’язання завдань
життєтворчості [1: 9]. З огляду на це актуальним сьогодні є питання організації навчально-виховного
процесу в умовах особистісно орієнтованої освіти.
Цій проблемі присвячені наукові праці В. О. Сухомлинського, О. Я. Савченко, С. І. Підмазана,
І. Д. Беха, О. М. Пєхоти. У їх роботах розкрито сутність особистісного підходу у розвитку дитини,
обґрунтовано методологічні засади, визначено психологічні та педагогічні закономірності
особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу.
Разом з тим необхідно відмітити, що ряд питань у практиці навчання молодших школярів на
засадах особистісно орієнтованого підходу залишаються не з’ясованими. Актуальною є проблема
навчально-методичного забезпечення, зокрема вдосконалення якості підручників як основних носіїв
змісту освіти, посилення їхньої розвивальної спрямованості. Сьогодні школа ставить учителя в нову,
незвичну для нього професійну позицію – бути одночасно і предметником, і психологом, який на
основі комплексної діагностики кожного учня вміє створити необхідні умови для його гармонійного
розвитку. Працюючи над розробкою моделей уроків, треба прагнути побудуватиїх на оптимальному
поєднанні традиційних, перевірених часом принципів дидактики, з інноваційними підходами
особистісно орієнтованого навчання.
Мета статті – визначити основні умови та шляхи впровадження технологій особистісно
орієнтованого навчання і виховання в практиці сучасної початкової школи.
Виходячи із філософських засад особистісно орієнтованої освіти, головне завдання сучасної
початкової школи є становлення дитини як неповторної індивідуальності, розвиток її творчого
потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Учитель має створити умови для
формування та розвитку в дитини загальних умінь, які дадуть їй змогу самовизначитись,
орієнтуватися у світі та "самостійно розпорядитися своїми знаннями" [2: 5; 3: 22].
Аналіз сучасної наукової літератури та практичного досвіду дає змогу визначити основні ознаки
особистісно орієнтованого навчання: зосередження уваги на потребах учня; створення позитивної
мотивації успіху й високого рівня домагань; навчання розглядається як процес, а не як результат;
забезпечення умов співпраці та співтворчості між учнями та вчителем, партнерство всіх учасників
навчально-виховного процесу; організація занять на основі діалогу та полілогу; розвиток в учнів
прагнення до вибору, самостійної постановки й розв’язання навчальних завдань; заохочення учнів до
аналізу своєї діяльності, стимулювання їхнього самооцінювання, взаємооцінювання; турбота про
фізичне та емоційне благополуччя вихованців.
Основою особистісно орієнтованого навчання та виховання є "визнання, усвідомлення
індивідуальності учня, його самоцінності, неповторності як людини, його розвитку не як
колективного об’єкта, але насамперед як індивіда з неповторним суб’єктним досвідом, сукупністю
психічних, культурологічнихрис" [4: 304]. Зважаючи на це, необхідно забезпечити створення нових
механізмів навчання і виховання, які ґрунтуються на принципах глибокої поваги до особистості,
самостійності дитини, її бажань, прагнень та запитів.
Представлена нами структурно-логічна модель (рис. 1) відображає єдність основних напрямків
навчально-виховного процесу: створення стимулюючого навчального середовища, робота з
обдарованими дітьми, формування особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя, партнерство
© Карпушенко Г. А., 2009
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Природоохоронні акції

Формування особистості,
зорієнтованої на здоровий
спосіб життя

Зустрічі з цікавими людьми

Семінари-тренінги

Фізкультурнооздоровча робота

Релаксаційна пауза і
музика

Дихальна
гімнастика

Оздоровчі
фізкультхвилинки

Оздоровчі хвилинки
каліграфії

Інтелектуальні турніри

Олімпіади, конкурси

Творчі завдання

Пізнавальні мандрівки

з учнівськими родинами, наповнення новим змістом та формами позакласної роботи.
Системоутворюючим чинником, який поєднує всі напрямки є результат – особистість учня, яка
прагне до самореалізації в різних видах діяльності. Кожна дитина через систему самоврядування
пропонує, презентує, проявляє себе в колективно-творчих справах з охорони природи, всеобучу,
збереження здоров’я, організації дозвілля, підтримання свідомої дисципліни в класі. Розроблена
модель апробована і впроваджується в початковій ланці Житомирськогоекологічного ліцею № 24.

Партнерство з
учнівськими
родинами
Особистість

Пошуково-дослідницькі проекти

Екологічні прогулянки

Уроки соціальної рефлексії

Всеобуч

Дисципліна і порядок

Дозвілля

Природа і ми

Здоров’я

Парна робота

Інтерактивні технології

Творчі комп’ютерні проекти

Позакласна
робота
Учнівське
самоврядування

Групова робота

Диференційоване навчання

Стимулююче
навчальне
середовище

Рис. 1. Структурно-логічна модель особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу
Вирішальним у розвитку особистості учня є створення стимулюючого навчального середовища.
Впроваджуючи групову, парну роботу, інтерактивні технології та диференційоване навчання, вчитель
формує у молодших школярів важливу компетентність – уміння вчитися. Діти завжди готові
працювати разом і отримують задоволення від такої взаємодії. Уже з першого класу доцільно
запроваджувати групову роботу. Така навчальна діяльність має переваги в порівнянні з іншими, так
як створюються умови для рольового програмування, що забезпечує соціалізацію дитини. Учні
беруть на себе різні ролі: експертів, що аналізують проблему; учасників, які шукають розв’язання
проблеми; дослідників, що встановлюють взаємозв’язки між явищами; співрозмовників, котрі вміють
активно слухати, підтримувати розмову, домовлятися, досягати згоди; друзів, які піклуються один
про одного, допомагають, довіряють один одному; мислителів, котрі подають ідеї для кращого
розв’язання завдань.
Так під час вивчення теми у 3 класі "Вода. Властивості води" з курсу "Я і Україна"
(природознавство) доречно створити групи в залежності від навчальних завдань, які висуваються
перед ними.
1 група "Дослідники" – ознайомитись зі способом очищення води від твердих нерозчинних у ній
речовин (практична робота).
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2 група "Експерти" – скласти тематичну павутинку "Властивості води".
3 групи "Екологи" – висунути цікаві ідеї з очищення питної води.
При цьому діти вчаться правильно узагальнювати результати спільної діяльності в групах. Це
можуть бути схеми, малюнки, словесне формулювання, творчий звіт, інсценізація.
Доречно урізноманітнити парну роботу на уроках. Ефективність особистісно орієнтованого
навчання визначається не обсягом знань, умінь та навичок, які набуває дитина, а мірою участі її в
процесі здобуття. Тому таку взаємодію доцільно проводити у формі дидактичної гри, в якій діти
обмінюються ролями: "учитель" має пояснювати, перевіряти, виправляти, робити зауваження, а
"учень" – слухати, виконувати вказівки "вчителя". Але найкраще виявляють себе учні, коли
працюють над творчим завданням. Наприклад, склавши твір-міркування "Чому плаче лісове
джерельце?", діти перевіряють один одного вже іншим чином: спочатку визначають задум автора, а
потім – відповідність задуму написаному твору. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в
початкових класах використовується робота в парах змінного складу. Така технологія колективного
способу навчання максимально організовує дітей, робить їх відповідальними, швидко дисциплінує.
Таким чином, при груповій та парній роботі створюється мотив співпраці, виникає потреба
поміркувати разом, переосмислити інформацію, вплинути на думки, почуття, відстоювати свою точку
зору, дослуховуватисьдо думок інших. Впроваджуючи означені форми роботи, важливо передбачити
і використання інтерактивних технологій. На нашу думку, це ефективний засіб, що сприяє
співробітництву, порозумінню, є гарним виявом особистісно орієнтованого, гуманного спілкування.
Проілюструвати використання інтерактивних методів навчання можна на прикладі технології "Коло
ідей". Метою вправи є вирішення гострих суперечливих питань, створення переліку ідей та залучення
всіх учнів до обговорення певного питання. Технологію застосовують, коли всі групи мають виконати
спільне завдання, що складається з декількох питань, які учні представляють по черзі. Так, вивчаючи
тему "Світ мікробів та хвороб" з предмету "Основи здоров’я", діти дають відповідь на запитання в
групах, але з різних позицій.
Під час обговорення вислуховується перелік запропонованих ідей. Такий метод допомагає
уникати ситуацій, коли одна група подає всю інформацію. Таким чином, кожен учень залучається до
обговорення проблеми, що сприяє розвитку мислення, мови, вміння доводити свою думку. А це у
свою чергу дає змогу свідомо і глибоко засвоїти навчальний матеріал.
Підвищують цікавість в учнів до спілкування і дискусії як один із способів особистісно
орієнтованого навчання. На підготовчому етапі роботу над формуванням умінь дискутувати доречно
розпочинати з технології "Метод Прес". За допомогою демонстраційної таблиці діти вчаться
передавати свої думки у виразній та стислій формі, дотримуючись певної послідовності: позиція,
причина, приклад, висновок. Так при вивченні теми "Спільнокореневі слова. Корінь" з української
мови діти висловлюються таким чином:
– Я вважаю, що у слові розквітли корінь -квіт- тому, що такий корінь є у ряді слів.
За визначенням ми знаємо, що корінь – це спільна частина споріднених слів. Таку спільну частину
мають і інші слова.
Наприклад, слова квіти, квітник, квітує, квітковий мають спільну частину -квіт-.
Отже, у слові розквітли корінь -квіт-.
Пізніше, в четвертому класі, можна сміливо вводити технологію "Займи позицію", яка
використовується для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчається, а також сприяє
обміну думками, розвиває навички аргументації. Проілюструвати цей метод ми можемо на прикладі
уроку читання при опрацюванні оповідання "Сергійкова квітка" за В. Сухомлинським. Учням
пропонується дискусійне питання:
– Чи зрозуміли хлопчики, чому Сергійко не зірвав квітку?
Наводимо приклад діалогу між двома учнями з різними думками:
– Я думаю, що він не хотів губити красу. Адже на краплинах роси горіло по маленькому сонечку.
– Сергійка ніхто не зрозумів би з хлопців, бо у нього подарунок був би найгіршим.
– Справжню красу можна зрозуміти. Потрібно лише до неї доторкнутися серцем.
Досвід роботи у школі дає нам підстави стверджувати, що всіх дітей однаково вчити неможливо,
бо відомо, що всі люди різні. Тому актуальним сьогодні є використання диференційованого навчання,
яке передбачає сприймати дитину як неповторну особистість. Основна мета диференційованих
завдань – забезпечити кожному учневі "оптимальний характер пізнавальної діяльності в процесі
навчальної роботи" на кожному етапі уроку [5: 31]. Ми вважаємо, що завдяки диференціації помітно
знижується навантаження на учнів і підвищується мотивація навчання, переважає радість успіху в
розумовій праці. У свій час В. О. Сухомлинський, роздумуючи над проблемою якісного засвоєння
учнями змісту шкільної освіти, зазначав: "У спіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини,
які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися" [6: 164].
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Дітям подобаються такі уроки, адже вони обирають для себе завдання, яке їм під силу. Для
зворотного зв’язку можна використовуватиспеціальні блокноти. Це дає можливість учням об’єктивно
оцінити вибір завдання. Передбачаючи поетапну роботу, ми намагаємося її урізноманітнювати,
уникаючи стандарту. Це сприяє підвищенню інтересу до такої діяльності, додає сил у подоланні
навчальних труднощів. Діти уявно рухаються стежками (етапами), де остання – найскладніша (творче
завдання та завдання з обмеженою мірою допомоги), або долають перешкоди різні за складністю,
переходять через перевали до вершини гори. Для багаторазового пояснення навчального матеріалу
доцільно виготовити таблиці, схеми-опори, пам’ятки, що використовуються на різних етапах і для
певної групи дітей. Керуючись ними, учні приходять до правильного результату. Щоб не стримувати
темп зростання здібних дітей перед початком поетапної роботи оголошуємо цікаві логічні вправи під
назвою "Тренуємо розум". Учні розпочинають їх виконувати після того, як справились з основним
завданням. Перевірка здійснюється після поетапної роботи. Відсутність такої організації
диференційованого навчання негативно впливає на формування в учнів загальнонавчальних умінь і
навичок, які так необхідні для навчання в наступних класах. Учителям іноді доводиться вирішувати
проблему організації учнів згідно обраних варіантів. Діти спочатку беруться за непосильне завдання
та іноді не можуть впоратися з ним. З часом вони правильно формують самооцінку, вчаться долати
труднощі, бажаючи знати більше, виконувати завдання швидше. Для ефективності впровадження
диференційованого підходу важливе значення має та обставина, що групи дітей за варіантами не є
стабільними, вони постійно переформовуються в залежності від результатів роботи.
Таким чином, впроваджуючи диференціацію можна виявити значні переваги цієї навчальної
діяльності перед іншими, а саме: навантаження учнів посильною роботою; попередження
неуспішності; не стримується розумовий розвиток дітей високого рівня; створення ситуацій успіху в
навчальній праці; турбота про емоційне благополуччя на уроці.
Щорічний аналіз рівня знань учнів засвідчує позитивний вплив диференціації на уроках. Динаміку
результатів якості навчання можна прослідкувати на прикладі однієї паралелі учнів початкових класів
Житомирського екологічного ліцею № 24. Так у перших класах на кінець навчального року рівень
якості в середньому становив 62,8%, в других класах 68,9%, в третіх – 74%, а в четвертих класах
досяг 81%.
Важливою ознакою особистісно орієнтованого процесу навчання є турбота про здоров’я дітей.
Тому на уроках та в позаурочний час значну увагу слід приділяти формуванню
здоров’язбережувальної компетентності. Учителі ліцею, які є активними членами творчої групи
"Розвиток здорової особистості", прагнуть через систему уроків та на основі екологічного матеріалу
втілити нові підходи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів. На кожному уроці обов’язковими є
фізкультхвилинки, вправи для очей, пальчикова гімнастика, вправи для запобігання розвитку
неправильної постави та зміцнення опорно-рухового апарату. Окрім цього, окремі вчителі,
використовуючиметод академіка К. П. Бутейка, практикують вправи на затримку носового дихання,
тренування дихання під час розмови та фізичних навантаженнях. Широко впроваджуємо релаксаційні
паузи та релаксаційну музику. Це знімає втомлюваність та активізує діяльність головного мозку у
дітей. У екологічному ліцеї реалізується програма "Пізнай себе – будь здоровим". Учителі
систематично проводять дослідження рівня фізичних досягнень дітей і їх результати доводять до
відома батьків. Також за рекомендаціями професора О. Д. Дубогай щодня на уроках
використовуються мішечки з йодованою сіллю з метою профілактики захворювань щитовидної
залози та вироблення правильної постави під час письма.
Відомо, що єдиною можливістю згуртувати дітей і підготувати їх до суспільного життя після
закінчення школи є співпраця з батьками. Це допомагає учням вчитися виконувати різні соціальні
ролі, піклуватися про інших, поважати їх, що так необхідно для повноцінного життя в суспільстві.
Батьки нашого ліцею є активними учасниками семінарів-тренінгів, природоохоронних акцій,
організаторами родинних заходів, зустрічей з цікавими людьми. Їх зусиллями зібрано необхідний
матеріал екологічного спрямування, народознавства та краєзнавства.
Таким чином, можна виділити основні напрямки самореалізації особистості учня:
1. Організація співробітництва – це особливі стосунки між учнями, учителем і учнями, що
формують позитивний тонус колективу.
2. Розгортання дитячої творчості – забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку
творчих здібностей.
3. Створення емоційного благополуччя – організація навчання на основі диференційованого
підходу.
4. Досягнення стійкості здоров’я – виховання нового громадянина з міцним фізичним та
психічним здоров’ям.
Перспективи подальшої науково-методичної роботи ми вбачаємо в розробці та реалізації завдань,
які сприятимуть становленню особистості як суб’єкта власної життєтворчості – особистості, яка вміє
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самостійно вчитися, тобто розуміє мету діяльності, виявляє зацікавленість навчанням, докладає при
цьому вольових зусиль, організовує свою працю, уміє спілкуватись, вступає в діалог, контролює і
оцінює результати своєї праці і прагне удосконалити її. Саме така особистість здатна змінюватись та
пристосовуватисьдо нових потреб життя в умовах швидкозмінного соціуму.
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Карпушенко Г. А. Технологии личностно ориентированного обучения и воспитания
в практике современной начальной школы.
В статье предложена структурно-логическая модель педагогического процесса и представлены
апробированные технологии личностно ориентированного обучения и воспитания младших
школьников. Раскрыта роль интерактивных методов групповой работы и работы в парах при
формировании у младших школьников умений и навыков обучения. Рассмотрено преимущество
использования дифференцированного подхода в обучении детей младшего школьного возраста.
Karpushenko Н. A. Technologies of Personality-Oriented Teaching and Education
in the Practice of Modern Junior School.
In this article the author suggested the structural-logical model of pedagogical process and presented the
technologies of personality-oriented teaching and education of junior pupils. The author described the role
of the interactive methods, pair- and group work in the developing the pupils’ abilities to study. The article
deals with the advantages of using different approaches to successful teaching of junior pupils.
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ТЕХНОЛОГІЯ РІВНЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядаються питання організації та керівництва навчальним процесом в умовах рівневодиференційованого навчання молодших школярів. Представлено технологічну карту комбінованого
уроку на основі рівневої диференціації, що сприяє активізації їхньої пізнавальної діяльності,
формуванню позитивних мотивів навчання, гуманізує, оптимізує навчальний процес, надає
можливості для розвитку творчих здібностей учнів.
У Національній доктрині розвитку освіти наголошено: "Мета державної політики щодо розвитку
освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного
громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися
протягом життя" [1: 25].
Перед кожним новим поколінням життя ставить усе складніші завдання і для їх розв'язання
потрібний все вищий рівень освіченості особи. У зв'язку з впровадженням нових критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів в основу системи навчання був покладений рівневий підхід і
технологія рівневої диференціації як сукупність форм і методів навчання, що враховують
індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси. Рівнева диференціація навчання є
запорукою розвитку дітей з різними здібностями й інтересами.
У вітчизняній дидактиці принцип диференціації розроблявся ще за часів К. Д. Ушинського, який
вважав, що розподіл класу на групи, з яких одна сильніша за іншу, не тільки не шкідливий, а й
потрібний, якщо наставник уміє, працюючи з однією групою, дати іншим корисну самостійну вправу.
У психологічній та дидактичній науці проблема диференційованого навчання досліджувалася
М. І. Махмутовим, В. І. Загв'язінським, Ю. К. Бабанським, Н. О. Менчинською як спосіб
попередження неуспішності учнів. Думку про необхідність застосування диференційованого підходу
як однієї з найефективніших форм індивідуалізації навчання у свій час висловлював
В. О. Сухомлинський. На сучасному етапі зазначену проблему визнають актуальною О. Я. Савченко,
М. В. Богданович, С. П. Логачевська [2: 27]. Разом з тим, аналіз наукових досліджень та сучасної
практики початкової освіти свідчать про певні труднощі в застосуванні рівнево-диференційованого
навчання, що обумовленонедостатньою розробкою його технологічних аспектів.
Мета статті – розкрити шляхи впровадження рівневої диференціації в навчанні молодших
школярів на основі технологічної карти комбінованого уроку.
Рівнева диференціація навчання передбачає групову діяльність учнів у навчальному процесі. Така
діяльність дає змогу індивідуалізувати процес навчання, створити умови для встановлення
колективних стосунків, формування почуття обов'язку та відповідальності за спільну працю. Під час
роботи в групі учні мають можливість відразу з'ясовувати незрозумілі для себе питання, своєчасно
виправляти помилки, допущені в процесі розв'язування вправ, учитися вислуховувати думку свого
товариша, відстоювати та обґрунтовувати правильність власних суджень, приймати рішення [3: 58].
Зазначене, у свою чергу, передбачає педагогічну діяльність вчителя з обов'язковою диференціацією
навчання школярів. В умовах класно-урочної системи навчання рівнева диференціація постає
ефективним засобом формування в учнів самооцінки та самоконтролю. Застосування рівневої
диференціації дає змогу кожному учню працювати на будь-якому рівні навчальних досягнень і
здобути відповідні результати. Учень має не тільки обов'язки (зокрема, засвоїти матеріал на
відповідному рівні), а й права, найважливішим із яких є право вибору – отримати відповідно до своїх
здібностей і нахилів підвищену підготовку з предмета чи обмежитись середнім або достатнім рівнями
засвоєння матеріалу [4: 60].
Використання рівневої диференціації навчання вносить значні зміни в навчальний процес, які
проявляються не стільки в методичних прийомах, які застосовує вчитель, скільки в зміні стилю
взаємодії з учнями. Технологія рівневої диференціації не обмежує вчителя у виборі методів, засобів і
форм навчання – все це знаходиться повністю в його компетенції.
Для успішної організації диференційованого навчання вчителю необхідно:
вивчити індивідуальні особливості та навчальні можливості учнів;
визначити критерії об'єднання учнів у групи;
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використовувати й удосконалювати здібності і навички учнів у груповій та
індивідуальній роботі;
систематично й об'єктивно аналізувати роботу учнів;
планувати діяльність учнів з формування в них навичок самостійної діяльності і вміння
керувати власним навчальним процесом;
відмовлятися від малоефективних прийомів організації навчання, заміняючи їх
раціональнішими за даних умов;
здійснювати постійний зворотний зв'язок на уроці;
уміло використовуватизасоби заохочення тощо.
Ефективною формою реалізації рівневої диференціації є об'єднання дітей у групи з урахуванням їх
самооцінки. У кожній групі слід пропонувати учням добірку завдань на вибір. Тоді кожний учень має
просуватися від зони найближчого розвитку до зони актуального розвитку [5: 2: 6]. У процесі
використання диференційованих завдань необхідно здійснювати поступовий перехід від колективних
форм роботи учнів до частково самостійних і повністю самостійних у межах уроку або системи
уроків. Такий підхід дає можливість учням брати участь у виконанні завдань, складність яких зростає.
Диференційоване навчання – це один із способів досягнення всіма дітьми загальноосвітньої мети
навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Рівнева диференціація навчання на уроці –
проблема досить складна для вчителя-практика не стільки з точки зору диференціації змісту
навчання, діагностики індивідуальних особливостей учнів, скільки з організації навчання учнів з
урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.
Розроблена технологія диференційованого навчання на уроці базується на поділі учнів класу на
три індивідуально-типологічні групи за темпом навчання, рівнем навченості, научуваності,
пізнавальної активності та самоорганізації; забезпеченні провідної ролі методу самостійної роботи на
уроці; варіюванні чотирьох типів самостійної роботи: відтворюючої за зразком, реконструктивноваріативної, творчої та евристичної відповідно до індивідуально-типологічних особливостей учнів.
Оскільки найуживанішим типом уроку є комбінований, який відтворює цілісний навчальний процес в
усіх його ланцюгах, розглянемо особливості організації і керування навчальним процесом в умовах
рівневої диференціації на його прикладі. На додаток до текстового опису (текстової технологічної
карти) етапів комбінованого уроку в умовах диференційованого навчання пропонуємо нами
розроблену і опробовану в навчальному процесі технологічну карту цього уроку (табл. 1).
I. Етап перевірки домашнього завдання.
Оскільки в умовах диференційованого навчання домашнє завдання диференціюється, перевірка
його виконання повинна бути теж диференційованою. Розпочати цей етап доцільно з фронтальної
перевірки наявності домашнього завдання в усіх учнів з метою вилучення тих, що його не виконали, і
формування з них четвертої тимчасової типологічної групи за ситуативно-обумовленим чинником
"ставлення до навчання". Як правило, ті учні, що не виконали письмове домашнє завдання, не
вивчили і його теоретичну частину. Якщо не організувати виконання цими учнями хоч частини
домашнього завдання найнижчого рівня і повторення навчального матеріалу підручника за
опосередкованою або безпосередньою допомогою вчителя, поки йде опитування або перевірка якості
виконання домашнього завдання учнями інших типологічних груп, вони, у кращому випадку,
залишатимуться пасивними спостерігачами до кінця уроку.
Перевірка якості виконання домашнього завдання проводиться не завжди, але якщо завдання
досить складне, то доцільно організувати диференційовану перевірку якості виконання завдання
кожною або окремою типологічною групою. Варіантів диференційованої перевірки декілька.
Візьмемо один з них. Працюють чотири типологічні групи. Четверта група (ті, що не виконали
домашнього завдання) вже отримала завдання і працює самостійно. Принцип організації
диференційованої перевірки трьох інших типологічних груп (3-я група – високий рівень
вищезазначених показників, 2-а група – середній, 1-а група – низький) – почергове "відключення"
груп від самостійної роботи з підручником, яка має на меті той чи інший спосіб повторення
теоретичної частини домашнього завдання. Послідовність цих "відключень" зображена на графічній
технологічній карті уроку.
II. Підготовка до нового етапу, до активного, усвідомленого засвоєння нових знань.
Підвівши підсумки попереднього етапу роботи для учнів 1-ї, 2-ї, 3-ї-груп, учитель відключає від
роботи учнів 4-ї групи, проводить мотивацію навчальної діяльності всього класу і починає усне
опитування за темою попереднього уроку. Починається опитування з учнів 3-ї групи (найвищий
рівень). Це дає можливість учням 2-ї, 1-ї та 4-ї груп прослухати відповіді гарних учнів, що сприяє
міцнішому запам'ятовуванню навчального матеріалу учнями з нижчим і низьким темпом навчання.
Оскільки учням 3-ї групи немає сенсу слухати відповіді учнів 1-ї, 2-ї, 4-ї груп, вчитель "відключає" їх
від фронтальної роботи і залучає до самостійної роботи за альтернативним підручником або іншим
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джерелом знань за темою, що обговорюється. Потім відповідають учні 2-ї групи і теж отримують
завдання для самостійної роботи. Опитування учнів 1-ї і 4-ї груп проводиться за уваги учнів тільки
цих двох груп або навіть індивідуально на фоні самостійно працюючого класу. Перевіряється також
наявність письмового домашнього завдання або його частини, що виконувалися учнями 4-ї групи на
попередньому етапі уроку, група розформовується: ті учні, що потрапили до неї "випадково", надалі
працюють з учнями 2-ї або навіть 3-ї групи, ті ж учні, що з уроку в урок не виконують домашніх
завдань, приєднуються до 1-ї групи. Завершується цей етап уроку фронтальним підведенням
підсумків і постановкою завдань наступного етапу.
III. Етап засвоєння нових знань.
На цьому етапі уроку ми вважаємо найприйнятнішим спосіб вирівнювання умов сприйняття
нового матеріалу, запропонований А. О. Бударним, який полягає в більшій кількості повторень
пояснення нового матеріалу для учнів 2-ї та 1-ї груп. Кількість повторень залежить від ступеня
складності матеріалу і відмінностей у навчальних можливостях учнів. Повторювані пояснення
вчителя мають носити варіативний характер і проводитись на фоні груп учнів, які самостійно
працюють з книжкою (спочатку 3-ї, а потім і 2-ї групи).
Наприклад, при першому поясненні вчитель може назвати додаткові джерела інформації з теми,
які можуть зацікавити учнів 3-ї групи і спонукати їх до самостійного пошуку знань; при другому
поясненні для учнів 2-ї та 1-ї групи вчителю необхідно виділити вузлові питання, які нададуть
можливість учням побачити не тільки окремі явища, а й зв'язок між ними; при третьому поясненні
для учнів 1-ї групи (у нас це найнижчий рівень) треба застосувати серію навідних запитань, які б
допомогли їм здійснити такі розумові операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування на
відповідному рівні. За такої системи спостерігається не зменшення допомоги, що є умовою
вироблення практичних навичок, а навпаки, її збільшення, що створює оптимальні умови для
сприйняття і запам'ятовування нового навчального матеріалу учнями з різним темпом навчання,
научуваності та навченості.
Проте таке варіювання не завжди потрібне. Якщо тема невелика за обсягом і не дуже складна,
можна обмежитись простим повторенням пояснення для учнів з низьким темпом навчання і дати
матеріал на самоопрацювання учнями з високим темпом навчання.
IV . Первинна перевірка розуміння нового матеріалу.
Цей етап уроку проводиться фронтально. Диференційований підхід до учнів різних типологічних
груп полягає в "адресності" запитань різного типу в умовах фронтальної роботи. Так, учням 1-ї групи
призначаються загальні питання, що потребують відповіді "так" чи "ні"; спеціальні питання, що
починаються зі слів: "де", "коли", "хто", "що" тощо, відповіді на які містяться безпосередньо в тексті
підручника і не потребують складних розумових операцій на найвищому рівні. Учням 2-ї групи
необхідно адресувати запитання альтернативного характеру, які потребують більш розгорнутої і
аргументованої відповіді і стимулюють здійснення складніших розумових операцій на вищому
порівняно з 1-ю групою рівні. Учні 3-ї групи дають відповіді на проблемні запитання, які потребують
ще поширеніших і аргументованіших відповідей з елементами власних суджень і вимагають таких
розумових операцій, як аналіз, синтез, доведення, порівняння, узагальнення, висновки тощо на
найвищому рівні.
V . Первинне закріплення знань.
VI. Закріплення знань.
VII. Узагальнення та систематизація.
Ми об'єднали розгляд цих етапів уроку тому, що вони, по-перше, будуютьсяза одним принципом,
а по-друге, їх не можна розглядати окремо, тому що за технологією диференційованого навчання між
ними немає чітких спільних для всіх типологічних груп "кордонів". Основний метод роботи на цьому
етапі уроку – метод керованої самостійної роботи.
Етап первинного закріплення знань починається з фронтальної роботи: вчитель дає зразок
виконання завдання за темою уроку, викликає до дошки учнів (спочатку 3-ї групи), які під його
керівництвом виконують завдання за зразком. Потім учні 3-ї групи самостійно виконують
відтворюючі завдання за зразком. Учитель продовжує фронтально працювати з учнями 1-ї та 2-ї груп,
потім учні 2-ї групи починають працювати самостійно, а з учнями 1-ї групи вчитель ще деякий час
працює і тільки після цього дає їм завдання для самостійної роботи. Оскільки учні різних
типологічних груп розпочинають виконувати самостійну роботу в різний час і для вироблення
навичок їм потрібна різна кількість завдань (найменша для 3-ї групи і найбільша для 1-ї групи), то і
завершать вони їх виконання у різний час. Результати роботи кожної групи контролюються окремо на
тлі самостійно працюючих, двох інших груп (див. технологічну карту).
Наприклад, учням 1-ї групи для закріплення знань, формування навичок та вмінь потрібно не
тільки більше допомоги вчителя, а й більша кількість завдань репродуктивного характеру
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(відтворююча самостійна робота за зразком), що значно подовжує для них етап первинного
закріплення знань, тобто роботу в "зоні найближчого розвитку". Учні цієї групи можуть виконувати
незначну кількість завдань для другого типу самостійної роботи (реконструктивно-варіативної) за
умови досить значної допомоги вчителя. Що стосується VII етапу "Узагальнення та систематизація",
який передбачає продуктивну роботу учнів щодо впровадження нових знань у систему наявних, то,
оскільки рівень навченості цих учнів дуже низький, тобто рівень наявних знань майже дорівнює
нулю, "вводити" нові знання немає в що, тому залучати учнів цієї типологічної групи до участі в
навчальній роботі, характерній для цього етапу уроку, – марна витрата часу. Проте підтягнути всіх до
одного рівня неможливо, особливо, якщо індивідуальні особливості визначаються в більшій мірі
статичними рисами особистості, тобто завжди будуть учні, здатні засвоїти знання тільки на
репродуктивномурівні і завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити їм цей посильний для них
рівень знань.
Учні 2-ї типологічної групи виконують меншу порівняно з 1-ю групою кількість відтворюючих
завдань за зразком, більше порівняно з цією ж групою реконструктивно-варіативних завдань з
меншою мірою допомоги вчителя і незначну кількість евристичних та творчих завдань зі значною
мірою допомоги вчителя.
Для учнів 3-ї типологічної групи, які мають високий темп навчання і не потребують великої
кількості завдань відтворюючого характеру для вироблення навички, етап первинного засвоєння
знань досить короткий, приблизно вдвічі коротший (за підрахунками Е. Старчара) порівняно з 1-ю
групою. Етап закріплення знань теж коротший порівняно з 1-ю і 2-ю групами. Найдовшим є етап
систематизації та узагальнення. Тому цим учням необхідно підготувати найбільшу кількість завдань
евристичного або творчого характеру, використовувати цей час для виконання завдань олімпіадного
рівня, які пов'язані з темою уроку, тощо.
Особливості керування навчальним процесом в умовах диференційованого навчання на цих етапах
уроку полягають у загальній контрольованості результатів роботи кожної типологічної групи і
кожного учня в її складі на кожному етапі уроку. Це досягається завдяки контрольному комплексу:
КВ, СК, ВК, ВСК (контроль учителя, самоконтроль, взаємоконтроль, внутрішній самоконтроль), а
також розмежованості у часі завершення етапів роботи для кожної типологічної групи залежно від
темпу навчання.
До кожної типологічної групи учнів застосовується різна кількість видів контролю:
3-я група – ВСК; ВК; СК; КВ.
2-а група – ВК; СК; КВ.
1-а група – КВ.
За результатами цього контролю та з урахуванням його результатів на інших етапах уроку та
індивідуальних досягнень окремих учнів виставляються оцінки за урок.
Перевага такої організації диференційованої самостійної роботи в умовах уроку зі "зміщеними"
відповідно до індивідуально-типологічних особливостей етапами уроку полягає і в тому, що вчитель
має змогу здійснювати систематично і цілеспрямовано індивідуальний підхід до учнів на тлі класу,
який працює самостійно. Тобто така організаційна структура уроку надає можливість для поєднання
технології диференційованого та індивідуалізованого навчання.
VIII. Контроль і систематизація.
IX. Підведення підсумків уроку.
X. Інформація про виконання домашнього завдання, інструктаж про виконання.
Домашнє завдання обов'язково диференціюється відповідно до індивідуально-типологічних
особливостей учнів. Учитель повинен забезпечити розуміння мети домашнього завдання, змісту та
способів його виконання, тобто повинен створити умови для його успішного виконання всіма учнями
відповідно до їхньої "зони найближчого розвитку".
Технологія рівневої диференціації гуманізує навчальний процес, створює сприятливі умови для
забезпечення повноцінного розвитку кожної дитини, сприяє формуванню особистості,
максимальному використанню знань, умінь, навичок того, хто навчається. Позитивними результатами
застосування рівневої диференціації є зменшення навантаження на дітей, які інколи не тільки з
соціальних, а й з фізіологічних причин не можуть опанувати високий рівень навчальних досягнень,
отримання кожним учнем потрібного саме йому змісту навчання, зникнення страху учнів перед
оцінюванням.
Таким чином, впровадження технологічної карти рівнево-диференційованого навчання дозволяє
чітко визначити зміст, форми та методи діяльності вчителя й учнів на всіх етапах комбінованого
уроку. Перспективи подальших досліджень ми передбачаємо у розробці класифікації системи
диференційованих вправ і завдань для самостійної роботи, в тому числі домашніх завдань для
молодших школярів.
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Таблиця 1.
Технологічна карта комбінованого уроку на основі диференційованого навчання
час

III група

II група
I група
Організація. Перевірка наявності д.з. Виділення IV групи.

Перевірка
письмового д.з.

С.р. з підручником(д.з.)
Перевірка
письмового д.з.

5
С.р. з підручником

С.р. з підручником

10

10

15

5

IV група

С.р. з підручником
(д.з.)
Перевірка
письмового д.з.

С.р. з підручником
(д.з.)
Виконання
письмового д.з.

Підсумки перевірки письмового д.з.
Мотивація навчальної діяльності
Відповіді (усно) д.з.
Слухають відповіді учнів III групи
Відповіді (усно) д.з.
Слухають відповіді учнів II групи
Р.В./Тв.с.р. з
Р.В.с.р.
з
підручником
Відповіді (усно) д.з.
підручником
Підсумки перевірки д.з. Систематизація опорних знань
III група
II група
I група
Пояснення нового матеріалу вчителем
С.р. з книгою
Пояснення нового матеріалу вчителем
Р.В. чи Тв.
С.р. з книгою Р.В.
Пояснення нового матеріалу вчителем
Перевірка с.р.
Перевірка с.р.
Слухають результати с.р. III і II груп
Первинна перевірка розуміння нового матеріалу
Виконання завдань за зразком під керівництвом вчителя
Виконання завдань під керівництвом вчителя
В. с.р. за зразком
Виконання завдань
під керівництвом вчителя
В. с.р. за зразком
СК
ІПВ
Р.В.с.р.
СК
с.р. за зразком
ВК
ІП
Р.В.с.р.
КВ
КВ або ВК
ІП
Р.В.с.р.
ТВ.с.р.
ТВ.с.р.
КВ
КВ
Слухають результати II групи
Слухають результати III
КВ
Слухають результати III групи
групи
Підведення підсумків заняття
Інформація про домашнє завдання, інструктаж про виконання

С.р. – самостійна робота; Р. В. – реконструктивноваріативна; В.с.р.за зразком – відтворююча
самостійна робота; ТВ.с.р. – творча самостійна робота; ІП – індивідуальний підхід; д.з. – домашнє
завдання.
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Козюк А. М., Коновальчук Е. П., Комисарук В. В. Технология уровневой дифференциации в
обучении младших школьников.
В статье рассматриваются вопросы организации и руководства учебным процессом в условиях
дифференцированного обучения младших школьников. Представленная технологическая карта
комбинированного урока на основе уровневой дифференциации имеет позитивное влияние на
качество знаний, умений и навыков учеников, способствует активизации их познавательной
деятельности, формированию позитивной мотивации обучения, даёт возможность для развития
творческих способностей учащихся.
Koziuk A. M., Konovalchuk O. P., Komisaruk V . V . The Technology of Subject Differentiatian in Junior
Pupils Teaching.
Some urgent problems concerning the peculiarities of organisation and management of teaching as well as
studying are discussed by the authors of the article. The presented technologic card of the combined lesson
based on the level differentiation has a positive influence on the quality of knowledge, skills and habbits of
pupils; favours the activisation of their cognitive activity, the formation of the positive motivation, gives the
possibility for creative ability development.
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ТЕХНОЛОГІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті висвітлено теоретичні засади технології диференційованого навчання молодших
школярів. Представлено способи застосування диференційованих завдань за ступенем складності та
самостійності на різних етапах уроку та при виконанні домашніх завдань. Подано результати
впровадження технології рівневої диференціації навчання у початковій школі.
Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття") передбачає всебічний розвиток
та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних
мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя.
Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості й умови розвитку та
підготовки до життя:
знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню наукової картини
світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери майбутньої практичної діяльності;
досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової діяльності, що сприяє
формуванню основних інтелектуальних, трудових, організаційних і гігієнічних умінь та навичок
необхідних у повсякденному житті, продовженні освіти та самоосвіти;
досвіду трудової діяльності, що відкриває простір для розвитку індивідуальних
здібностей особистості і забезпечує її підготовку до життя в умовах соціально-економічного та
науково-технічного прогресу;
досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до активної участі в
житті країни [1: 13, 14].
Але в сучасній освіті існує певна невідповідність між стратегічною метою освіти, визначеною в
нормативних документах, − всебічний розвиток особистості дитини − і реальною діяльністю
загальноосвітніх навчальних закладів − надання учням певної суми знань, вироблення вмінь, набуття
навичок, контроль та оцінювання цих знань та вмінь. Розв’язати цю невідповідність покликані
сучасні педагогічні технології, виникнення й розвиток яких зумовлені ступенем розвитку суспільства
й науки.
Педагогічна технологія – це конструювання та оцінювання освітніх процесів шляхом урахування
людських, часових та інших ресурсів для досягнення ефективності освіти. Педагогічна технологія дає
відповідь на запитання, як, яким чином (методами, прийомами, засобами) досягти поставленої
педагогічної мети, установлюючи порядок використання різноманітних моделей навчання. Таким
чином, технологія – це комплекс, що складається з запланованих результатів; засобів оцінки для
корекції та вибору оптимальних методів, прийомів навчання, оптимальних для даної конкретної
ситуації; набору моделей навчання, розроблених учителем на цій основі [2: 22].
Однією з перспективних педагогічних технологій є технологія різнорівневого навчання (рівневої
диференціації).
Рівнева диференціація полягає в навчанні кожного учня на рівні його можливостей і здібностей,
створенні умов комфортності та успіху для залучення кожного школяра в діяльність з метою
стимулювання пізнавальних інтересів і розвитку навчальних та комунікативних умінь та навичок [3:
281].
Засади диференційованого навчання розкрито в роботах Ж. Ж. Руссо, М. Монтессорі,
Й. Зіккенгера,
К. Д. Ушинського,
В. О. Сухомлинського,
Ю. З. Гільбуха,
М. П. Гузика,
С. П. Логачевської.
Технологія передбачає рівневу диференціацію за рахунок поділу дітей на змінні за складом групи,
кожна з яких опановує програмний матеріал на базовому, визначеному державним стандартом, й
варіативному рівнях.
Навчання на основі диференціації може відбуватися в трьох варіантах:
коли учні розподіляються по різних класах, що навчаються за різними програмами;
коли в межах одного класу на добровільних засадах утворюються групи з поглибленого
вивчення окремих предметів;
профільне навчання у старших класах [3: 282].
Проте аналіз науково-педагогічних досліджень і практики сучасної початкової освіти, а також
власний досвід роботи, дають підстави зробити висновок, що на технологічному рівні питання
диференційованого навчання розроблено недостатньо. Метою нашої статті є систематизація і
узагальнення способів диференціації завдань для їх ефективного застосування на різних етапах уроку.
© Косякевич О. В., 2009
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Кожного року до першого класу приходять нові учні. Вони мають різний рівень підготовки до
школи та індивідуальне ставлення до навчання. До того ж кожна дитина має свої риси характеру,
свій темперамент, рівень розвитку пізнавальних процесів: сприймання, уяви, пам’яті, уваги,
мислення. Відповідно діти по-різному сприймають і засвоюють навчальний матеріал. Сильніші учні
швидко переходять до виконання наступних завдань, слабші учні повільніше виконують вправи,
потребують додаткового пояснення, допомоги. Перед вчителем стоїть завдання навчити кожну
дитину, без винятку, добре читати, писати, рахувати, розвивати бажання і вміння вчитися. Але вчити
всіх дітей однаково не можна. Диференційована форма організації навчальної діяльності дозволяє
таку організацію роботи на уроці, коли одному або групі учнів учитель пропонує в певній системі
посильні завдання різної складності й цим самим створює сприятливі умови для розвитку навчання
кожного. Учні класу умовно діляться на групи відповідно до рівня розвитку їх навчальнопізнавальної активності, рівня знань, сформованості операцій мислення. У завданнях для першої
групи учнів вказується лише мета, а як її досягти, вони знаходять самі. Учням другої групи дається
підказка, на що потрібно звернути увагу під час виконання завдання. З учнями третьої групи
детально розглядається послідовність кроків, необхідних для пошуку рішення. Ми вважаємо, що така
організація навчальної діяльності школярів належить до інтерактивного навчання. Під час
застосування диференційованих завдань відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання,
навчання у співпраці, коли вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання.
Диференційовані завдання спрямовані на поєднання загального руху вперед учнів всього класу по
шляху опанування знаннями з підтягуванням слабших та систематичний розвиток сильних учнів.
Для здійснення диференційованого навчання вчитель повинен:
вивчити загальну готовність дітей до навчальної діяльності;
передбачити труднощі, які можуть виникнути в дітей під час засвоєння нового
матеріалу;
застосовувати в системі уроків диференційовані індивідуальні та групові завдання;
здійснювати перспективний аналіз: з якою метою плануються завдання, чому їх треба
використовуватисаме на цьому етапі уроку, як продовжувати роботу на наступних уроках.
Власний досвід роботи дозволяє зробити висновок, що епізодичне використання
диференційованих завдань не дає істотних змін у знаннях і розвитку дітей. Диференційовані завдання
мають бути постійною формою навчання. Враховуючи те, що рівень готовності учнів до навчальної
діяльності різний, конструюються диференційовані завдання для школярів з різними навчальними
можливостями. Тому необхідно використовувати такі завдання, що поєднують навчальний процес
усього класу з допомогою тим учням, які повільніше сприймають матеріал, і постійним
удосконаленням умінь та навичок сильніших учнів. Отже, основне призначення диференційованих
завдань у тому, щоб, знаючи і враховуючи індивідуальні відмінності в навчальних можливостях
школярів, забезпечити для кожного з них оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі
навчальної роботи. Диференційована форма навчання застосовується для роботи з усіма учнями, але
особлива увага приділяється тим дітям, які мають низький рівень навчальних досягнень. Для них
потрібно добирати завдання, які спрямовані на активізацію процесу сприймання та осмислення
нового матеріалу, вчасно надавати допомогу в ході його початкового закріплення, вчити
найпростіших способів раціонального мислення. Використовуючи досвід С. П. Логачевської, види
диференційованих завдань можна звести до таких видів: диференціація за ступенем складності
завдань та диференціація за ступенем самостійності учня [4: 60].
Застосовуючи диференціацію за ступенем складності, добираються різноманітні завдання, які
можна класифікувати таким чином:
завдання, що потребують різної глибини узагальнення й висновків;
завдання, розраховані на різний рівень теоретичного обґрунтування роботи, що
виконується;
завдання творчого характеру.
Разом з цим диференціація за ступенем складності використовується також для формування
позитивного ставлення учнів до навчання, бо розв’язання посильної задачі стимулює їх до подальшої
праці і підвищує самооцінку своїх можливостей. Для цього добираються завдання з нарощуванням
ступеня складності. Поступове ускладнення завдань відкриває учням можливість перейти на більш
високий рівень пізнавальної діяльності.
При диференціації за ступенем самостійності завдання добираються однакової складності, але при
цьому диференціюється міра допомоги різним групам школярів, зокрема, кількість інформації про хід
рішення дозується від найбільш повної до найменш повної. Інформація також варіюється за
характером конкретизації завдань; розв’язання допоміжних завдань, що приводять до вирішення
основного завдання; вказівок на прийом розв’язання; навідних питань; наочного підкріплення.
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С. П. Логачевська визначила 10 способів використання диференційованих завдань у навчальновиховному процесі для учнів різних груп. Способи класифіковано за етапами уроку в залежності від
дидактичної мети уроку, від змісту, об’єму, запасу і якості знань учнів [5: 6].
На етапі актуалізації опорних знань використовується підготовка до вивчення нового матеріалу і
робота дворівневих груп, що дозволяє систематично повторити вивчений матеріал, готує учнів до
усвідомлення нового матеріалу.
На етапі вивчення нового матеріалу використовуютьсяспособи:
багаторазове пояснення, яке допомагає кожній дитині включитись у навчальний процес,
ефективно засвоювати новий матеріал;
поєднання фронтальної, парної та індивідуальної роботи, що дозволяє застосувати в
процесі вивчення нового матеріалу колективну роботу, роботу в парах та індивідуальну роботу;
вироблення правильного свідомого виразного читання, що дає змогу значно
вдосконалити навички читання школярів.
На етапі закріплення вивченого матеріалу застосовуються такі способи:
зменшення міри допомоги слабшим і ускладнення завдань сильнішим учням, що сприяє
переходу сильних учнів до творчих завдань, а слабшим учням – навчитися працювати
самостійно;
варіативна робота над задачами, яка дає змогу навчити кожну дитину самостійно
розв’язувати задачі;
додаткові завдання до основного, які допомагають кожній дитині відшукати
самостійний шлях вирішення проблеми на різних етапах розвитку;
вільний вибір варіантів, який дає можливість кожній дитині самостійно вибрати
завдання різної складності;
складання учнями плану, який допомагає виділити головну думку, переказати
прочитане за планом.
У своїй роботі ми практикуємо диференційовані домашні завдання. Вони теж диференціюються за
рівнем складності і самостійності. Обсяг диференційованих домашніх завдань такий, що їх перевірка
вчителем займає не більше 5 хвилин. Якщо учням пропонуються спільні домашні завдання, то при
цьому диференціюється міра допомоги різним групам школярів. Так учні першої групи, які засвоїли
матеріал уроку на високому рівні, самостійно виконують домашнє завдання. Учні другої групи
виконують домашнє завдання з різною мірою допомоги (алгоритми, пам’ятки, опорні таблиці тощо).
Учні третьої групи, які мають низький рівень навчальних досягнень, виконують завдання за зразком.
Поряд з домашніми завданнями, спільними для всіх учнів, готуються також індивідуальні
завдання, які дають можливість дітям працювати не тільки відповідно до рівня своєї підготовки, а й
відповідно до розвитку своїх індивідуальних здібностей. Для сильних учнів це завдання творчого
характеру. Також індивідуальні домашні завдання добираються для того, щоб ліквідувати прогалини,
які виникли в знаннях окремих дітей. Для них завдання готуються на спеціальних картках.
Найбільш активним учням, які на уроці добре засвоюють навчальний матеріал, пропонується
виконати завдання, необхідні для наступного уроку, наприклад, підібрати прислів’я, приказки,
загадки, скоромовки, цікаві повідомлення до теми уроку. Деяким учням, як заохочення, надається
право самим визначити домашнє завдання. Завдання на вибір стимулюють роботу кожного учня.
Таким чином, під час виконання диференційованих домашніх робіт від нижчого рівня до вищого
розширюються і поглиблюються знання учнів, формуються загальнонавчальні уміння і навички,
зокрема, вміння працювати самостійно з посібниками. Водночас створюються умови для розвитку
творчих здібностей сильніших школярів, а найслабші учні ефективніше засвоюють програмовий
матеріал.
Результати наших досліджень свідчать про різний рівень можливостей дітей, які приходять у
перший клас, як за характером, так і рівнем готовності до навчання. Частині дітей виповнюється 6
років, частині – 7. Деякі діти не відвідували дитячі дошкільні заклади, тому важко адаптуються в
колективі. Уміють читати біля 60% учнів класу, не читають біля 40% учнів.
У процесі роботи з першокласниками виникають такі труднощі: одні діти на уроках активні,
швидко засвоюють програмовий матеріал, виконують всі завдання. Інші на уроках пасивні, швидко
втомлються, працюють у дуже повільному темпі. Частина дітей мають стійку увагу, розвинену
пам'ять, уміють порівнювати й виділяти істотні ознаки явища, знаходять причини явища, роблять
висновки. Інші діти мають нестійку увагу, недостатньо розвинену пам'ять, низький рівень логічного
мислення. Незначна кількість учнів уміють зв’язно розповідати, переказувати прочитане. Інші
володіють малим запасом слів, не могли переказати прочитаний твір. Але навчити потрібно кожну
дитину. Такий стан передбачає впровадження технології диференційованого навчання.
Застосування нами технології рівневої диференціації вже на кінець 1-го класу дало перші
результати: 30 слів і більше за одну хвилину читали 65% учнів, 20-25 слів – 25% учнів, менше 20 слів
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– 10% учнів. Значно підвищився рівень зв’язного мовлення школярів, збагатився їх словниковий
запас. На початок 1-го року навчання третина дітей класу рахувала і порівнювала числа в межах
п’яти, інші не володіли обчислювальними навичками. На кінець 1-го року навчання більшість дітей
оперувала числами в межах 20-ти, розв’язувала прості задачі.
Наприкінці 2-го класу отримали такі результати навчальної діяльності учнів з математики:
високий рівень – 18% дітей, достатній рівень – 40% дітей, середній рівень – 35% дітей, початковий
рівень – 7% дітей. У 3-му класі рівень знань учнів з математики значно підвищився. Діагностичний
зріз показав такі результати навчальної діяльності: високий рівень – 22% учнів, достатній рівень –
50% учнів, середній рівень – 25% учнів, початковий рівень – 3% школярів.
За результатами прогностичних контрольних робіт з математики в 4-му класі 32% учнів показали
високий рівень навчальних досягнень, 57% учнів – достатній рівень, 11% учнів – середній рівень.
Результати навчальних досягнень школярів підтверджують, що такі значні зрушення в навчанні
учнів відбулися завдяки застосуванню способів диференційованого навчання. Диференційовані
завдання створюють такі умови навчання, при яких кожен учень відчуває свою успішність,
інтелектуальнуспроможність, що робить продуктивним процес навчання.
Головне те, що застосування диференційованих способів навчання сприяє формуванню однієї з
найголовніших компетентностей: уміння вчитися.
Однією з ознак педагогічної технології є можливість її постійного вдосконалення. У процесі нашої
роботи виник ряд питань, вирішення яких потребує подальшого теоретичного обґрунтування й
методичної розробки. Зокрема, щоб забезпечити успішне застосування технології диференційованого
навчання молодших школярів, необхідно розробити систему диференційованого моніторингу
навчання досягнень учнів; розробити системи вправ до кожного етапу уроку, які забезпечують
виробленню необхідних індивідуальних навчальних умінь та навичок і дозволяють створити резерв
робочого часу.
Ці завдання визначають перспективи наших подальших наукових досліджень і практичних
розробок.
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Косякевич О. В. Технология дифференцированного обучения младших школьников.
В статье изложены теоретические основы технологии дифференцированного обучения
младших школьников. Представлены способы применения дифференцированных заданий по
степени сложности и самостоятельности на разных этапах урока и при выполнении
домашних заданий. Представлены результаты внедрения технологии уровневой
дифференциации обучения в начальной школе.
Kosyakevych O. V . The Techniques of the Differentiation Teaching of Pupils.
The paper highlights the general principles of the techniques of differentiation teaching of junior
pupils. It presents the method of applying differentiation-oriented tasks in accordance with the
degree of complexity and independence at various stages of the lesson, as well as when doing
home assignment. The paper also presents the results of introducing the technology of the leveloriented differentiation of teaching in the elementary school.
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МЕРЕЖЕВА ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЯ В СУЧАСНОМУ УПР АВЛІННІ
Аналізується сутність і зміст "мережевої освіти" як інновації в сучасному управлінні.
Обґрунтовується потреба в модернізації організації структур управління. Розглядається
методологія синергетики як засіб організації координаційного управління. Висвітлюється проблема
необхідності організації управління інноваційними процесами, до яких відноситься "мережева
освіта", в сучасній загальноосвітній школі.
На сучасному етапі в школах значно зросла потреба в модернізації організації структур
управління. Головними причинами модернізації організаційних структур управління або їх
реорганізації, на наш погляд, є: 1) руйнування традиційної структури школи як керованого об'єкту;
2) зміна змісту навчального і виховного процесів; 3) пошук середини між централізацією і
децентралізацією в ухваленні управлінських рішень; 4) проектування перспективних систем освіти з
урахуванням виклику нового часу, нових потреб суспільства і особистості школяра; 5) вибір
пріоритетних напрямів в освіті з урахуванням попиту споживачів — учнів; 6) встановлення і
реалізація позашкільних зв'язків з широким колом культурно-освітніх, освітніх та ін. установ;
7) особливості педагогічного процесу і режиму діяльності.
Таким чином, причина реорганізації або модернізації організаційної структури управління полягає
в нових управлінських ситуаціях.
Об'єктивною потребою і закономірною реакцією на ситуацію, що склалася, є розробка і
впровадження в освітній процес різного роду інновацій, що мають на меті оптимізувати якість роботи
освітньої системи в цілому.
Мета даної статті полягає у висвітленні проблеми модернізації структур управління та розгляді
мережевої освіти як інновації в сучасному управлінні, що потребує широкого запровадження в
систему освіти.
Досліджуючи питання управління системою загальної середньої освіти Г. Єльнікова підкреслює,
що "загальна середня освіта – це соціально-педагогічна система, в межах якої діє механізм
самоуправління; зовнішній вплив певних параметрів, заданих урядовими та державними документами
і потребами людини, яка навчається; управління здійснюється конкретними структурами на різних
рівнях для збереження і впорядкування загальної середньої освіти на основі закономірностей її
розвитку, який детермінується в умовах нестабільності".
Впродовж XX ст. в теорії і практиці управління освітою розроблено управлінські ідеї та нові
підходи, на основі яких здійснюється інноваційний пошук. Особливого значення в управлінні освітою
набуває перехід освітніх систем від режиму функціонування до режиму розвитку.
Серед пріоритетних сучасних напрямків дослідження проблем освітнього менеджменту визначені
питання інноваційної діяльності педагогів (І. Богданова, О. Іонова, Н. Клокар, О. Козлова та ін.),
науково-методичних засад організації моніторингових досліджень, професійної компетентності
керівників ЗНЗ (Б. Жебровський, Г. Тимошко, Л. Даниленко, Л. Калініна, Л. Карамушка, В. Олійник,
Н. Побірченко, Т. Сорочан, О. Шиян та інші) започатковується новий підхід до управління ЗНЗ як
професійної діяльності директора, а також формується уявлення про освітній (шкільний) менеджмент
та про шкільного менеджера.
Шкільний менеджмент розглядається як "комплекс організаційних форм, цілеспрямованих впливів
керівника школи на діяльність персоналу та прийомів управління взаємодією освітніх процесів, до
яких належать навчально-виховний, навчально-пізнавальний та самоосвітній процеси" [1: 3].
Зміни в організації управління пов'язані з адаптацією до змін, що відбулися в об'єкті управління
(нові умови і задачі, нові вимоги до сфери освіти з боку суспільства, сім'ї і особистості учня); з новими
вимогами до спеціалізації, інтеграції, підвищення професійного рівня управління; його стратегічної
спрямованості, посилення його технічної бази; зміни характеру управлінських зв'язків і т.д.
Управлінські нововведення цієї групи є цілеспрямованими змінами в концепції управління
школою, в організаційній структурі, функціях, у зв'язках і в організаційних механізмах, направлених
на функціонування і розвиток школи.
У концепції організації внутрішньошкільного управління використовуються ключові ідеї
менеджменту, теорії управління і теорії організації: ідеї мотивації і стимулювання, самоорганізації,
самоврядування, ідеї передового досвіду. Використовуються системний, ситуативний, програмноцільовий підхід до управління, управління згідно з результатами.
Розглянемо ролі організаційної діяльності директора як керівника з погляду обов'язкового,
бажаного і можливого, характерні для інноваційних систем управління.
Ролі посади директора школи включають:
ролі обов'язкової організаційної діяльності: управляючий, керівник, організатор,
© Олімова М. О., 2009
131

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Педагогічні науки

аудитор (фінансовий і соціальний контролер); адміністратор, роботодавець, розпорядник
бюджетних і позабюджетних коштів; господарник, постачальник, підприємець; координатор,
регулювальник, налагоджує відносин; інформатор, представник, творець норм і правил тощо;
ролі бажаної організаційної діяльності: голова рад (Рада школи, педрада, рада
стратегічного розвитку), член рад опікунська рада, батьківська рада, науково-методична рада;
ролі можливої організаційної діяльності: методолог, теоретик, публіцист, розробник,
комерсант, видавець, розпорядник.
Рольова структура в значній мірі коректує загальну модель управління, підвищує діяльнісний
потенціал суб'єктів шкільної організації, незалежно від статусу, який вона займає [2: 157].
Централізована координація стратегічних напрямів організаційно-педагогічної діяльності
залишається за директором школи. Як показує аналіз, інновації, виділення пріоритетних цілей і видів
діяльності, потребує координації дій по горизонталі, наявність лідерів, професійних педагогівфахівців, а також впровадження в школах інформаційно-комп'ютерних технологій.
Часте вживання в різних контекстах терміну "інновація" припускає деяке уточнення суті даного
поняття і його специфіки стосовно сфери освіти.
Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної
діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на
ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній
діяльності, або в новому підході до соціальних послуг. За ознакою зміст виділяє інновації технічні,
економічні, організаційні, управлінські та ін. Виділяються такі ознаки інновацій, як їх масштаб
(глобальні і локальні); параметри життєвого циклу, закономірності процесу впровадження і т.п.
У "Енциклопедії професійної освіти" дається наступне визначення інновації як істотного елементу
розвитку освіти: "Інновації – це актуально значущі і системно самоорганізовані новоутворення, що
виникають на основі різноманітності ініціатив і новин, які стають перспективними для еволюції
освіти і позитивно впливають на його розвиток, а також на розвиток широкого мультикультурного
простору освіти [3: 341]. Поняття "інноваційна діяльність" стосовно діяльності освітніх установ може
бути розглянута як цілеспрямоване перетворення змісту навчання і організаційно-технологічних
основ
освітнього
процесу,
направлене
на
підвищення
якості
освітніх
послуг,
конкурентоспроможності освітніх установ та їх випускників, забезпечення всебічного особистого і
професійного розвитку учнів.
Таким чином, інноваційна діяльність перетворює характер навчання відносно таких його
параметрів, як цільова орієнтація, характер і зміст взаємодії основних суб'єктів педагогічного
процесу. Показниками нової якості освітнього процесу можуть виступати наступні характеристики:
нові знання, формування життєвої компетентності учнів, підвищення рівня їх особистого розвитку;
відсутність негативних ефектів і наслідків (перевантаження, стомлення, погіршення здоров'я, психічні
розлади, дефіцит навчальної мотивації та ін.); підвищення професійної компетентності педагогів та їх
відношення до роботи; зростання престижу освітньої установи в соціумі, що виражається в притоці
учнів та вчителів.
Визначення основних напрямів інноваційної діяльності у сфері освіти повинно виходити з
уявлення про ті важливі функції, які реалізує освітня система в житті суспільства і комплексного
аналізу, що є на сьогоднішній день проблемою в даній сфері. Кажучи про функції освіти, слід
зазначити, що система освіти є одним з основних інститутів соціалізації людини в суспільстві,
формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, а також важливим
чинником у здійсненні задач соціально-економічного і культурногорозвитку суспільства. У зв'язку з
цим першорядне значення має здатність освітньої системи оперативно і гнучко реагувати на запити
суспільства, враховуючи основні тенденції його розвитку. Реалізація даної задачі не може бути
досягнута тільки на основі впровадження нових технічних засобів і технологій.
Потреба впровадження нових технологій навчання, адекватних сьогодні, таким чином, стала
об'єктивною необхідністю. Не можна не відзначити, що учні, їх батьки в першу чергу зацікавлені в
отриманні такої освіти, яка допоможе їм адаптуватися в світі, що швидко змінюється.
Інноваційною в сучасному управлінні є так звана "мережева освіта", в якій замість традиційних
вертикальних зв'язків панують горизонтальні, інформаційні, коопераційні зв'язки, тобто партнерство
та співробітництво. "Вузлами" мережі є оригінальні моделі, авторські школи, тобто дещо протилежне
тому, з чим має справу державна система освіти. "Мережеву освіту не можна створити зовні, зверху,
апаратним способом. Вона складається як природний, еволюційний процес людської самодіяльності
шляхом кооперації, самоорганізації та саморозвитку в галузі освіти", – відзначає А. Цирульников.
Отже, у взаємодії конкретної школи з іншими навчальними закладами за "мережевим" підходом
набувають чинності такі принципи: добровільність встановлення зв'язків; співробітництво,
кооперація, рівноправність, партнерство, відсутність ієрархічної підлеглості.
Формами такої партнерської взаємодії можуть бути об'єднання, асоціації, спільноти, товариства.
Суттєвим є те, що така взаємодія виникає за власною ініціативою зацікавлених "мережевих вузлів".
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У більшій мірі мережева взаємодія відповідає поняттям суспільно-державної системи освіти та
координаційного управління як культуро-відповідний феномен та є альтернативою
адміністративному управлінню.
Для мережевої взаємодії важлива наявність загальної проблематики, а підходи до її розв'язання
можуть бути різними.
У культурно-історичному просторі склалося три основних типи мереж: інституційні мережі,
мережа закладів освіти, мережа бібліотек тощо.
Кожен з "вузлів" мережі виконує однакові функції.
Другою характеристикою мережевого управління є різноманітність діяльності освітніх закладів.
Третій тип мереж не тільки підтримує, але й породжує нові людські стосунки. Мета цих мереж не
тільки "довести до відома" будь-що, але й виробити новий зв'язок, досягти зміни її суб'єктів. Такі
мережі називають соціально-функціональними, або контактними. Сенс цих мереж полягає у зустрічі
різних і несхожих один на одного учасників мереженої взаємодії.
І. Реморенко стверджує, що всі три типи мереж у рівному ступені важливі для системи освіти:
перший тип утримує освіту як соціальний інститут, зберігає вимоги його все загальності; другий тип,
"наводячи мости" між різними освітніми інститутами, забезпечує процес становлення загальних
рамок, загального смислового поля в освіті; третій тип, власне й уявляє реальність взаємодії. Перші
два лише створюють умови для можливої дії, але не забезпечують взаємний інтерес, у той час як саме
у третьому типі зустріч педагогічних ідей, їх співставлення та породження нових значень є
необхідними функціями, які зберігають життєву сутність освіти.
Мережеве управління передбачає опір на ініціативу "знизу", його основними характеристиками є:
- децентралізація, перевага горизонтальних зв'язків над вертикальними;
- часткове лідерство, коли кожен суб'єкт в якій-небудь одній галузі може бути лідером, а в іншій
– лише розробником, зацікавленим, учасником;
- широка соціалізація, яка передбачає розв'язання в рамках мережі не стільки вузькопрофесійних
проблем, скільки "прикордонних", які розташовані на перехресті різних сфер діяльності;
- наявність неформальних стосунків, які передбачають крім професійного ще й клубний
характер стосунків членів мережі.
Оптимальним є управління, коли сполучаються як вертикальні, так і горизонтальні типи зв'язків
діяльності. Мережева взаємодія надає діяльності творчого характеру, вертикальні механізми
утримують систему. Визначається декілька рівнів мережевої взаємодії:
1) рівень інформації, коли освітні заклади обмінюються відомостями, між ними налагоджені дієві
інформаційні потоки;
2) рівень розподілу обов'язків, який передбачає різноманітність шкіл, їх спрямованість на
задоволення різних освітніх потреб громадян;
3) рівень формування соціально-педагогічних норм. На цьому рівні школам вдається домовитися
про загальні критерії оцінки один одного (здоров'я учнів, комп'ютерна грамотність та ін);
4) рівень ресурсного обміну між освітніми закладами. Реалізується тоді, коли в закладах мережі
з'являються загальні ресурси різних типів (загальна мережева бібліотека, кадри, фінанси тощо);
5) рівень реалізації освітніх програм. При такому рівні взаємодії учень може обирати декілька
шкіл, в яких він може вчитися. Мережі підстроюються під типологію індивідуальних освітніх
програм школярів.
Між "мережею" та системою є багато спільного. "Вузли" мережі знаходяться у взаємозв'язку та
узгодженості. Також як і в системі, вплив на один "вузол" мережі відбивається певним чином і на
інших вузлах.
Проте, на думку А. Русакова, головній властивості, яка дозволяє науці називати те чи інше явище
"системним", освітня мережа не відповідає. За однією її "клітиночкою" неможливо відновити ціле. У
кожному своєму вузлі вона росте із цілого роду "вихідних клітиночок", які не можуть і не повинні
бути зведені в єдину логіку. Освітня мережа – не система, а накладання одна на одну різних систем.
Існує й певна специфіка взаємодії суб'єктів мережі. Потребуються постійні зусилля, організація
зустрічей і переговорів, врахування тих "контекстів", в яких постійно знаходяться партнери по
мережі, а також: наявність не тільки лідера, який готовий брати на себе відповідальність, але й
достатньо великої кількості людей, які мають таке ж бажання.
Сутність самої ідеї "мережевої" освіти полягає в тому, що до інноваційних ресурсів школи
включається те, що знаходиться далеко за її межами.
Одним із варіантів "мережевої освіти" є асоціація шкіл, які розташовані на території одного
муніципального округу. До асоціації можуть також входити заклади додаткової, професійної освіти,
культури, охорони здоров'я тощо. Заклади, які входять до асоціації, зберігають свою правову форму,
фінансову та господарчу самостійність. Кожен заклад самостійно несе відповідальність за виконання
стандарту освіти, матеріально-технічне, кадрове забезпечення освітнього процесу. Об'єднання зусиль,
коштів і ресурсів закладів – членів асоціації може здійснюватися за такими напрямками:
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- у навчальному процесі – для поліпшення якості освіти – проведення уроків з окремих
дисциплін учителями однієї школи в інших;
- у сфері спілкування та дозвілля – організація спільних свят, організація гуртків, секцій тощо;
- у сфері матеріально-технічного забезпечення – спільне використання, або придбання
обладнання, матеріально-технічних засобів, які забезпечують підвищення якості освіти;
- у сфері науково-методичного забезпечення – відкриття експериментальних майданчиків,
розробка та втілення інновацій, організація вільних асоціацій вчителів та ін.
Досить цінною для шкіл є модель взаємодії "школа-ВНЗ". Одним із варіантів такого
співробітництва є створення центрів довузівської підготовки, які розв'язують проблему не тільки
підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, але й професійної орієнтації школярів. Робота ВНЗ зі
школою може ґрунтуватися за угодами. Школи проводять набір школярів, започатковують різні
профілі із частковим перенесенням вузівської підготовки до школи. Загальноосвітні дисципліни
викладають учителі школи, профільні спецкурси, заліки, тести – викладачі вузів. Вищі навчальні
заклади можуть також надавати допомогу у складанні навчального плану, програм із профільних
дисциплін, проведенні консультацій для викладачів шкіл, наданні навчальної та методичної
літератури, залученні до науково-дослідницької діяльності тощо.
Також ефективною є й участь викладачів ВНЗ у керівництві гуртками, факультативами, секціями
Малої академії наук школи.
Дійсно необмеженими є можливості школи у встановленні взаємодії із компонентами соціального
середовища, які здійснюють соціокультурні функції, мають виховний потенціал, зберігають і
розвивають народні традиції та культурну спадщину. Крім тісної взаємодії людських ресурсів та
культурно-освітніх закладів і громадських організацій у вихованні дітей, можливо й використання
школою матеріальної бази закладів, спортивних майданчиків, клубів тощо.
Відзначимо, що у зв'язку із розвитком "мережевої освіти" цілком логічно виникає й формується
третій режим управління. Адже загальновизнаними на сьогодні є два режими управління: режим
функціонування та режим розвитку. "Управління взаємодіями мережевого типу, управління
становленням — це насамперед підтримка та насичення простору, де може зароджуватися нове,
простору самоорганізації" [3: 341]. І якщо передбачення в режимі функціонування прийнято називати
планом, а в розвитку — проектом, то в цьому випадку швидше підходить слово "прогноз".
В організації координаційного управління у нагоді має стати й методологія синергетики.
Синергетика має справу із відкритими нелінійними системами, до яких ми віднесемо й школу.
Розглядаючи самокерований розвиток школи, Т. І. Шамова та Т. М. Давиденко відзначають, що
рівень самокерованого розвитку системи тим вище, ніж з більшою ефективністю використовуються
зовнішні ресурси для цього розвитку.
Таким чином, організація управління інноваційними процесами, до яких відноситься мережева
освіта, в сучасній загальноосвітній школі на основі глибокого комплексного критичного аналізу всіх
сторін і аспектів її діяльності, з урахуванням прогнозу можливих наслідків нововведень, постає як
проблема, що вимагає швидкого осмислення з боку педагогів учених і практиків.
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Олимова М. А. Сетевое образование как инновация в современном управлении.
Анализируется суть и содержание "сетевого образования" как инновации в современном управлении.
Обосновывается необходимость в модернизации организации структур управления.
Рассматривается методология синергетики как способ организации координационного управления.
Осветляется проблема необходимости организации управления инновационными процессами, к
которым относится сетевое образование, в современной общеобразовательной школе.
Olimova M. O. Net Education as an Innovation in Modern Management.
Essence and the maintenance of the net education as an innovation in modern management are analyzed.
The necessary of modernization in organization of a management structure is based on. Methology of
synergetic is viewed as a method of organization of the coordination management. The problem of necessary
in management organization of innovation processes as a net education in a modern secondary school is
viewed.

134

УДК 37 (09). 047
В. В. Павленко,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ПЕДАГОГІВ У ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЯХ ВОЛИНІ
(ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)
У статті розглядається діяльність учених у чоловічих і жіночих навчальних закладах Волині
(парафіяльна школа, семінарія, жіночий пансіон, чоловіча гімназія). Проаналізовано особливості
змісту освіти у чоловічих і жіночих закладах світи. Визначено деякі аспекти вкладу іноземних
педагогів в організацію навчання у чоловічих гімназіях та жіночих пансіонах Волині.
Проблема освіти займає чільне місце серед досліджень, присвячених історичним та історикопедагогічним проблемам Волинськогокраю.
У культурно-освітньому просторі Волинь була однією з найвідсталіших губерній у Російській
імперії. За рівнем грамотності населення вона займала тридцять шосте місце, оскільки навчальні
заклади були малодоступні більшості верств народу більшість українського населення залишалася
неграмотними.
Мета статті – проаналізувати особливості змісту освіти у чоловічих і жіночих закладах світи,
визначити деякі аспекти внеску іноземних педагогів в організацію навчання в чоловічих гімназіях та
жіночих пансіонах Волині.
У ХІХ ст. у Волинській губернії була мала кількість шкіл та училищ. У порівнянні із кількістю
людей, на 8200 чоловік була одна школа. Потреба населення в освіті була настільки сильною, що
існуючих шкіл було недостатньо. На сторінках газети "Волинь" зустрічаються статті із проханнями
відкрити навчальний заклад або примітки про відкриття шкіл або училищ.
Так, у 1892-1893 навчальному році в Житомирі було три міських училища. У 1894-1895
навчальному році церковнопарафіяльних шкіл нараховувалось 717, шкіл грамоти – 555, початкових
народних училищ – 389. У 1898-1899 навчальному році в Житомирі було п’ять міських училищ на 62
тисячі населення, серед яких навчалось 988 дітей, крім того три приватних православних училища із
120 учнями та єврейське двокласне училище і приватне із 2949 учнями. Крім міністерських шкіл у
Волинській губернії існувало багато сільських шкіл.
Доречно відзначити, що головним організатором системи освіти у Волинській губернії був
Т. Чацький. Саме він на початку ХІХ століття переконав представників польського дворянства та
католицькогодуховенства, що навчання бідного населення є дуже корисною справою для досягнення
національних та політичних цілей саме польської інтелігенції як консолідуючимцентром нації [1: 32].
У зв’язку з цим, у серпні 1807 році був виданий статут, щодо відкриття у Волинській губернії
парафіяльних шкіл. У ньому було вказано, що при кожному костьолі та при кожному монастирі має
бути відкрита школа. Цим також передбачено, що школи мають називатися приходськими, оскільки
діяльність кожної з них співпадала з відповідним приходом. Парафіяльні школи забезпечували
загальну освіту дітям бідної шляхти, ремісників та християнам. Головною задачею виховання у
школах було виховувати благочесність, щоб учні стали гарними християнами, громадянами та
членами суспільства. Власне статут зобов’язував ремісників, шляхтичів посилати своїх дітей до
школи, а в разі пропусків занять на батьків накладався штраф. Навчання дітей розпочиналося з
десятирічного віку. У цей період також існували і недільні школи, в яких вивчали церковні пісні та
основи релігії.
Педагогічний колектив у приходських школах складався переважно з учителів, які не мали
педагогічної освіти. Учителів, які б погодились на заробітну плату 40-70 р. у рік знайти було дуже
складно.
Згідно статуту школи поділялись на двокласні в містечках та однокласні в селах. У першому класі
дітей навчали читанню польською, російською мовами, арифметиці, моральності та катехізису. У
другому класі вивчали: письмо, математику, практичну механіку, польську географію, натуральну
історію, духовні пісні.
У зв’язку з війною 1812 року, діяльність цих навчальних закладів припинилася, а з 1815 року була
відновленою.
У 1911 році приходські школи були підпорядковані повітовим училищам. Таким чином вони
увійшли до загальної системи освіти. Зокрема, волинська повітова школа залежала від Кременецького
ліцею, а він у свою чергу, від Віленського університету. Курс двокласних училищ був чотирирічним,
однокласних – два роки [1: 35-36].
Оскільки Волинь була найвідсталішою губернією в Україні, то після реформи 1861 року відбулися
зміни в соціально-економічному стані. І тим самим відбувся помітний вплив на розвиток культури
українського народу. Однак, здійснюючи русифікацію, царський уряд у другій половині ХІХ ст. видав
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ряд постанов, якими заборонялось створення українських шкіл та інших культурно-освітніх установ
та викладання у школах українською мовою.
Таким чином, для подолання економічної відсталості й під тиском народних мас та революційної
демократії, царизм все ж таки змушений був стати на шлях реформ. У 1881 році царський уряд
постановив, що вплив духовенства повинен поширюватися на всіх учнів елементарних училищ. 13
червня 1884 року були видані правила про церковнопарафіяльні школи. Особливо багато таких
закладів було створено на Правобережній Україні, зокрема й на Волині. Викладачами у цих закладах
були переважно священики.
Важливим показником стану народної освіти є кількість навчальних закладів у губернії та число
учнів у них. Так у 1899 році у Волинській губернії нараховувалося 3199 навчальних закладів. Ці
навчальні заклади можна розділити на три групи:
1. Заклади із середньоосвітнім курсом, а саме: дві чоловічі гімназії в Житомирі; жіноча гімназія в
Житомирі; реальне училище в Рівному; православна духовна семінарія в Кременці; римо-католицька
духовна семінарія в Житомирі; учительська семінарія в с. Дедеркали Кременецького повіту; жіноче
училище імені графа Д. І. Блудова в Острозі; прогімназія в Луцьку.
2. Духовне училище в Житомирі; духовне училище в Кременці; духовне училище у м. Мацейові
Ковельського повіту; духовне училище у м. Клевані Рівненського повіту; фельдшерська школа в
Житомирі; Острозька братська жіноча школа з підготовки сільських вчителів; зразкова церковноприходська школа у Житомирі при жіночому духовному училищі; 40 міських та сільських 2-класних
училищ, чоловічих та жіночих.
3. Училища з нижчим освітнім курсом: 308 народних 1-класних училищ; 199 сільських шкіл
різних найменувань; 1447 церковно-приходських шкіл; 7 церковно-приходських шкіл при
монастирях; 3 сирітських жіночих училища при Любарському, Корецькому та Городищенському
жіночих монастирях; початкове училище при Дедеркальській учительській семінарії; Миклашське св.
Кирило-Мефодіївське початкове училище; 4 приватних навчальних заклади для християн; 306 шкіл
при німецьких колоніях; 5 єврейських однокласних училищ; 25 єврейських приватних училищ [1: 35].
На початку 60-х років ХІХ ст. було зроблено крок вперед щодо поліпшення жіночої освіти. До
цього часу жінки були обмежені в правах на освіту. Навчання для дівчат не було обов'язковим. Хоча й
були відкриті спеціальні школи, в яких навчали дівчат з родин шляхтичів та ремісників читанню,
письму, рахунку, моральності, катехізису та церковним пісням, а також рукоділлю, господарчим
роботам. Традиційно вважалося, що для християнських доньок достатньо вміло вести домашнє
господарство [1: 38].
Можна зробити висновок, що приходські школи ХІХ ст. не забезпечували достатніх знань. Також
навчання бідних дітей мало релігійний характер. Станом на 1869 рік згадуються лише початкові
школи для дівчат або приватні жіночі пансіони.
Для освіти жінок уряд планував створити такі види навчальних закладів: зміни для навчання
дівчат при 32-х двокласних чоловічих училищах; 32 двокласні жіночі училища; одну жіночу гімназію;
три жіночі прогімназії.
Особливе місце серед загальноосвітніх установ Волині посідає жіноче училище імені графа
Д. М. Блудова Рівненського повіту. Графиня А. Д. Блудова у 1865 році в Острозі заснувала
православне церковне Свято Кирило-Мефодієвське братство, а в жовтні того ж року при ньому було
відкрито початкову школу і жіноче училище [2: 194]. Острозьке жіноче училище було закритим
навчальним закладом релігійного характеру, який був створений Д. М. Блудовим для укріплення
християнської віри у Волинськомукраї та з метою розповсюдження російської освіти на Волині.
Це училище було засновано графинею А. Д. Блудовою, на честь свого батька, графа Д. Н. Блудова,
який піклувався про благоустрій нижчих училищ в усій Росії та жіночих виховних закладів у
Південно-Західному краї для навчання дітей православної віри. Пізніше в м. Острозі урядом було
відкрито прогімназію, вчительську семінарію та училище для хлопчиків християнського
віросповідання [3: 284].
Училище складалося з чотирьох класів, в яких курс навчання здійснювався сім років, а саме: у
перших трьох класах по два роки в кожному, а в старшому класі один рік [4: 3].
Зміст освіти в училищі становили: Закон Божий, церковнослов’янська мова, словесність і коротка
історія російської літератури, географія, російська та загальна історія, французька мова,
чистописання, рукоділля, музика та спів (церковний) [4: 19].
З приєднанням Західної Волині до Волинської губернії в освітніх закладах велика увага
приділялась вивченню російської та старослов’янської мов. Діяльність усіх світських навчальних
закладів була спрямована на розвиток здібностей і занять різними мистецтвами. Учителями та
вихователями були випускники та випускниці місцевих духовних училищ (брак постійних
кваліфікованих кадрів). Викладання світських дисциплін на той час вирізнялося непослідовністю і
відсутністю ґрунтовності. Французькою мовою, попри її обов’язковість, "єпархіалки" не могли
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користуватись ні для розмови, ні для читання [5: 71]. Для викладання французької мови був
запрошений учитель-швейцарець з гарною вимовою.
Загалом жіноче училище графа Д. М. Блудова у м. Острозі було одним із перших світських
навчальних закладів для волинського духовенства, що формувало православно-релігійні почуття в
майбутніх матерів.
На Волині жіночі гімназії і прогімназії були трьох типів: міністерські (підпорядковані
Міністерству народної освіти), маріїнські (підпорядковані головній раді жіночих навчальних закладів
імператриці Марії) і приватні.
Жіночі гімназії і прогімназії Волині слабше фінансувалися державою, ніж чоловічі. Значна їх
кількість утримувалась на кошти окремих осіб, плати за навчання та громадських пожертвувань.
У 1866 році у Житомирі була відкрита Маріїнська гімназія. Термін навчання в жіночій гімназії
включав підготовчий та сім загальних класів. Зміст навчання передбачав вивчення наук: історії,
географії, фізики, природознавства, космографії, математики, російської мови та словесності,
всезагальної літератури та двох іноземних мов (французької та німецької) та мистецтв (малювання,
каліграфія, рукоділля, хоровий спів). Окремими предметами були фізичне виховання, гімнастика,
танці та спортивні ігри. Природно, що мало місце насамперед релігійне виховання.
Слід зазначити, що до цього навчального закладу могли вступати дівчата дворянського стану та
всі ті, чиї батьки були у змозі платити за навчання (діти дрібних чиновників, священиків, заможних
селян, навіть сироти, якщо вони мали опікунів). Плата за навчання становила 140 руб. за рік. У сі
зараховувалися до гімназії на основі вступних іспитів.
Закінчивши сім класів, випускницям надавалося право вступати до восьмого (педагогічного класу)
на одне з 3-х відділень: педагогічне, словесне або математичне. У цьому класі вивчалися: педагогіка,
анатомія, історія російської та всезагальної літератури, методики початкового навчання, російська
мова, природознавство, дитяча література, а також фізика, математика, іноземні мови,
церковнослов'янські мови та Закон Божий.
У той період знання вихованок оцінювалися за 12-бальною системою, а переведення в наступний
клас супроводжувалосяекзаменами. Якщо учениця отримувала менше семи балів з двох предметів, то
її залишали на повторний курс. Відмінницям навчання Острозькі багаті особи виплачували
стипендію. Навчальний рік поділявся на три чверті. У кінці літніх канікул слабо встигаючим
ученицям дозволялося перескладати екзамени.
Досить суворими були правила поведінки вихованок. Загалом за поведінкою стежила наглядачка
класна дама. Також була встановлена комендантська година, а негативні вчинки та стягнення
занотовувалися у штрафний журнал – кондуїт.
Після закінчення закладу випускниці отримували атестат і право викладати у початкових класах
училищ та гімназій з таких предметів, з яких мали відмінні оцінки. Учителями початкових класів
могли бути й випускники сьомого класу, які пройшли піврічне стажування помічником вчителя у
відповідному закладі. Ті вихованки, які влаштовувалися у приватні будинки гувернантками, щорічно
подавали звіт про свою діяльність до гімназії. Пропрацювавши 20 років, за умов дотримання усіх
доброчеснот, наставниця отримувала право на вступ у будинок опікування бідних дівчат шляхетного
звання (для життя й відпочинку у зв’язку зі старістю).
Доречно зазначити, що суворим був відбір і викладачів гімназії. Окрім вищої освіти, кандидатам у
викладачі ставилися високі вимоги до моральних якостей. Традиційно, у Маріїнській жіночій гімназії
викладачами працювали переважно випускники Петербурзького університету. Викладання
здійснювалося за друкованими підручниками. Звичайно, викладач міг надати для запису вихованкам
додатковулітературу. Однак при цьому він мусив звернутися за дозволом до відомства імператриці.
Таким чином, навчально-виховний процес у Житомирській Маріїнській гімназії був здебільшого
орієнтований на виховання відповідальних і зацікавлених у самовідданій педагогічній діяльності
вихованців. Маріїнська гімназія в соціальному аспекті була однією з найбільш наближених до
сучасного стану у справах освіти.
У 1901 році було відкрито приватну жіночу гімназію імені Надії Василівни Овсяннікової, яка
відносилась до Міністерства народної освіти. Як свідчать архівні матеріали, керівним органом
гімназії була педагогічна рада, на засіданні якої завжди була присутня Н. В. Овсяннікова. Досить
суворими були обов’язки як для викладачів, так і для учнів (додаток). При цьому педагогічний
колектив постійно удосконалював форми навчання та виховання. Також підвищувалися вимоги до
викладачів і вихователів.
Заслуговує на увагу діяльність законовчителя жіночої гімназії ім. Н. В. Овсяннікової священика
Стефана Петровича Бакарджієва (працював у гімназії з 1.09.1904 року). Болгарин за походженням,
С. П. Бакарджієв був запрошений на місце священика Гаповича читати уроки Закону Божого у
молодших 4-х класах гімназії та законовчителем старших класів [7: 1-5]. Також за сумісництвом він
працював на посаді священика в Олександрійській гімназії (Херсонська губернія).
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Народився С. П. Бакарджієв 27 лютого 1874 року у м. Горня-Г оріхівка (Болгарія) у родині купця
Болгарського підданого. Закінчив курси Тирнавської гімназії у 1894 році. Після закінчення він
вступив до Санкт-Петербурзької духовної семінарії й у 1896 році закінчив її повний курс. У тому ж
році він був зарахований до Санкт-Петербурзького університету на юридичний факультет. У цей час
паралельно Бакарджієв здобував освіту у Казанській духовній семінарії (до 1899 року), яку не
закінчив. За станом здоров'я у цей час його було переведено до Київської духовної семінарії, яку він
успішно закінчив та отримав звання кандидата Богослов'я.
Свою педагогічну діяльність Бакарджієв розпочав з 1901 року викладачем чоловічої прогімназії
м. Луковита (Болгарія), з 1902 року – викладач земельного державного училища у м. Філіпол
(Болгарія). А з 1903 року резолюцією преосвященного Антонія, єпископа Волинського,
Житомирського кафедрального собору та завідуючим єпархіальним свічним заводом він був
призначений у сан священика.
С. П. Бакарджієв мав велику кількість нагород від преосвященного Антонія (перший архієпископ
Волинський Антоній Павлинський (1860-1866 рр.): 1903 р. – набедреником, 1904 р. – скуфією, а в
1907 році був нагороджений Болгарським князем Фердинандом за громадянську службу орденом з
короною.
Як уже зазначалося, з 1904 року він був законовчителем у гімназії Овсяннікової, також був
завідуючим церковноприходської школи м. Житомира, законовчителем народного однокласного
міського училища.
З 1833 року існувала Волинська губернська гімназія, яка була створена на засадах гімназичного
статусу 1828 року. Перша чоловіча гімназія була середнім навчальним закладом і мала 8 класів, які
поділялись на підготовчі, нижчі та вищі. Навчання ділилось на два півріччя, а щороку в серпні
проводилися іспити для бажаючих вступити у гімназію. У даному навчальному закладі викладались
такі предмети: грецька, латинська, французька, російська, древні мови, історія, географія, алгебра,
геометрія, тригонометрія, космографія, фізика, Закон Божий, духовні співи.
Метою навчання в гімназії було формування загального культурногорівня та фізичного розвитку
учнів. У гімназії навчалися переважно обдаровані діти. Той, хто протягом навчального року досягав
найвищих результатів, звільнявся від плати за навчання і від перевідних іспитів [8: 24].
Крім навчання, велика увага приділялась моральному та етичному вихованню. Учителі
виконували обов’язки класних наставників, перед ними часто з'являлись перешкоди: недостатність
часу, велика кількість учнів у класах, що іноді досягала 60 чоловік (у зв’язку із закриттям
Кременецького ліцею та деяких інших учбових закладів Волинської губернії, кількість учнів у
гімназії значно збільшилась), що заважало наставникам виявити індивідуальні здібності учнів, щоб
застосовували раціональні засоби для підвищення їх розумового та морального розвитку.
Новий гімназичний устав 1864 року розділив гімназії на класичні та реальні. Відповідно до цього,
Житомирська гімназія була перетворена на класичну (остаточно її статус затверджено у 1871 році).
Як свідчать архівні дані, більшість викладачів гімназії закінчили найкращі європейські
університети та інші вищі навчальні заклади. У гімназії існували спеціальні журнали, де були
записані відомості про викладачів, які викладали при Житомирській першій чоловічій гімназії.
Зокрема це: І. Я. Сорокін – кандидат історико-філологічного факультету св. Володимира, вчитель
латинської мови; Франц Зентфлебен – доктор філософії, закінчив Ємський університет;
Я. М. Гадзинський – магістр богослов’я по закінченню Київської духовної академії [9: 6].
Значна кількість викладачів мали нагороди, ордени та відзнаки. Також, викладачі мали право
навчати дітей у приватних будинках певні навчальні дисципліни, але при цьому вчитель складав
іспити з даних предметів, яким у подальшому навчав дітей.
Загалом стан освіти і виховання в першій чоловічій гімназії був на високому рівні. Запровадження
суворого контролю відвідуваних занять, за отриманням відповідних знань і відповідних оцінок
сприяли тому, що учні дійсно виходили з гімназії з глибокими знаннями, морально стійкими,
людяними, з сформованими переконаннями. Вони не могли звернути на хибну життєву стежину,
оскільки за період навчання в гімназії студенти багато чому навчились, загартувались від життєвих
негараздів, це завдяки обов’язкам, що ретельно виконували класні наставники, які навіть відвідували
учнів удома, надаючи їм індивідуальну допомогу.
До 1877 року на Волині існувало всього три світських середніх навчальних заклади: класична
гімназія у м. Житомирі, прогімназія в м. Острозі та реальне училище у м. Рівному. Недостатність
навчальних закладів для губернії з двохмільйонним населенням значно відчувалась: були переповнені
молодші класи Житомирської гімназії, у якій 1871 році нараховувалось біля 70 учнів. Відкривати
паралельні класи не було можливості з певних причин (класні приміщення не відповідали гігієнічним
та педагогічним вимогам). На кожну вакансію в гімназії було по декілька кандидатів. Виникло
питання про відкриття нового середнього навчального закладу у Волинські губернії. Потрібно було
вирішити, в якому місті відкрити гімназію. Старокостянтинів та Володимир-Волинський найбільші
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міста губернії (10 тис. населення), які підходили за географічним розташуванням та в історичному
відношенні. Перевагу для відкриття освітніх закладів надали м. Житомиру.
Попечитель Київського навчального округу звернувся до Міністра народної освіти про відкриття
класичної гімназії у м. Житомирі, обґрунтувавши причини відкриття: відсутність навчальних закладів
гальмує розвиток народної освіти у краї; багато батьків змушені віддавати своїх дітей на навчання за
кордон, де вони отримують освіту, яка не відповідає вимогам рідного краю.
У 1876 році була відкрита Житомирська прогімназія, 24 червня 1877 році було призначено
інспектора прогімназії – Миколу Івановича Сачина, а з 1 червня 1877 року гімназія почала формально
функціонувати. У перший рік працювали перший та другий класи. Штат викладачів складався із 124
чоловік, із них 19 працювали за сумісництвом [10: 9].
Курс навчання у прогімназії становив 4 роки (з 1897 року прогімназія перетворена в повну
гімназію з курсом навчання 5 років). Після закінчення учні вступали до класичної гімназії для
повного здобуття середньої освіти. Предмети викладання не відрізнялись від тих, що вивчалися в
повній гімназії.
Навчально-виховна частина знаходилась у підпорядкуванні педагогічної ради, яка керувалась
статутом гімназій та прогімназій від 1871 року. Було сформовано штат викладачів. Багато викладачів
було запрошено з інших навчальних закладів та з інших країн. Серед них легендарний вчитель
французької мови Віктор Гюнген. За півстолітню службу в учбових закладах міста він виховав не
одне покоління юних житомирян.
Рішенням інспектора особами з нагляду за успішністю та поведінкою учнів були класні
наставники, діяльність яких виконувалася відповідно до інструкції Міністра народної освіти від 5
серпня 1877 року. До кола обов’язків класних наставників входило: слідкувати за відвідуванням
уроків учнями та за поведінкою, співпрацювати з вчителями-предметниками довіреного їм класу;
контролювати, щоб навчальне навантаження відповідало віковим особливостям учнів; пояснювати
учням їх обов’язки, слідкувати чи виконують учні правила поведінки; відвідувати учнівські будинки,
та доповідати чи відповідають вони навчально-виховним вимогам школи; вести кондуїтні списки
свого класу; звітувати педагогічній раді про навчально-виховну роботу даного класу.
На початку 1877-1878 навчального року педагогічний склад гімназії був досить різноманітний і
досить часто змінювався.
На місце вчителя французької мови В. Гюгнена, який тимчасово працював, призначено вчителя
Севастопольського реального училища П. Кюри. У 1889 році вчителем французької мови
призначений швейцарський громадянин А. Русси, який пізніше був переведений у Києво-Печерську
гімназію, а уроки французької мови тимчасово, за дозволом Попечителя округу, замінено уроками
німецької мови, які викладав К. Фукс [10: 34-37].
У другій половині ХІХ ст. було відкрито ряд навчальних закладів, зокрема Луцька чотирикласна
чоловіча прогімназія, яка була відкрита у 1895 році. Причиною відкриття було те, що в м. Луцьку
окрім корінного населення проживало багато чиновників громадського та військового відомства, які
не могли дати відповідної освіти своїм дітям, тому що м. Луцьк було віддалене від середніх
навчальних закладів.
У Луцькій прогімназії працювали: інспектор: Лука Михайлович Орда (вчитель латинської мови у
другому класі, класний наставник у другому класі); законовчителі: православного віросповідання –
протоієрей Ананія Бродович, римо-католицького віросповідання – ксьондз Іоанн Іполитович
Левинський; викладачі: російської, латинської та німецької мов – Олександр Іванович Тальвинський,
закінчив історико-філологічний інститут князя Безбородько; викладач математики, географії та
французької мови – Віктор Іванович Гаєвський, закінчив фізико-математичний факультет
університету Св. Володимира; викладач каліграфії, малювання – Микола Якович Миронов; помічник
класних наставників Филимон Іларіонович Клепчинов; учитель письма – Терентій Кіндратович
Дячко; лікар – Олександр Петрович Слєсаревській.
Навчально-виховною діяльністю займалися класні наставники, педагогічна рада, що знаходились
під наглядом інспектора [11: 9-11].
У 1892 році в м. Житомирі було відкрито дитячий будинок. До будинкуприймались хлопчики всіх
християнський віросповідань, освічені та неосвічені, віком від дванадцяти до п’ятнадцяти років та
утримувались до вісімнадцяти років [12: 1].
За вивченням ремесла діти поділялись на два відділення: слюсарно-ковальське та столярнотокарне. Вивчення ремесел у кожному із відділень здійснювалося протягом трьох років, за програмою
затвердженою Губернським Попечительством. Доброчинні внески на утримання дитячого будинку
надали генерал-ад'ютант Феодор Феодорович та Єлизавета Сергіївна Трепові в розмірі 30 руб, Чехов
(м. Здолбуново) – 8 руб. 91 коп., Барон де-Шодуар – 10 руб., А. А. Анатр – 100 руб. [12: 16].

139

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Педагогічні науки

Навчально-виховний персонал дитячого будинку складався із наглядача Я. Коленко (він викладав
технічне креслення та технологію), помічника наглядача Г. Міхневича, викладача всіх гуманітарних
предметів та законовчителя Н. Ящинського [12: 5].
Аналізуючи джерела, ми дійшли висновку, що в другій половині ХІХ століття потреба в іноземних
викладачах значно зменшилась. Лише деякі навчальні заклади користувались послугами іноземних
викладачів, тому що з'явилась значна кількість випускників таких навчальних закладів як університет
Св. Володимира, Санкт-Петербурзький університет, Севастопольське реальне училище, Рівненське
реальне училище, Острозька учительська семінарія, Кременецька духовна семінарія.
Як свідчить вивчення жіночої освіти у Волинськомукраї у ХІХ та на початку ХХ ст., потреба в ній
була надзвичайною, однак, більше десяти гімназій, які тут відкрились, не змогли дати відчутних
результатів, так як їх діяльність була перервана спочатку першою світовою війною, а потім
революційними і військовими діями 1917-1919 рр.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕР АТУРИ
1.

Памятная книжка Волынской губернии на 1901 год. – Житомир: Издание Волынского губернского
статистического комитета, 1901. – С. 32.
2. Єршова Л. Жіноча освіта на Волині: Монографія. – Житомир: "Полісся", 2006. – 488 с.
3. Батюшков П. Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. – СПб., 1888. – 288 с.
4. Биков Н. П. Князі Острозькі та Волинь. – Петроград, 1915. – 60 с.
5. Єршова Л. Вплив соціальної інерції на формування особистості в жіночих навчальних закладах Волині
(ХІХ – поч. ХХ ст.) // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 69-71.
6. Женское графа Д. Блудова училище в г. Остроге. // Сборник действующих о нем постановлений,
распоряжений, програм, правил и пр. с. 1866 по 1886 годы. / Составил М. Радевич. – СПб., 1887. – 176 с.
7. Личное дело Стефана Петровича Бакарджиева. – ДАЖО, ф. 256, оп. 1, спр. 67, 1901-1920 р. – Арк. 1-5.
8. Отчет о состоянии Житомирской мужскойгимназии за 1900-1901 учебный год. – Житомир, 1901. – С. 24.
9. Волынские губернские ведомости. – 1919. – № 2. – С. 6.
10. Отчет о состоянии Житомирской прогимназии со времени ее открытия до преобразования в полную
гимназию (1877-1897 г.г.). – Житомир, 1897. – С. 9.
11. Отчет о состоянии Луцкой мужскойпрогимназии за 1895 – 1896 уч. год. – Луцк, 1896. – С. 9-11.
12. Отчет Волынского ГубернскогоПопечительства детских приютов за 1911 год. – Житомир, 1913 г. – С. 1.

Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Павленко В. В. Деятельность иностранных педагогов в мужских и женских гимназиях Волыни
(ХІХ – нач. ХХ ст.)
В статье рассматривается деятельность учёных в мужских и женских учебных заведениях Волыни
(парафиальная школа, семинария, женский пансион, мужская гимназия). Проанализировано
особенности содержания образования в мужских и женских учебных заведениях. Определены
некоторые аспекты вклада иностранных педагогов в организацию деятельности мужских гимназий
и женских пансионов Волыни.
Pavlenko V . V . The Activity of the Foreign Pedagogues in Men's and Women's Gymnasia’s of V olyn
(The 19th – the beginning the 20 th cent).
The article discovers the activity of scientists in men's and women's V olyn educational establishments (parish
school, seminary, women's boarding school, and men's gymnasia). The peculiarities of the education content
in men's and women's educational establishments are analyzed. Some aspect of the foreign pedagogues
contribution into the learning organization in men's gymnasia’ s and women's boarding schools in V olyn are
defined.
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ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто процес педагогічного проектування як основного способу реалізації
інноваційної педагогічної діяльності, проаналізовано моделі, алгоритм (етапи) здійснення процесу
проектування, вимоги до проектів педагогічних систем, на основі яких виділено особливості змісту
підготовки майбутніх учителів до педагогічного проектування. Акцентується увага на інноваційній
спрямованості педагогічного проектування та його творчій основі.
Система освіти, що постійно змінюється та вдосконалюється, вимагає підготовки
висококваліфікованих педагогічних кадрів, здатних до розробки та впровадження нових ефективних
педагогічних систем. У змісті вузівської підготовки педагогічне проектування набуває сталого
розвитку, так як є основним способом реалізації інноваційної педагогічної діяльності.
Проблеми педагогічного проектування розглядаються в працях В. Докучаєвої, А. Лігоцького,
О. Коберника, Т. Подобєдової, І. Коновальчука, та ін. Значна кількість наукових досліджень,
присвячених проблемам проектування, опублікована російськими вченими (В. Безрукова,
В. Беспалько, Г. Щедровицький, О. Соломатін, В. Ясвін, Ю. Громико, М. Поташник, О. Заїр-Бек та
ін.). Ряд зарубіжних науковців досліджують проектування як ефективний засіб вирішення освітніх
задач (У. Кілпатрік, Д. Джонс, Я. Дітріх, К. Моріс та ін.). У педагогічних дослідженнях процес
проектування розглядається як основний механізм здійснення та розвитку інноваційної діяльності, як
особливий вид творчості, який включає прогнозування, моделювання та аналітичне оцінювання.
Разом з тим, широке коло досліджень цього напрямку не вичерпує всіх питань педагогічного
проектування, зокрема не систематизує питання реалізації його як основного способу здійснення
інноваційної діяльності, не визначено вимоги до підготовки вчителів до педагогічного проектування.
Результати освітнього моніторингу свідчать про слабкий рівень реалізації інноваційних педагогічних
ідей на практиці. Основними причинами є недостатня розробленість процесів упровадження
інноваційних теоретичних концепцій у практику роботи сучасної школи та низький рівень підготовки
вчителя до інноваційної діяльності, зокрема до процесу педагогічного проектування.
Тому, метою нашої статті є аналіз та систематизація педагогічного проектування як основного
способу реалізації інноваційної педагогічної діяльності для виділення особливостей змісту
підготовки майбутніх учителів до педагогічного проектування.
У науковій літературі педагогічне проектування розглядається на двох рівнях: як одна з функцій
педагогічної діяльності (перспективне планування завдань і способів їх вирішення) та як окремий вид
діяльності, що має свою власну структуру: діагностування об’єкта проектування, концептуальне
моделювання, система керування проектом, етапи реалізації проекту, критерії оцінки успішності
виконання проекту.
Більшість науковців у визначенні поняття "проектування" акцентує увагу на інноваційній
спрямованості останнього та творчій основі в процесі проектування. В. Докучаєва, аналізуючи
сутність поняття "проектування" як об’єкт дослідження, розглядає його як інтелектуально-творчу
діяльність педагога щодо аналізу та оцінювання педагогічної дійсності та проектування її в
майбутньому, результатом якого є інноваційна педагогічна система [1]. Т. Подобєдова визначає
педагогічне проектування як діяльність, спрямовану на створення проекту як інноваційної моделі
навчально-виховної системи, яка складається з ряду послідовних етапів – прогнозування,
моделювання, конструювання і реалізації педагогічного проекту [2].
На зв’язок педагогічного проектування з інноваціями звертається увага в працях О. Заїр-Бек,
В. Давидової, Н. Дука, О. Саранова, В. Докучаєвої та ін. Учені процес проектування розглядають як
певний вид творчої діяльності, яка у своєму розвитку пов’язується з дослідженням, прогнозуванням,
моделюванням, програмуванням, соціальним управлінням; як творча побудова й реалізація
педагогічних ідей, метою яких є перетворення та вдосконалення освітньої системи; як інноваційна
педагогічна діяльність окремого педагога або цілого колективу, що відтворюється в їх педагогічних
поглядах стосовно навчально-виховного процесу; як феномен, що виник у процесі взаємодії нових
тенденцій у педагогічній теорії та інноваційній педагогічній практиці [1; 3; 4; 5].
Результатом проектувальної діяльності є проект. Системний аналіз дає змогу зрозуміти сутність
поняття "проект" у найбільш загальному, універсальному значенні. В. Сластьонін та Л. Подимова
розглядають проект у контексті операційного компоненту інноваційної діяльності в ситуації
інноваційної гри, методику якої розробила В. Дудченко. Перший етап процесу гри – вироблення
рішення проблеми. Наступним етапом є проектування рішення інноваційних проблем. Зміст проекту
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за В. Сластьоніним та Л. Подимовою, це "детально опрацьоване обґрунтування бажаного стану
об’єкту, що визначає перспективу його розвитку і є результатом здійснення інноваційного рішення".
Проект складається з наступних компонентів: проблема, мета, специфіка функціонування, засоби
практичного вирішення проблеми, результативний стан об’єкта, матеріальна база, умови, витрати,
механізм саморозвитку та засоби вимірювання ефективності. Результати проекту відображаються в
наступному етапі – складанні програми (концепції) нововведення [6].
Аналізуючи праці науковців з педагогічного проектування, В. Докучаєва робить висновок, що
"проект є певним проміжним результатом у науково-дослідницькій діяльності педагога, тобто
продуктом, отримуваним на етапі переходу від науково-теоретичної до конструктивно-технічної
педагогічної діяльності" [1]. О. Заїр-Бек, розглядаючи поняття "проект", наголошує на комплексності
останнього, що потребує залучення знань з різних наукових галузей, що спрямовані на вирішення
певної педагогічної задачі і веде до певних перетворень у педагогічній системі [3].
Для розуміння сутності процесу проектування важливе значення має аналіз структури (алгоритму)
педагогічного проектування. Оскільки проектування є складним, ієрархічним процесом, в якому
виявляється безліч типів зв’язків, стадій, фаз, то науковці, розглядаючи алгоритм проектування,
беруть до уваги наступні фактори: домінуючий компонент діяльності в момент проектування
(В. Докучаєва); основні закономірності становлення суб’єкта в педагогічному процесі (Н. Дука);
механізм мислення "аналіз через синтез" (В. Радіонов); принципи педагогічного проектування
(В. Безрукова) [1; 4; 7].
Так як проектування є основним засобом вираження інноваційної діяльності, її сутністю та
змістом, невід’ємною частиною педагогічної творчості, то суттєвим, на наш погляд, є алгоритм
проектування інноваційного процесу, запропонований О. Сарановим. У його дослідженні процес
проектування реалізується за низкою певних послідовних етапів: моделювання інноваційної школи як
цілісної системи – постановка цілей інноваційного процесу – діагностика наявного стану закладу як
підґрунтя для інноваційних змін – обґрунтування логіки спроектованих етапів інноваційного процесу
– конструювання алгоритму виконання та моніторингу створеного проекту інновації на практиці [5].
Проте даний алгоритм не містить етап експертної оцінки та кореляції спроектованих дій, що є
важливим для визначення ефективності процесу проектування.
Алгоритм проектування освітнього середовища В. Ясвіна заснований на системному методичному
підході до процесу проектування. Цей підхід передбачає задоволення всього ієрархічного комплексу
потреб суб’єктів проектування і виконується за наступними етапами: вибір освітньої ідеології та
шляхів її здійснення; формування певних змістовних цілей та завдань освітнього проекту для даного
середовища; визначення змісту освітнього процесу; створення проекту технологічної організації
освітнього середовища; розробка проекту просторово-предметної організації освітнього середовища;
створення проекту соціальної програми освітнього середовища; виконання експертизи створеного
проекту [8].
Технологія педагогічного проектування В. Безрукової ґрунтується на загальних принципах та
правилах проектування педагогічних систем: принципу людських пріоритетів (природовідповідності
та гуманізації педагогічного процесу) та саморозвитку педагогічних систем, що проектуються
(створення динамічних, гнучких систем, які здатні до перетворень та змін). Процес проектування
проходить три основних етапи: кожний з яких має свої компоненти: 1) підготовча робота, що
включає: аналіз об’єкта проектування, вибір форми проектування, теоретичне, методичне,
просторово-часове, матеріально-технічне та правове забезпечення проекту; 2) розробка проекту: вибір
системоутворюючого фактора, встановлення зв’язків і залежностей між компонентами, написання
документа; 3) перевірка якості проекту: уявне експериментальне застосування проекту, експертна
оцінка, внесення змін та доповнень, прийняття рішення про впровадження проекту [7].
Структурно-функціональна модель технології проектування І. Коновальчука складається з
чотирьох рівнів: 1) структурного (поєднує компоненти, які характеризують зміст педагогічної
системи та її стан в статиці: інформація, цілі навчання та виховання, об’єкт, суб’єкт, предмет, засоби,
результат); 2) функціонального, на якому визначаються задачі та функції етапів проектування
(гностичного, прогностичного, орієнтаційно-пошукового, планування, конструктивного та
контрольно-оцінювального); 3) технологічного, який визначає зміст та послідовність дій та операцій
проектування (діагностика, цілепокладання, моделювання, структурування діяльності, операційноінструментальна розробка форм, методів, прийомів, способів педагогічної взаємодії, уявне
експериментування); 4) результативного, який відображає результат трансформації в процесі
проектування педагогічної системи у проект технології педагогічного процесу [9].
В. Докучаєва алгоритм процесу проектування інноваційних педагогічних систем формулює на
основі значимості певного виду діяльності в даний момент, тобто який тип завдання вирішується
педагогом-проектувальником. Її модель включає наступні етапи: 1) аналітико-діагностуючий,
2) цілеутворюючий, 3) стратегічно-прогнозуючий (формування гіпотез, моделювання варіантів
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досягнення цілей, прогнозування результату), 4) концептуально-формуючий (створення концепції
проекту, побудова узагальнених моделей діяльності), 5) організаційно-уточнюючий (роз’яснення
завдань, формування умов та засобів організації процесу проектування, визначення етапів реалізації
концепції), 6) експериментально-технологічний (здійснення проекту, моніторинг процесу реалізації,
оцінка, коригування), 7) рефлексивно-оцінювальний (оцінка, аналіз результатів, визначення проблем
проекту; формування перспективних напрямків подальшої діяльності), 8) оформлення і опис процесу
і результатів проектування інноваційної педагогічної системи, 9) екпертно-оцінювальний [1].
Запропонована модель проектування інноваційних педагогічних систем на нашу думку є найбільш
змістовною з урахуванням особливостей сутності та змісту інноваційної педагогічної діяльності.
Як видно зі структури процесу проектування, моделювання є важливим компонентом останнього.
Моделювання є методом дослідження різноманітних об’єктів за допомогою порівняння їх з
аналогами, які створюються для визначення характеристик об’єктів, що вже існують або створюються
заново. Аналогією не може вважатись подібність між об’єктами за випадковими ознаками, лише за
базовими (ключовими). Дані, що отримуються при вивченні функціонування моделей, переносяться
на предмет дослідження. Побудовані моделі зберігають основні ознаки предмету дослідження.
Моделювання є першим етапом у структурі етапів проектування В. Безрукової. Дослідниця визначає
педагогічне моделювання як розробку цілей створення педагогічних систем, процесів, ситуацій та
головних шляхів їх реалізації. Вона також наголошує на важливості створення цільових моделей як
початку розвитку творчості кожного педагога. Вчитель повинен розвивати у себе здібності до
педагогічного моделювання. Створені моделі закріплюються у свідомості, даючи змогу потім
співставлятися з іншими, розвиватись і доповнюватись [7].
При побудові моделі дослідник повинен враховувати відповідність її трьом вимогам: аналогії,
репрезентації, екстраполяції (можливість перенесення отриманих даних на об’єкт, що досліджується).
За В. Докучаєвою, сутність моделі повинна виражатись в її інноваційності, тобто у моделі мають бути
наявні значні переваги, порівнюючи з попередніми моделями. Використовуючи принцип
інноваційності як класоутворюючу ознаку педагогічних систем, дослідниця висуває ряд вимог
відносно моделей, що підтверджують інноваційність як певну їх якість. Такими вимогами є: соціальна
визначеність, конструктивність, оригінальність, практична придатність [1].
Моделювання має свій алгоритм, який складається з декількох послідовних етапів: 1) створення
уявної моделі об’єкта дослідження, 2) уявлення умов, необхідних для функціонування даної моделі
(уявне спорядження, що справляє дію на модель об’єкта, що досліджується), 3) логічна зміна умов з
наступною їх дією на модель; 4) функціонування зміни моделі з застосуванням наукових законів і
фактів.
Таким чином, моделювання є важливим складником процесу проектування. Як зазначає
В. Безрукова: "Теоретично будь-який педагогічний проект є різновид моделі, хоча не всяка модель
може доводитись до рівня проекта" [7].
Отже, алгоритм педагогічного проектування має свою структуру, яка складається з ряду етапів на
яких виконуються необхідні дії та операції, успішна реалізація яких веде до створення певного
проекту та реалізації його на практиці.
Т. Подобєдова та І. Коновальчук, досліджуючи формування проектувальних умінь у майбутніх
учителів, констатуютьнедостатній рівень сформованості прогностичних і проективних умінь, а також
відсутність навичок проектування цілісного педагогічного процесу, моделювання проекту процесу
взаємодії вчителя і вихованців. І. Коновальчук, аналізуючи процес сформованості проектувальних
умінь вчителів, зазначає низький рівень показників продуктивності проектування виховної
діяльності: репродуктивний – 12,3% педагогів, адаптивний – 29,6%, локально-моделюючий – 42,7%,
системно-моделюючий – 15,4% [9]. Наголошуючи на необхідності внесення змін у зміст, методи,
форми та технології викладання педагогічних дисциплін, організацію педагогічної практики, а також
важливість поліпшення процесу формування у майбутніх учителів готовності до проектнопедагогічної діяльності, Т. Ю. Подобєдова виділяє зміст дев’яти завдань, рівень виконання яких є
показником динаміки готовності студентів до навчально-виховної роботи в школі: 1) проектування
індивідуальної програми виховання та розвитку учня (діагностика особистості, складання психологопедагогічної характеристики; прогнозування та моделювання найближчих і перспективних цілей,
розробка плану та способів його досягання, розробка методів контролю, корекції та оцінки
результатів педагогічного впливу); 2) проектування плану роботи з класом (вивчення колективу
учнів, діагностика міжособистісних взаємовідносин, моделювання методів і форм спільної роботи,
методів контролю, оцінки та корекції результатів роботи); 3) проектування, аналіз та вирішення
педагогічної задачі, яка виявляє причино-наслідкові зв’язки; 4) проектування, аналіз та вирішення
педагогічної задачі, що потребує аналізу психолого-педагогічної структури, особистості школяра та
організацію взаємодії з ним в залежності від результатів; 5) аналіз уроку, який відвідувався студентом
з послідуючим власним проектуванням цього уроку (визначення цілей, складання плану організації,
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контролю, оцінки та корекції); 6) проектування та проведення уроку; 7) проектування та проведення
системи уроків та позакласних заходів з урахування проекту та захист програми навчальнометодичного дослідження; 8) складання проекту та захист програми науково-методичного
дослідження з визначенням основних етапів експериментальної роботи; 9) обґрунтування проекту
концепції майбутньої педагогічної діяльності [2].
У роботах О. Соломатіна та В. Гама сформульовані вимоги до проектів педагогічних систем.
Згідно цих вимог проект повинен бути: 1) актуальним, 2) науково обґрунтованим, 3) ґрунтуватись на
основі системного підходу до процесу конструювання, 4) реалістичним і конкретним, 5) містити
ієрархічність цілей та способів їх досягнення, 6) мати систему управління для досягнення
поставлених цілей, 7) містити адекватні критерії оцінки успішного здійснення проекту [10].
Таким чином, педагог повинен вміти визначати першочерговість головних проблем і другорядних,
орієнтуватись у наукових теоріях, системно аналізувати компоненти певного проекту та визначати
системоутворюючий фактор, чітко уявляти структуру процесу проектування та послідовність
здійснюваних етапів, уміти підібрати систему методів для реалізації проекту та критерії оцінювання
його успішності.
Отже, процес проектування інноваційних педагогічних систем є складним і багаторівневим за
своєю структурою, де реалізуються зв’язки між його етапами. За визначенням учених, процес
педагогічного проектування є основним способом здійснення (реалізації) інноваційної педагогічної
діяльності, фактором її ефективності та продуктивності. Проектувальна діяльність дає змогу
прогнозувати інноваційний процес на якісно новому рівні, оцінити його переваги та недоліки, внести
корективи.
Структура проектування, вимоги до сучасних проектів педагогічних систем дають змогу
визначити особливості змісту підготовки майбутнього вчителя до педагогічного проектування як
засобу інноваційної діяльності.
І. Підготовчий етап проектування:
― формування аналітичних умінь для аналізу та обґрунтування актуальності визначених проблем;
― уміння діагностувати стан об’єкту проектування;
― формування науковогопідходу у вирішенні поставлених задач;
― чітке розуміння взаємозв’язку аналізу проблеми, що вирішується з висунутими
концептуальнимиідеями;
ІІ. Етап конструювання та реалізації проекту:
― чітке уявлення моделі об’єкта, що проектується, з реалістичним конструюванням процесу
проектування;
― уміння правильної побудови шляхів здійснення даного проекту та визначення етапів реалізації
концепції;
― визначення системоутворюючогофактору в процесі проектування;
― зв’язок проекту з шкільними програмами та іншими системами різного рівня;
― врахування особливостей об’єкта проектування;
ІІІ. Завершальний (результативний) етап:
― формування навичок моніторингу процесу проектування;
― висунення адекватних критеріїв оцінювання процесу проектування;
― визначення проблемних сторін проекту;
― формування навичок правильного оформлення результатів проектування;
― внесення доповнень та змін до проекту.
Таким чином, формулювання особливостей змісту підготовки майбутніх учителів до процесу
проектування дає змогу більш чітко визначити критерії та показники готовності до інноваційної
педагогічної діяльності, так як педагогічне проектування є основним засобом реалізації останньої.
Процес проектування складається з низки послідовно виконуваних дій та операцій, що
відтворюють зміст та структуру інноваційної педагогічної діяльності: діагностування,
цілепокладання, прогнозування, моделювання, створення концепції проекту, формування умов та
засобів його організації, реалізація проекту, моніторинг процесу реалізації, оцінювання та аналіз
результатів, внесення змін, оформлення та опис процесу і результатів проектування інноваційної
педагогічної системи.
Подальшою перспективою нашого дослідження є визначення критеріїв та показників готовності
до інноваційної діяльності відповідно до її структури та змісту певних етапів.
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Плахотнюк Н. П. Педагогическое проектирование как способ реализации
инновационной педагогической деятельности.
Процесс педагогического проектирования представлен как основной способ реализации
инновационной педагогической деятельности, проанализированы модели, алгоритм (этапы)
реализации процесса педагогического проектирования, модели, требования к проектам
педагогических систем, на основе которых выделено особенности содержания подготовки будущих
учителей к процессу проектирования. Акцентируется внимание на инновационной направленности
педагогического проектирования и его творческой основе.
Plahotniuk N. P. Pedagogical Projecting as the Main Way of Realization of Innovative Activity.
The process of pedagogical projecting is presented as the main way of realization of innovative pedagogical
activity. Algorithm (stages) of realization of pedagogical projecting, models, demands for projects of
pedagogical systems are analyzed. On this basis the content of the process of future teachers training in
projecting are defined. Attention is drawn to the innovative direction of the pedagogical projecting and its
creative basis.
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РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ
В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДЕМОКР АТИЧНОЇ ДАНІЇ
Стаття присвячена визначенню ролі вчителя в данському суспільстві, яке розвивається на
демократичних принципах. На основі аналізу міжнародних європейських та національних документів
Данії, автором обґрунтовуються основні функції вчителя сучасної данської народної школи та
надається сутнісна характеристика їх змінам, відповідно до трансформаційних процесів у
європейському освітньому просторі.
Характерними рисами ХХІ століття є інформативність та динамічність. Освіта за таких обставин
не може залишатись сталою, вона повинна постійно оновлюватись. Орієнтація освітнього процесу не
тільки на засвоєння знань, але й на розвиток умінь, навичок та компетентностей самостійно
навчатися, знаходити і аналізувати нову інформацію та використовувати отримані знання у власній
практичній діяльності, приводить до зміни функцій та ролей всіх суб’єктів освітнього середовища,
включаючи вчителя.
Учитель сьогодні – це ключова фігура освітнього простору сучасного суспільства. Саме від
педагога залежить рівень освіченості громадян, культурнийрозвиток та духовність нації в цілому [1].
Трансформації, що відбуваються в останній час в соціокультурному, економічному та освітньому
просторі нашої країни, вимагають суттєвої перебудови діяльності педагога в професійному полі.
Оскільки освітні послуги можуть досягти високої якості лише при наявності висококласних педагогів,
які спроможні мобільно реагувати на всі зміни в освітньому середовищі, адекватно та компетентно
виконувати свої професійні функції і постійно вдосконалювати власну педагогічну майстерність.
Для України ХХІ ст. повчальним може стати досвід демократичної Данії, яка розвивається як
відкрите інформаційне суспільство, в якому головною умовою добробуту кожного громадянина є
знання. Вся система освіти Данії ґрунтується на формуванні самодостатньої, інтелектуально
розвиненої особистості, яка зможе бути конкурентоспроможноюна міжнародному ринку праці. На
принципах інноваційності та людиноцентризму будується і система педагогічної освіти Данії, яка
націлена на підготовку такого вчителя, який спроможний робити все можливе, щоб допомогти кожній
дитині пізнати самого себе і розвинути свої найкращі якості, забезпечивши цим власне повноцінне
життя у прогресивному суспільстві.
Проблеми зміни ролей і функцій вчителя на сучасному етапі розвитку української та європейської
освіти висвітлюються в роботах українських науковців В. Г. Кременя, Л. П. Пуховської, І. Ф. Зязюна,
Г. М. Сагача та ін. Серед дослідників Данії, які висвітлюють питання професійної діяльності вчителя
данської народної школи, можна назвати П. Ф. Лаурсена, Л. Р. Скоу, О. В. Йенсена. Характеристикам
ефективного, "аутентичного" вчителя особливе місце відводиться в підручниках з педагогіки та
дослідженнях данських педагогів, таких як Біргітте Бірквад "Професійний розвиток вчителя в Данії",
С. Хеннігсена "Теорія і практика підготовки вчителя" та ін. Разом з тим, як свідчать результати
попереднього вивчення, причини та характеристики змін функцій і ролей вчителів у сучасному
розвиненому демократичному європейському суспільстві, є недостатньо дослідженими та науково
обґрунтованими.
Актуальність зазначеної проблеми обумовила вибір теми нашої статті, мета якої насамперед
полягає у визначенні основних функцій данських учителів та аналізі їх трансформацій у відповідності
до загальноєвропейських освітніх змін. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких
завдань: дати характеристику сучасному данському вчителю; визначити сутнісні риси його
професійної діяльності; виявити особливі зміни у функціях та ролях вчителя, що відбуваються у
данському демократичному суспільстві сьогодні.
В освітньому просторі сучасної демократичної Данії постійно підкреслюється думка про те, що
особистість вчителя є основним фактором оновлення всієї системи освіти в країні. Учитель у
демократичному інформаційному суспільстві – це не просто людина, яка має спеціальну підготовку і
займається педагогічною діяльністю; це особистість, яка може організувати та повністю реалізувати
навчально-виховний процес у школі. У доповіді Міністра Освіти Данії на міжнародній конференції в
межах 46-ї сесії ЮНЕСКО зазначено, що головною функцією сучасного педагога у суспільстві – є
управляти процесами навчання, розвитку та формування особистості [2]. Учитель відкриває своїм
учням шлях до знань та допомагає пізнавати світ і розуміти ідеї та цінності суспільства, поважати
інших для того, щоб розібратись в самому собі [5].
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Після навчання в середній школі, молоде покоління вступає у світ, який дуже швидко змінюється
у всіх сферах: науковій, технологічній, політичній, економічній, соціальній і культурній. Для того,
щоб орієнтуватись в такому швидкоплинному світі, майбутній спеціаліст повинен мати перш за все
якісну освіту. Якісна освіта в сучасному розумінні – це не лише певний об’єм здобутих знань, це і
готовність випускника до успішної життєдіяльності в умовах постійних змін і вчитель " повинен
давати можливість кожному учню розвиватись як цілісній компетентній особистості, яка зможе
побудувати власне життя, приймаючи активну участь у розбудові сучасного суспільства" [2: 6].
Виходячи з основних положень філософії гуманістичної, вільної, демократичної освіти,
підкреслимо, що всій системі навчання Данії притаманні риси людиноцентрованої критичнокреативної парадигми [7: 327]. Таким чином, в своїй професійній діяльності вчителі данських шкіл
зазвичай намагаються:
спиратись на особисті якості та на самостійність дитини протягом навчання;
створювати умови для активності, творчості та відповідальності учня у процесі
навчання;
націлювати дитину на розширення життєвого досвіду протягом освітнього процесу;
формувати мотивацію до безперервної освіти;
розвивати в своїх учнях ініціативність, творчість, корпоративну культуру[3].
Сутнісною рисою діяльності вчителів народних шкіл Данії на сучасному етапі є особистісноорієнтоване навчання, яке в першу чергу базується на:
1) організації пізнавальної діяльності дитини в індивідуальних та колективних формах;
2) системній психолого-педагогічній діагностиці особистісних якостей кожного учня;
3) спонуканні учня до досліджень, експериментувань, аналізу результатів, тобто до постійного
підвищення інтелектуальногота культурногорівня;
4) використанні в процесі навчання можливостей певного освітнього середовища, тобто
сучасної школи, соціуму, країни та світу в цілому.
Данські педагоги вважають, що навчання, яке орієнтується на особистість кожного учня, дає
можливість дитині вдосконалюватись, покращувати свої знання та налагоджувати зв’язки із
суспільством. Характерним є те, що данський учитель з одного боку дає дитині свободу вільно
висловлювати свої думки, відкрито обговорювати проблеми чи непорозуміння, а з другого –
наполягає на відповідальності самого учня за результати навчання [3: 35]. Від учителя вимагається,
щоб процес отримання нових знань був цікавим та різноплановим. Коли педагог викладає свій
предмет з ентузіазмом та захопленістю, він досягає максимальних результатів [3: 42].
Як показує дослідження, функції навчання та формування особистості активного громадянина,
залишаються ядром професійної діяльності вчителя. При цьому навчання (практична підготовка,
тренінг) розглядається, як процес накопичення знань та розвитку вмінь і компетентностей для
практичної діяльності у прогресивному інформаційному суспільстві. Знання, до отримання яких
вчитель спонукає своїх учнів, є основою для розуміння дитиною явищ, що відбуваються в
природному оточуючомусередовищі та адекватного уявлення про "соціум", про те, як утоврюється та
функціонує сучасне демократичне суспільство [4: 13].
Відмітимо, що в освітніх документах Данії і в працях більшості сучасних данських науковців,
термін "виховання" (upbringing) практично відсутній [1; 2; 3; 4; 6; 8]. Це можна пояснити тим, що в
процесі формування етичних та моральних норм поведінки людини, Данія, як розвинена
демократична країна, вже давно відмовилась від, все ще не ліквідованої в нашій країні, авторитарної
педагогіки. Видатні Данські педевтологи, адміністрація провідних навчальних закладів Данії, вище
освітнє керівництво ніколи не акцентують вчителя на безпосередній "виховний вплив", віддаючи
перевагу посереднім засобам формування у молоді належних норм моралі та демократичних канонів
індивідуальної і колективної поведінки. Таким чином, данський вчитель у своїй діяльності
зосереджується не на прямому, а опосередкованому впливі на дитину, зокрема, на створенні
сприятливих умов для саморозвитку і самовдосконалення особистості кожного учня.
Ціннісні орієнтири вільного, демократичного суспільства, на які націлює вчитель кожного учня
данської середньої школи, перераховуються у доповіді "Моральні цінності та практика" 2000 р.
Найголовнішими з них є:
1) Інтелектуальна і духовна свобода та свобода вираження власної думки.
2) Повага до прав інших, почуття власної гідності та самоповаги.
3) Індивідуальність і вміння спілкуватись в колективі.
4) Співчуття та турботливість.
5) Прагнення до самовдосконалення.
6) Вміння слухати інших та висловлювати власні думки.
7) Допитливість, обов’язковість, ентузіазм.
8) Бажання бути активним в професійній діяльності.
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9) Розуміння природних процесів та відповідальність за оточуючесередовище [3].
Сукупність цих ціннісних норм, утворює в свою чергу головну вісь і у свідомості вчителя, яка
впливає на його педагогічну діяльність. Концепції демократичної освіти Данії, які були обґрунтовані
данськими філософами Альфом Россом, Халом Кочом [7], дали можливість всебічно розвиватись
особистості незалежного данського вчителя, його ідеологічній свободі та вільному самовираженню.
На нашу думку, розвиток трьох основних досягнень демократичної данської системи народних
шкіл: 1) неавторитарної методики навчання та виховання, 2) права учнів активно впливати на
прийняття рішень, 3) проголошення рівних можливостей для всіх громадян суспільства отримати
якісну освіту, – вплинув на те, що функції навчання та розвитку особистості, які залишались
основними функціями вчителя протягом всього ХХ століття, поступово трансформувались у єдину
функцію сприяння якісній освіті учня.
Функція сприяння якісній освіті учня є головною у професійній діяльності сучасного данського
вчителя. Вона проявляється в першу чергу, коли педагог викладає навчальний матеріал з
профілюючого предмету. Процес передачі знань при цьому має практико-орієнтований характер.
Завдання вчителя полягає в тому, щоб сформувати простір для оволодіння предметом, який включає
як теоретичні знання, так і розуміння того, де і коли предметні знання будутьпотрібні в житті [7].
Допомагаючи учню оволодіти змістом свого предмету, данський вчитель обирає різні методології,
які включають сучасні інформаційно-комунікаційні технології, проектне, дослідницьке навчання, а
також методології експерименту та реалізації особистої освітньої траєкторії. Мета вчителя полягає в
тому, щоб забезпечити розвиток у учнів не лише вміння вирішувати практичні завдання, пов’язані зі
змістом предмету, що викладається, але й сприяти формуванню таких компетентностей школярів, як
інформаційної, соціальної, особистісної. Данські педагоги вважають, що вчитель не повинен
фокусуватись лише на передачі знань з свого предмету, він повинен поступово корегувати особисті
якості учнів, які виявляються в процесі оволодіння теоретичним матеріалом. Іншими словами,
вчитель данської народної школи, за допомогою засобів педагогічної діяльності, робить все можливе,
щоб створити умови для розвитку самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому
процесі та формування в нього мотивації до безперервної освіти [1; 2; 8]. Дослідження показало, що
для данських вчителів власне сам процес навчання має таке ж саме значення, як і кінцевий результат.
А результат роботи в класі залежить від здатності вчителя в процесі навчання обирати оптимальні
методи досягнення поставлених цілей, спираючись на здібності та досвід учнів. Підкреслимо, що в
освітньому просторі демократичної Данії для учнів середніх шкіл
створюються умови
індивідуального вибору освітніх ресурсів [9]. Діяльність вчителя будується таким чином, щоб
застосовуючи методи бесід та діалогів, спонукати учнів до вільного висловлювання думок на уроці.
Після уроків учні мають можливість організовувати дискусії та обговорення методів, які
використовувались вчителем в процесі викладення предметного матеріалу і вносити свої корективи
до викладання предмету.
В педагогічній літературі Данії відзначається, що застосування
демократичних принципів навчання приводить до більшої зацікавленості учнів самим процесом
накопичення знань. Оскільки, як стверджує данський філософ Мадс Сторгаард Йенсен "демократія це
те, що з’являється в той момент, коли дитина захоплюється процесом навчання" [7: 169].
Функція сприяння якісній освіті учня виявляється також, коли вчитель обирає різні методи
оцінювання результатів досягнень учнів. У сучасних умовах в Данії особливо актуальною стала
оцінка результатів навчання, яка заснована на процесах самоаналізу. Допомагаючи учням складати
власні портфоліо, профіль умінь чи щоденники досягнень, учитель створює умови для спільної із
учнем діяльності, вимагаючи при цьому від учнів самостійної постановки цілей, корекції навчального
процесу, критичної оцінки своїх знань. Таким чином функція сприяння освіті учня тісно пов’язана з
функціями проектування та управління. Іншими словами вчитель приймає участь у плануванні та
спрямуванні освітнього маршруту своїх учнів, враховуючи їх індивідуальні потреби та особисті
таланти і здібності [9: 18].
Функція управління реалізується сучасним вчителем данської народної школи в двох напрямах:
1) в координації діяльності суб’єктів освітнього процесу;
2) у визначенні освітньої політики [9: 28].
Управління суб’єктами освітнього процесу є однією із складових професійної діяльності вчителя.
Для цього від данського вчителя вимагається: по-перше – ефективна організація процесу навчання;
по-друге – участь у співпраці з колегами у школі чи в міжшкільних освітніх програмах; по-третє –
розширення ділових контактів вчителя із соціальними партнерами освіти, до яких можна віднести
батьків, представників різних наукових, культурних, громадських організацій.
Організовуючи процес навчання та спрямовуючи його в певному напрямі, вчитель данської
школи несе повну відповідальність за прийняття рішень щодо змін у навчальному процесі та за
результати своєї діяльності.
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Згідно з Законом про Демократію, вчителі професіонали активно залучаються до роботи із
батьківськими комітетами, професійними, молодіжними організаціями, із закладами культури. У
кожній народній школі працюють комітети, до складу яких входять 5-7 батьків, 2 учня та 2 вчителя.
Потрібно підкреслити, що такі шкільні комітети мають досить вагомі права. Вони можуть
затверджувати принципи роботи школи (кількість уроків на день, кількість додаткових предметів,
тощо); оцінювати бюджетні витрати школи; узгоджувати навчальний матеріал, який
використовується вчителями на уроках; висловлювати свої думки перед муніципальними радами,
щодо призначень нових вчителів та керівництва школи [2: 5].
Реалізуючи функцію управління, данські вчителі приймають участь у формуванні освітньої
політики країни на всіх рівнях – починаючи зі школи, де вчитель має право вносити корективи до
навчально-виховної програми школи; закінчуючи державною політикою, коли, через муніципальні
комітети та громадські організації, вчитель ініціює нові освітні проекти.
У доповнення до вищезгаданих функцій, у сучасній педагогічній літературі виділяють такі
функції професійної педагогічної діяльності, які націлені на особистий розвиток та професійне
вдосконалення самого вчителя. Це, так звані, рефлексивна функція: свідома постановка
гуманістичних цілей освіти, вміння вчителя аналізувати і свою власну діяльність, і діяльність своїх
учнів; і функція самоосвіти та саморозвитку, яка пов’язана з розвитком особистості вчителя в
процесі неперервного педагогічного пізнання та вдосконалення педагогічної майстерності протягом
всього життя [8].
Свідченням надзвичайної уваги данського суспільства до проблем професійної майстерності і
якісної праці вчителів є прийняття в 2002 р. спеціальної державної програми "Освіта і навчання
2010". У ній зазначається, що майстерність вчителя та якість його роботи є найважливішими
чинниками, які визначають рівень досягнень учнів [5: 7].
Питання ефективної роботи данського вчителя стоїть особливо гостро сьогодні, коли міжнародні
статистичні дані говорять про те, що данські школярі, в порівняні з учнями середніх шкіл інших
розвинених Європейських країн, не показують тих високих результатів, які від них очікували
експерти ЮНЕСКО.
У доповіді "Освіта протягом життя: стратегічний план Данії" [4] представленій Міністром Освіти
Данії Європейській Комісії у квітні 2007 р., підкреслюється той факт, що експертами ОЕСР були
виявлені ряд суттєвих недоліків у системі всієї народної освіти країни, найголовнішими серед яких
вважаються наступні:
недостатній рівень академічних знань у випускників народних шкіл з математики,
рідної мови та читання;
відсутність ефективної системи оцінки результатів навчання;
серйозні недоліки в навчанні дітей з фізичними вадами та низьким соціальним
статусом;
неадекватний обмін досвідом між школами.
Для подолання серйозних недоліків у середній освіті уряд Данії пропонує:
1) сформулювати нові цілі професійної діяльності вчителів середніх шкіл, спрямовані в наступних
напрямах – готувати учня до навчання протягом всього життя; знання культури та історії Данії
повинні бути більш фундаментальними;
2) скласти сучасні робочі програми, націлені на підвищення рівня знань з читання, математики,
природничих наук, англійської мови;
3) контролювати якісні показники рівня знань учнів в середніх школах країни;
4) створити нову національну систему оцінки результатів навчання;
5) ввести в країні нові програми безперервної педагогічної освіти, націлені на підготовку
ефективних вчителів професіоналів [4: 13-14].
Таким чином, для вищих педагогічних навчальних закладів Данії центральною повинна стати ідея
формування "ефективного, аутентичного вчителя" для суспільства [6: 66]. Іншими словами, такого
вчителя, який спроможний завдяки своїм особистісним характеристикам, компетентностям та
професійній майстерності досягти високої якості у викладанні свого предмету, у спонуканні учнів до
постійного оновлення знань, у формуванні активних громадян демократичної країни.
Висновки. Отже, в результаті нашого дослідження ми можемо зробити наступні висновки:
учитель у демократичному суспільстві знань – це особистість, яка може компетентно
організувати та повністю реалізувати процес навчання та розвитку особистості у школі;
сутнісною рисою діяльності вчителів народних шкіл Данії на сучасному етапі є
особистісно-орієнтоване навчання;
до кінця ХХ ст. ядром професійної діяльності вчителя данської середньої школи
залишались функції навчання та формування особистості активного громадянина
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демократичного суспільства, які поступово трансформувались у єдину функцію сприяння
якісній освіті учня;
в діяльності сучасного вчителя народної школи в Данії виявляються нові, інтегровані
функції, серед них: 1) функція проектування та управління освітнім процесом; 2) рефлексивна
функція; 3) функція самоосвіти та саморозвитку;
порівняльний аналіз данського та вітчизняного досвіду може бути використаний у
процесі подолання недоліків в системі педагогічної освіти України.
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що проведений аналіз не вичерпує всіх
сторін окресленої проблеми. Наступним етапом даного дослідженння може стати подальше
вивчення процесу формування вмінь, навичок та компетентностей вчителя данської народної
школи.
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Матеріал надійшов до редакції 13.01. 2009 р.
Pоляк А. О. Роль и функции учителя в современном образовательном пространстве
демократической Дании.
Статья посвящена определению роли учителя в современном датском обществе. На основе анализа
международных и национальных документов, посвященных педагогическому образованию в Дании,
автор обосновывает основные функции учителя современной датской школы и предлагает
характеристику их изменениям.
Rolyak A. O. Teachers’ Role and Functions in Educational Environment of Modern Democratic Denmark.
The article deals with the determination of the teachers’ role in the modern Danish Society. On the basis of
analysis of the main international and national documents on teacher training, the author formulates
distinctive features of the modern teachers’ functions and characterises their transformations according to
the European tendencies.
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У технології професійної підготовки студентів виокремлено проблему формування синтетичного
типу мислення вчителя (інваріантів педагогічного мислення) як умови забезпечення в майбутньому
ефективної педагогічної діяльності і розвитку мислительної сфери учнів початкової школи.
Розглядаються варіативний та корекційний характер синтетичного мислення.
Сьогодні необхідно наголосити, що процес навчання в педагогічному коледжі передбачає не
тільки оволодіння спеціальними знаннями, вміннями на навичками, але і формування на цій основі
певних здібностей як необхідної умови для подальшого професійного саморозвитку. Питання
професійної підготовки майбутнього вчителя стає особливо актуальним саме зараз, коли в суспільстві
виникла потреба в особистості педагога, здатного до постійного духовного самовдосконалення,
самореалізації та активної педагогічної діяльності.
Концентрація уваги на професійній підготовці вчителя, початкової школи зокрема, спричинена
пошуком інтенсивних шляхів організації навчально-виховного процесу, виховання майбутніх
поколінь. Але ці пошуки найчастіше хаотичні, розосереджені, нецілеспрямовані. І, напевно, в цьому
контексті необхідно пам’ятати вислів А. Ейнштейна, що сьогодні є вже афоризмом: "Щоб вижити,
нам необхідний інший спосіб мислення".
В умовах розвитку сучасного цивілізаційного простору, коли нагальною є потреба спільного
розвитку та інтегрування систем на міжнародному рівні, на рівні світової культури, складником якої є
і наука, в тому числі й педагогічна, значна увага зосереджується на розширенні горизонтів діяльності
людини, на багатопрофільній професійній підготовці у відповідності із її схильностями й потребами.
Це вимагає багатогранних знань, умінь та навичок, а також актуалізується увага на синтетичній
мислительній діяльності майбутнього професіонала. У час, коли технічний розвиток, хоча і є
показником прогресу в суспільстві, все ж таки усуває потребу в здійсненні видів діяльності, що
розвивають синтетичне мислення молодої людини.
У контексті професійної підготовки майбутнього вчителя, необхідно формувати синтетичну
цілісність: методологічний, теоретичний, технологічний та організаційно-методичний рівні його
підготовки.
Питання формування певних типів мислення досліджували багато видатних науковців. Так,
В. В. Давидов, О. К. Дусавицький, Д. Б. Ельконін, І. Я. Лернер пропонують формувати теоретичне
мислення; Д. Б. Богоявленська, Б. І. Коротяєв, П. Ф. Кравчук, І. Я. Лернер, О. Н. Лук, В. О. Моляко,
Я. А. Пономарьов, А. Т. Шумілін та ін. наголошують на необхідності формувати творче мислення;
А. М. Алексюк, В. Р. Ільченко, Б. І. Коротяєв, І. К. Матюша, В. Г. Разумовський та ін. вважають, що
молодь повинна опанувати сучасну теорію пізнання, на основі якої формується науковий,
інтегративний стиль мислення. Дослідники виокремлюють також важливість алгоритмічного,
глобального, інформаційного, процедурного, системного, технологічного, технічного, економічного
та інших типів мислення. В Україні концепцію формування культури мислення розробляють
М. І. Меєрович, Л. І. Шрагина [2] та інші. Розглядаючи цю концепцію в контексті технології
формування в майбутніх учителів педагогічного мислення необхідно виокремити, що їх методика
заснована на застосуванні принципів ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких задач) в педагогіці. В
основі методики - підхід до процесу мислення як до технологічного процесу щодо виконання певних
операцій, які використовуютьсяпри розв’язанні складної проблеми. А метою навчання є формування
культури мислення як результату цілеспрямованого впливу на процес виконання суб’єктом
мислительних операцій для отримання найбільш ефективних рішень проблемних ситуацій, на що
спрямовано, на їх думку, і розвиток критичного мислення.
Нинішній сучасний загальноосвітній навчально-виховний заклад будь-якого ступеня, наголошує
В. А. Семиченко, як ніколи, вимагає від учителя бути спроможним до змін, до використання гнучких
педагогічних технологій, постійного пошуку нових форм, неперервної роботи над собою, тощо.
Криза, яку сьогодні переживає вітчизняна система освіти, викликана суперечностями між
вимогами суспільства забезпечити єдиний, досить високий рівень освіти та варіативністю розвитку
особистості в галузі її обдарованості, здібностей, інтересів, нахилів; невідповідністю досягнень науки
і техніки рівню підготовки учнів до праці, життя, продовження освіти; неузгодженістюміж значенням
освіти у прогресі людства і обмеженими коштами, які держава виділяє на неї. Похідними від цих
суперечностей є інформаційні, педагогічні, психологічні, технологічні, організаційні та інші
проблеми. На їх вістрі виникла необхідність в альтернативній освіті. У такому контексті
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загострюється й проблема професійної підготовки майбутніх учителів у закладах різних рівнів
акредитації і в напрямку реалізації завдань інтеграції у світовому освітньому просторі.
Ключовим компонентом у напрямку вдосконалення освітніх процесів, професійної підготовки
майбутнього вчителя в сьогоднішніх реаліях є розвиток мислення, а в цьому контексті мислення
педагогічного. Саме розгляд розвитку педагогічного мислення як компоненту технології професійної
підготовки майбутнього вчителя і є метою представленої статті.
Педагогічне мислення насамперед визначається характером педагогічної діяльності. За своєю
природою вона є творчою, а тому, подібно до інших соціальних явищ, не піддається алгоритмізації,
стандартизації, суворому логічному аналізу в такій мірі, як природниче чи технологічне. Тут значно
більше спостерігається нестандартних, незвичайних і неповторних ситуацій з поліваріантністю
розв’язків, непередбачених умов і чинників, причин і наслідків, що потребують всебічного
осмислення й оригінального розв’язання. В. Ф. Шморгун наголошує, що через це, на відміну від
технологічних процесів, не завжди вдається успішно тиражувати навіть перетворений педагогічний
досвід тому, що його застосування не дає очікуваних результатів без творчого підходу, без
урахування багатьох чинників і умов.
Зразком сучасної технології вивчення діалектичного мислення, напрямку пошуку і вдосконалення
типів та інваріантів мислення, є також робота О. Г. Войтова. Мислення він називає найважливішим
фактором суспільного розвитку. "Мислення – це строго детерміновані, операціональні,
алгоритмізовані, формалізовані (а іноді символічні) операції з ідеями" [3: 6].
У такому багатогранному аспекті типів та інваріантів мислення відбувається прояв
багатогранності і самої природи особистості. Відомо, що лише справжня особистість здатна виховати
особистість, а мисляча людина – мислячу. Саме тому постає необхідність у розвитку мислительної
сфери майбутнього вчителя. А оскільки молодший шкільний вік, характеризується тим, що під час
навчання в дітей закладаються основи для подальшого розвитку, то мислительна сфера вчителя
початкової школи потребує вдосконалення і підготовки. Коли в процесі навчання відбувається
становлення і розвиток в учня образу світу, вчитель виступає в ролі медіатора, що прилучає учнів до
світу культури. У такий спосіб навчання виступає як спільна діяльність учителя й учнів, у процесі
якої вони будують мислеобраз оточуючогосвіту, що в повній мірі залежить від особистості вчителя.
Найбільш адекватною формою конструювання образу світу є організація різних форм спільної
мислительної діяльності вчителя й учнів, яку він може забезпечити, володіючи, на нашу думку, саме
синтетичним типом професійного педагогічного мислення, що, в свою чергу, включає в себе і
технологічне мислення і побудовутехнології розвитку професійного мислення в цілому.
У цьому напрямку важливо в повній мірі використати весь внутрішній потенціал для оновлення
процесу навчання і виховання, комплексне використання усіх позитивів сучасних технологій
навчання. Основне завдання усіх гнучких інноваційних технологій – це найбільш оптимально
наблизити процес вивчення кожної дисципліни, по-справжньому, до індивідуалізації і при цьому, щоб
він носив творчий характер.
"Історичний досвід переконує, що метою освіти є людина, її внутрішній світ, її здоров’я – фізичне,
моральне, інтелектуальне, естетичне. Виховувати людину в людині, пробуджувати й культивувати в
ній силу людського духу і буття – ось цінності, які повинні бути в центрі уваги теорії і практики
освіти. Отже, основний ціннісний орієнтир у діяльності вищого навчального закладу – особистість
студента, його людський потенціал – духовно-моральний, інтелектуально-творчий, фізичний,
естетичний" [4: 113].
І досягнути ефективних результатів у цьому напрямку допоможе звернення уваги на розвиток
професійного, педагогічного, синтетичного типу мислення, а особливо в умовах навчання у вищих
закладах І-ІІ рівнів акредитації – коледжах.
У сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін "ефективні вчителі", яким властива
унікальна комбінація особистісних якостей та стійких тенденцій реагування, що виступають як
суб’єктивні передумови професіоналізму в педагогічній діяльності. Так А. Комбас виділив деякі
особливості сприймання "хорошим" учителем оточуючих людей. Для такого вчителя внутрішній,
психологічний бік справи є важливішим за зовнішній; спочатку він намагається зрозуміти точку зору
іншої людини, а потім уже діяти на основі цього розуміння; люди та їх реакції для нього більш
значимі, ніж речі та формальні ситуації; він довіряє людям та вважає їх спроможними вирішувати
свої життєві проблеми, очікує від них прояву дружелюбності, а не ворожості; людина для нього –
завжди особистість, яка має власну гідність. У цілому він сприймає людей та їх поведінку виходячи із
загальної позитивної установки [5: 91].
Послуговуючись таким підходом, цілі, що постають перед педагогічними коледжами, як ланкою,
спрямованою на підготовку майбутніх учителів за новими технологіями із дотриманням сучасних
вимог, не зводяться лише до посилення самостійності студентів та стимулювання їх професійного та
особистісного самовизначення, творчості, але й передбачають підвищення відповідальності за
результати навчання, підготовку до педагогічної діяльності, що, на нашу думку, базується на основах
формування синтетичного типу мислення. Більш дієвим, фундаментальнішим цей процес може стати
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із введенням у навчальний процес ряду дисциплін, факультативів та спецкурсів, наприклад, логіка,
професійна герменевтика, школа мислення тощо.
М. Б. Євтух наголошує, що практика свідчить, що в системі педагогічної підготовки превалюють
інформаційно-репродуктивні методи, а зміст педагогічних дисциплін слабо зорієнтований на
структуру та характер педагогічної діяльності, відсутнє цілеспрямоване навчання майбутнього
вчителя педагогічним технологіям.
Учитель майбутнього – вчитель-філософ. Він глибоко осмислює світ, у якому живе. На нашу
думку, кожен педагог повинен концептуально усвідомити свій предмет. Без цього він не зможе
працювати.
Згідно ж із стародавньою індійською релігійно-філософською думкою, Людина є вписаною в
загальну схему розвитку Світу, причому будь-яке її діяння повинно бути співвідносним із
магістральною лінією духовного розвитку всього Світу. Звідси випливає спроможність людини і
мислити прогностично, і уявно проектувати як життєві, так і в галузі професійної діяльності цілі, що
забезпечують реалізацію прогнозованого результату на ідеальній основі. Як відомо, на цій основі
ґрунтується педагогічна технологія.
Прогностична функція мислення є ключовою і системоорганізуючою, при цьому
природовідповідною особливістю діяльності мозку людини. У моделі формування мислення
майбутнього вчителя початкової школи, в якій ключовими виступають компоненти структури за
Ж. Піаже, (метою формування в майбутніх педагогів професійної спрямованості мислення і здатності
до педагогічного прогнозування на рівні технічної методології) покликане практичне мислення. З
метою його розвитку і формування, як компонента синтетичного типу мислення, в процесі навчання
можна запропонувати студентам алгоритм, використання якого доступний при вивченні будь-якої
дисципліни професійного спрямування. Такий алгоритм складається із шести етапів.
На першому етапі студентам пропонується обрати для характеристики педагогічної проблеми
поняття з поданого переліку: мета навчання, цілі виховання фактори розвитку особистості,
спадковість, середовище, індивідуальність, зона найближчого розвитку інтеріоризація, педагогічні
стандарти, професійні якості вчителя, принцип свідомості й активності в навчанні, інші принципи
навчання та виховання, методи виховання, методи паралельної дії, паралельні дії, перспективні лінії,
вибух, педагогічна техніка, педагогічна технологія, педагогічна майстерність, форми виховної роботи,
опорний сигнал, коментоване управління, заглиблення, проблемний урок, дедуктивні методи
навчання аналіз синтез, класифікація, діагностика, прогнозування, форми навчання, спілкування,
стилі педагогічного спілкування, агресія, сором, сором’язливість, педагогічний обов’язок, конфлікт,
несправжній авторитет, батьки, помилки виховання, педагогічна занедбаність, реакції діалогічного
спілкування, прийоми опосередкованого впливу, "бережлива" педагогіка, педагогіка співробітництва
та інші.
Другий етап, передбачає розгляд виокремлено проблеми в межах основних типів суперечностей:
суперечність у системі ієрархії цілей між основною метою виховання та особистими
цілями вчителя й учнів, завданнями конкретно-методичними; суперечність між рівнем
теоретичної підготовки вчителя і практичними вміннями;
суперечність між завданнями виховання (навчання) та використовуваними формами
роботи або системою методів та способів;
суперечність між особистими цілями учня і завданнями колективної діяльності;
суперечність між можливостями учня в "зоні дії" та завданнями уроку;
суперечність між загальноосвітніми стандартами і завданнями розвитку творчої
особистості;
суперечність між рівнем потреб учнів і можливими формами їх задоволення;
суперечності, викликані нерівномірністю фізичного і психічного розвитку учнів;
суперечність між авторитетним стилем спілкування дорослого і дитячим негативізмом;
суперечність між усвідомленням вихователем своєї місії і особистим станом, який
спричиняє пасивність, лінощі, байдужості та інші.
Саме суперечність розглядаємо як ситуацію, в якій спроба покращити одну характеристику задачі
веде до погіршення іншої. Для вирішення протиріччя треба застосовувати "нестандартний, творчий
підхід".
Третій етап пропонує студентам, майбутнім учителям, назвати основну суперечність поставленої
задачі в формі гіперболізованого опису ситуації, коли загострюються всі можливі конфліктні зони.
Четвертий етап вимагає практичної демонстрації вирішення суперечності, зазначаючи зміни в
особистих сферах учителя та алгоритм дій, виражений мовою педагогічних понять.
П’ятий – пропонує навести приклад задачі, побудованої на подібній суперечності, що
вирішується за аналогією.
І шостий, заключний, з метою активізації мислительної діяльності, пропонує здійснити спробу
запропонувати нестандартну гіпотезу – "фактичне" вирішення проблеми.
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Як на наш погляд, ці етапи передбачають реалізацію зовнішніх цілей у процесі підготовки вчителя
– соціальних на основі розвитку внутрішньої природи, та індивідуальної програми діяльності
студента, прогнозуючи в такий спосіб технологічний каркас педагога як ерудованого методолога
(оволодіння фундаментальним науковим знанням), компетентного теоретика (розуміння та
моделювання педагогічних концепцій на чіткій методолого-теоретичній основі) і технолога, як
організатора педагогічної діяльності, що ґрунтується на програмуванні цілей та засобів реалізації, що
їх забезпечує розвиток та виховання студента, майбутнього педагога, його педагогічної майстерності
та творчості. Забезпечити такий рівень, звичайно, може глибоке вивчення студентом дисциплін
філософсько-природничого та соціально-педагогічного циклу. Це сприятиме баченню ним кожної
педагогічної проблеми на антропологічній основі, що ми виокремлюємо як провідний
методологічний підхід, оскільки він синтезує знання людинознавчого характеру і спроможний
забезпечити певний рівень сформованості педагогічного мислення – синтетичного; вивчення
експериментальної педагогіки, що ґрунтується на загальних методах експериментальних досліджень
і, синтезуючись із проективною педагогікою, забезпечить педагога вміннями і навичками ставити
завдання, діагностувати, експериментувати, обґрунтовувати, узагальнювати і на цій основі
моделювати навчально-виховний процес як педагогічну систему, враховуючи при цьому різні
варіанти інтегрування систем та їх окремих компонентів, синтезувати методологічні, теоретичнометодичні та технологічні знання.
Тобто така побудова технології формування педагогічного мислення в майбутніх учителів
сприятиме створенню умов удосконалення професійної підготовки на конструктивній основі. А
оскільки конструктивна діяльність спрямована на створення, розробку проекту педагогічної системи
– аспект педагогічної технології, то ми пропонуємо розглядати його як важливий чинник
системотворення. Процесуальна педагогічна діяльність перебуває у взаємозв’язку із
конструктивною. У контексті реалізації цього педагогічного процесу як провідні можна виокремити
цілі, що перебувають у єдності із засобами їх реалізації. Наш підхід ми відобразили на основі
логічно взаємопов’язаної низки компонентів: технологія ð програмування (проектування,
моделювання, конструювання за допомогою певних цілей – стратегія) ð процес системотворення, за
допомогою системотвірних компонентів (внутрішній, зовнішній, міжнауковий, міждисциплінарний,
горизонтальний, вертикальний синтези), ð систематизація (комплекс тощо) ð проект системи як
результат технології реалізація системи (форми, методи, організаційні способи або методика
навчання чи виховання) педагогічна майстерність ð педагогічна творчість (нововведення в
систему на основі індуктивно-дедуктивного підходу). Тобто технологічний підхід, на нашу думку, в
реалізації програмованих цілей забезпечує програмована ієрархія освітньо-виховних цілей
(конструктивна складова) та система засобів реалізації (процесуальна) (за С. Г. Карпенчук) [6].
Саме на цьому рівні педагогічної діяльності, народжуються нові цілі, проекти, відбувається
обґрунтування і постановка цілей, здійснюється реалізація цільових завдань, корекція
програмованого процесу, приймаються остаточні рішення.
Йдеться про технологічний процес у педагогічній діяльності, що характеризується
концептуальністю (спирається на наукову концепцію, що ґрунтується на програмуванні освітньовиховних цілей в просторі (по горизонталі)), тобто паралельно з граничними галузями наукових знань
(соціологією, етикою, психологією), і в часі (по вертикалі – перспективна прогресія) на
методологічному, теоретичному та органзаціно-методичному рівнях, тобто внутрішнім та зовнішнім
синтезом підходів до розвитку й виховання людини у всій її масштабності і прогресії,
системотвірністю (у ній простежуються всі ознаки педагогічної системи: інтегрованість,
таксономічна ієрархія, педагогічна логіка, цілісність); керованість (піддається можливості
діагностики досягнення цілей планування, моделювання, проектування); ефективність (може бути
прогнозована як така, що гарантує оптимальність у процесі досягнення прогнозованих результатів);
прогресивність (характеризується новаторством, перспективністю, практичною орієнтованістю
тощо) – тобто відповідає критеріям сучасного системотворення.
У цьому контексті необхідно моделювати систему мислительної діяльності студента,
синтетичного мислення, як такого, що, на наш погляд, забезпечує реалізацію цього процесу.
Оскільки людина у всі періоди її вивчення переважно сприймається як певна цілісність, ідентична
будові Світу, то й процес його осягнення нею (пізнання) обґрунтовувався на такій основі: природна
людина світ відчуває за допомогою органів відчуття: зору, слуху, нюху, дотику, смаку; соціальна
людина сприймає його, вивчає, аналізує тощо, як істота розумна. У цьому ж контексті
виокремлюється її спроможність мислити й розуміти; людина духовна, творить на основі законів
розвитку світу, загальнолюдських цінностей з орієнтацією на найвищі рівні досконалості аж до рівня
Вищого Абсолюту – Вищий Розум, Духовність, Творчість. Одне слово, в мислительній діяльності
виокремлюється природовідповідне мислення (працюють дві півкулі головного мозку – ліва і права),
раціональне, властиве людині соціальній, яка переслідує за допомогою мислення відкриття, щоб
забезпечити своє власне життя й життя суспільства (матеріалістичний підхід); творче – в прямому
розумінні як таке, що властиве обдарованим, геніальним людям, які примножують духовні багатства
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суспільства (художники, письменники, музиканти, скульптори, люди із різних сфер науки тощо) і в
опосередкованому, як таке, що забезпечує творчий (нестандартний підхід) до різних видів діяльності,
оновлюючи їх за рахунок нововведень, реалізації прогресивних ідей та новітніх технологій.
Навчання студентів технології мислительної діяльності – одне із завдань, що забезпечить
наявність у них прагнення, потреби (мотиваційна сфера) пізнавати світ у його цілісності й
виокремлювати його складники і, відповідно, асоціювати й аналізувати власну структуру із цією
цілісністю, гармоніювати свій власний потенціал із загальнолюдським, а це, у свою чергу, спонукає
до синтезу знань та їх інтегрування й у педагогічному контексті (узагальнення та використання
світового педагогічного досвіду).
Наше завдання – запропонувати таку технологію професійної підготовки і навчання синтетичного
мислення, щоб вона була досить загальною для конструювання процесу керування і самоврядування
навчальної діяльності студентів з конкретними цілями професійно-творчого саморозвитку при
використанні її іншими педагогами й в інших обставинах (при дотриманні виділених нами
педагогічних умов) і досить гнучкою для обліку індивідуальних особливостей студентів, їхніх
мотивів, інтересів, характеру і майстерності педагога, профілю закладу.
Таким чином, технологія формування синтетичного мислення у студентів педагогічного коледжу
повинна мати варіативний і корекційний характер. Тому проблема пошуку і розвитку інваріантів
мислення, його видів, педагогічного мислення в цілому, знаходження точок єдності високотехнічного
розвитку із морально-духовним буде актуальною ще не одне десятиріччя, викликатиме ще не раз
сумніви і спонукатиме до дискусій доти, доки антропологічний принцип не буде покладено в основу і
не дотримано методологічного(зовнішнього, міжнаукового) синтезу у всіх сферах буття людини.
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Семенюк-Иванюк Л. Ю. Развитие педагогического мышления как компонент технологии
профессиональной подготовки будущего учителя.
В технологии профессиональной подготовки студентов выделяется проблема формирования
синтетического типа мышления учителя (инвариантом педагогического мышления) как условия
обеспечения в будущем эффективной педагогической деятельности и развития мыслительной сферы
учеников начальной школы. Рассматривается вариативный и коррекционный характер
синтетического мышления.
Semenyuk-Ivanyuk L.Lu. Development of the Pedagogical Thinking as Component to Technologies of the
Training of the Future Teacher.
The problem of the shaping the syntetic type of the thinking of the students is singled out in technologies of
the student training (the invariant of the pedagogical thinking) as condition of the provision to in the future
efficient pedagogical activity and development of junior pupils' mental sphere. The variative and
correctional character of the synthetic thinking are viewed.
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МОВНО-МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ НА УРОКАХ УКР АЇНСЬКОЇ МОВИ
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У статті висвітлено питання, що стосуються проблеми формування мовно-мовленнєвої
компетенції на уроках української мови в початкових класах, визначено сутність базових понять
дослідження: мова, компетенція, мовленнєва компетенція, мовна компетенція, комунікативна
компетенція; представлено зміст мовної лінії з рідної мови в початкових класах.
На сучасному етапі реформування школи в цілому і вдосконалення навчання рідної мови зокрема,
одним із найголовніших завдань є формування ініціативної, самостійно мислячої особистості,
спроможної вільно і досконало володіти рідною мовою як засобом спілкування, пізнання
навколишнього світу, так і засобом самореалізації і життєтворчості. У сучасних умовах модернізації
шкільної освіти особливої актуальності набуває проблема опанування школярами рідної мови не
лише як засобу пізнання, а й спілкування, прилучення до скарбниць культури українського народу,
формування в них мовної і мовленнєвої компетенції як сукупності знань, умінь і навичок, необхідних
для застосування державної мови у різних сферах життя і виробництва. Основна мета навчання рідної
мови в школі полягає у формуванні особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно
користуватисямовними засобами.
У реалізації навчально-виховних завдань національної школи вивчення рідної мови виступає як
перший і найголовніший навчальний предмет. Не випадково К. Ушинський назвав її могутнім і
великим педагогом, який "не тільки навчає багато чого, а й навчає напрочуд легко, за якимсь
недосяжно полегшеним методом" [1: 124]. "Рідна мова виконує насамперед дві соціальні функції −
служить засобом розвитку особистості як передумови розвитку народу і використовується як засіб
пізнання та комунікації" [2: 9]. Мета статті – розкрити роль мовленнєвої компетенції у розвитку
особистості. Мова − це головний інстинкт, який відрізняє людину від інших живих істот; це є
соціальний зв'язок між людьми, засіб для виявлення свого внутрішнього світу і для приймання нового
безмежного знання. З усіх живих істот словесну мову має тільки людина, і це робить її паном над усім
світом. У явлення дитини тільки тоді стають певними і ясними, коли вони одержують словесне
вираження. І, саме тому, одне з провідних місць у загальній системі навчання посідає розвиток
мовлення. "Мовлення є не лише засобом спілкування, але й засобом мислення, носієм свідомості,
пам'яті, інформації, засобом управління своєю поведінкою" [3; 4]. Проблема мовленнєвої підготовки
дітей включає в себе поняття мовленнєвої компетенції. Поняття компетенція сприймається як
похідне, вужче від поняття компетентність. Це соціально закріплений освітній результат.
Компетенція − об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень тощо
в певній сфері діяльності людини. Складовими предметної компетенції є знання, вміння, ставлення та
навички.
Мовленнєва компетенція є однією з провідних складових характеристик особистості, що
формується у процесі її розвитку. Особлива роль у цьому процесі належить початковій ланці освіти,
де виявляються і планомірно розвиваються здібності дитини, формуються вміння, навички та
бажання вчитися, створюються умови для розвитку всіх сторін особистості, її самовираження.
Проблема розвитку мовленнєвої компетенції дитини займає одне з провідних місць у сучасній
педагогіці, саме цим обумовлюється необхідність цілеспрямованої, систематичної роботи щодо
мовленнєвої підготовки школярів у школі, адже мовленнєвий розвиток особистості є одним з
найважливіших показників її цілісності та самодостатності. Психологічні аспекти проблеми
формування мовленнєвої компетенції відображені у працях Л. Виготського, М. Жинкіна, І. Синиці,
Л. Щерби. Педагогічні і методичні питання формування мовленнєвої компетенції розробляли й
сучасні вчені: В. Бадер, О. Біляєв, Т. Ладижинська, В. Мельничайко, Л. Мацько, М. Пентилюк,
Г. Шелехова.
Актуальність дослідження зумовлено дотриманням основних положень сучасної Концепції
мовної освіти в Україні, автори якої визначили головною метою навчання рідної мови в середній
школі – формування особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно,
виправдано користуватися мовними засобами під час сприйняття (слухання і читання) та створення
(говоріння і письма) висловлювань у різних сферах мовлення, тобто в забезпеченні її всебічної
мовленнєвої компетенції. Термін "мовна компетенція" використовується у сучасній науці
(психолінгвістиці) в різних значеннях: як знання людини про мову (знання мовних одиниць різних
рівнів, правил їх зміни, поєднання одного з іншим тощо) і як володіння мовою (використання цих
знань у процесах спілкування).
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Термін "мовна компетенція" було введено Н. Хомським близько середини XX століття. Зміст
цього поняття запропонував Д. Злобін, який, досліджуючи психолінгвістичну проблему "мовних
здібностей, знання про мову і мовну активність", довів, що існує різниця "між тим, що людина
теоретично здатна говорити і розуміти, і тим, що вона насправді говорить і розуміє в конкретних
ситуаціях" [5: 22-23]. А. Богуш тлумачить мовну компетенцію, як засвоєння і усвідомлення мовних
норм, що склались історично у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та
адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності у процесі використання певної мови.
"Мовна компетенція − це інтегративне явище, що охоплює цілу низку соціальних здібностей, знань,
умінь, навичок, стратегій і тактик мовної поведінки, установок задля успішного здійснення діяльності
в конкретних умовах спілкування" [6: 87].
О. Божович розглядає мовну компетенцію як психологічну систему, що включає два основних
компоненти: "мовний досвід, накопичений дитиною у процесі спілкування і діяльності, і знання про
мову, засвоєні у процесі спеціально організованого навчання" [7: 34]. Л. Калмикова зазначає, що
необхідним компонентом розвитку мовної компетенції дитини є "спеціальна мовна (когнітивна) і
мовленнєва (рефлексивна) підготовка" [8: 95], яка є, окрім того, своєчасним моментом у введенні її
в мовну дійсність, по-перше; і, по-друге, важливою умовою для розвитку засад довільності, намірів,
усвідомленості мовлення. Під мовною компетенцією М. Львов розуміє " знання граматики,
фонетики, лексики, стилістики тієї мови, що вивчається" [9: 197]. Автор підкреслює, що дуже
важливим аспектом означеної проблеми є такий: мовна компетенція не повинна розглядатися
окремо від мовленнєвої компетенції, а слугувати її теоретичною основою − шляхом аналізу і
синтезу текстів на мові, що вивчається.
"Вивчення мови − це засвоєння основ лінгвістики − тієї сукупності мовних знань, які забезпечують
формування мовленнєвих умінь і навичок необхідних кожній людині упродовж усього життя, це
мовна компетенція. У процесі вивчення мови учні набувають знань про саму мову, її граматичну
структуру і словниковий склад, історію і закони її розвитку; в них складаються уявлення про роль
мови в ментальності українського народу, в його суспільному житті, в розвитку інтелекту людини
тощо. Це і становить їхню мовну компетенцію" [10: 12].
Реалізація мови в мовленні здійснюється у процесі мовленнєвої діяльності як сукупності
"психофізичних дій організму людини, які спрямовуються на сприймання і розуміння мовлення або
породження його в усній чи писемній формах" [11: 8]. У мовленнєвій діяльності розрізняють мовну
компетенцію і мовленнєву, яка включає лексичну, фонетичну, граматичну, діамонологічну
компетенції. Мовленнєва компетенція (аудіювання, говоріння, читання, письмо) спирається на мовні
знання і залежить від їх рівня. Під час застосування знань з мови, у школярів формуються мовленнєві
уміння і навички. Наслідком мовленнєвої діяльності є текст (висловлювання). Як вважають
С. Єрмоленко і Л. Мацько мовленнєва діяльність має бути покладена в основу вивчення мови.
Мовна компетенція − це потенціал лінгвістичних знань людини, сукупність правил аналізу й
синтезу одиниць мови, які дають можливість будувати й аналізувати речення, користуватися
системою мови з метою спілкування. Зміст мовної компетенції − це засвоєння категорій і одиниць
мови та їх функцій, вивчення закономірностей і правил оволодіння системно-структурними
утвореннями семантичного, синтаксичного, морфологічного, фонологічного характеру, які необхідні
для розуміння і побудови мовлення, це здатність розуміти й реалізовувати граматичну природу
висловлювання. Знання, вміння і навички вважаються складовими будь-якого виду компетенції. Між
мовними знаннями, з одного боку, і вміннями та навичками, з іншого, існує взаємоспрямований
зв'язок. Мовні знання зумовлюють виникнення мовленнєвої реакції або реалізації цих знань у вміннях
і навичках, а певний мовленнєвий досвід спричинюється до підсвідомих чи свідомих узагальнень.
Таке явище Л. Щерба назвав "опрацьованим лінгвістичним досвідом", який можна вважати
елементом мовної компетенції.
Формування мовленнєвих умінь і навичок, набуття мовної і мовленнєвої компетенції під час
засвоєння мовної системи – це головні задачі навчання мови. Мовленнєва компетенція виявляється у
виробленні вмінь користуватись усною і писемною мовою, багатством її засобів виразності у
залежності від цілей та задач висловлювання і сфери суспільного життя. Важливим для розробки
методики розвитку мовлення є положення про мовну особистість (її рівень володіння мовою,
інтелектуальний розвиток, духовне багатство, уміння розвивати і зберігати мовні традиції тощо); про
розмежування понять "мова" й "мовлення"; про розуміння тексту як продукту мовленнєвої діяльності,
що реалізується в певному дискурсі. Основними змістовими лініями програми та підручників є мовна
і мовленнєва. Мовна змістова лінія забезпечує засвоєння школярами системних знань про мову і
формування в них відповідних мовних умінь як засобу спілкування, пізнання, самовираження, що
становить мовну компетенцію учня. Мовленнєва змістова лінія передбачає формування, закріплення
й удосконаленнявмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні,
письмі), що забезпечує мовленнєву компетенцію.
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Зміст мовної лінії в повній відповідності до вимог навчальної програми подається за лінійним
принципом і доповнюється реалізацією системи внутрішньопредметних зв'язків, що гарантує
систематичне збагачення мовлення дітей лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними
засобами та сприяє удосконаленню мовних і мовленнєвих умінь. Підручники вміщують чимало
демонстраційних, порівняльних та узагальнювальних таблиць і схем. Вивчення кожної лінгвістичної
теми передбачає виконання вправ на збагачення й уточнення словникового запасу учнів. Чимало
мовних вправ супроводжуються зразками виконання та довідками для вибору потрібних слів або
граматичних форм. При вивченні змістового компонента рідної (української) мови "мовна
(лінгвістична) змістова лінія забезпечує мовну компетенцію школярів як одного із засобів
формування мовленнєвого розвитку", а провідною є мовленнєва (комунікативна) лінія, яка передбачає
формування вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні,
письмі), тобто формування комунікативної (мовленнєвої) компетенції.
"Основною змістовою лінією мовної освіти у початковій ланці загальноосвітньої школи є
комунікативна, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати, говорити, читати і писати.
Лінгвістична та етнокультурознавча лінії забезпечують відповідний обсяг знань про мову, умінь і
навичок їх використання в мовленнєвій діяльності, а також уявленні про звичаї, побут українського
народу, визначні події та постаті" [1: 4]. На думку більшості науковців, мовленнєва компетенція
становить основу комунікативної компетенції. Комунікативна компетенція – це комплексне
застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціальнопобутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування [12:
103]. Далі подаємо найголовніші компетенції учнів з рідної мови в початкових класах.
Таблиця 1.
УЧЕНЬ МАЄ ЗАСВОЇТИ
УЧЕНЬ МАЄ ЗНАТИ
ЗМІСТ МОВЛЕННЄВОЇ (КОМУНІКАТИВНОЇ) КОМПЕНЕНЦІЇ
Розуміти зміст сприйнятого на слух або
Види мовленнєвої діяльності: аудіювання,
читання, говоріння, письмо; формами мовлення прочитаного тексту;
орієнтуватися в умовах спілкування;
(усне та писемне);
вступати в діалогічне спілкування й
види мовленнєвих форм (монолог і діалог);
підтримувати його;
складові ситуації спілкування;
будуватиусне й письмове висловлювання на
основні вимоги до мовлення, типи мовлення,
певну тему в доцільному стилі й жанрі,
стилі та жанри мовлення;
вибираючи й поєднуючи різні типи мовлення та
основними ознаками тексту та ін.
ін.
ЗМІСТ МОВНОЇ (ЛІНГВІСТИЧНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ
Розрізняти звуки мови й мовлення (голосні
Функції мови в житті суспільства (розділи
та приголосні; приголосні дзвінкі та глухі,
науки про мову);
тверді, пом’якшені та м’які), правильно
одиниці мови (звук, значуща частина слова,
вимовляти звуки та слова, записувати слова;
слово, словосполучення, речення, текст); знаки
письма;
лексичне і граматичне значення слова;
визначати значущі частини слова; розрізняти
пряме й переносне значення слів;
частини мови, визначати члени речення,
походженняслів;
розрізняти види речень за метою
творення слів;
висловлювання, емоційним забарвленням,
систему частин мови;
будовою;
будовусловосполучення;
інтонувати речення відповідно до розділових
види речень за метою висловлювання,
знаків;
емоційним забарвленням;
граматичну основу речення, члени речення;
правильно писати слова, розставляти
орфограми та орфографічні правила;
розділові знаки в реченнях і текстах.
пунктограми (розділові знаки) та правила
пунктуації.
Отже, базою формування в учнів початкових класів комунікативної компетенції є комунікативні
уміння сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативних умінь неможливий
без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Мовна та мовленнєва
компетенції ґрунтуються на усвідомленні основної функції мови − комунікативної, яка забезпечує
мовленнєву діяльність її носіїв і впливає на їхній різнобічний розвиток. Комунікація або спілкування
людей відбувається в процесі мовленнєвої діяльності і забезпечує формування комунікативної
компетенції. Таким чином, усі ці компетенції можуть бути виведені як реальні вимоги до засвоєння
учнями сукупності знань, способів діяльності, на основі яких формуються певні вміння й навички,
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досвід ставлень знань, що вкупі породжують якості особистості, спроможної успішно діяти в
суспільстві.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕР АТУРИ
1.
2.

Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – К., 1983. – Т. 1. – С. 124.
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт,
2005. – 400 с.
3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Інформ. збірник Міністерства освіти і науки України. –
2006. – № 2-3. – С. 3-5.
4. Бєляєв О. М., Скуратівський Л. В., Симоненкові Л. М., Шелехова Г. Т. Концепція навчання державної мови
в школах України // Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 2-4.
5. Злобин Д. Психолингвистика/ Под общ. ред. А. А. Леонтьева. − М.: Прогресс, 1976. – 350 с.
6. Богуш А. М., Шиліна Н. С. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школі. – Одеса:
ПНЦ АПН України, 2003. – 335 с.
7. Божович Е. Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы // Вопр. психологии. –
1997. – № 1. – С. 33-43.
8. Калмиков Л. О. Комунікативний підхід до розвитку мовлення // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. –
С. 51-55.
9. Львов М. Р. Речь младших школьникови пути ее развития: Пособие для учителя. − М.: Просвещение, 1975.
– 176 с.
10. Методика навчання рідної мови в середніх освітніх закладах / За ред. М. П. Пентилюк. − К.: Ленвіт, 2003. –
264 с.
11. Пентилюк М. І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови // Українська мова та
література в школі. – 1990. – № 3. – С. 8-10.
12. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 216 с.

Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Ткачук О. С. Языково-речевая компетенция на уроках украинского языка в начальных классах.
В статье отражены вопросы, которые касаются проблемы формирования языково-речевой
компетенции на уроках украинского языка в начальных классах, определена суть базовых понятий
исследования: речь, компетенция, речевая компетенция, коммуникативная компетенция,
представлено содержание языковой линии с родного языка в начальных классах.
Tkachuk О. S. Language and Speech Competence on the Lessons of Ukrainian in Elementary School.
The article describes the problem of formation of speech competence on Ukrainian language lessons for
junior students, describes the basic issues of the researches: speech, competence, speech competence,
communicative competence, the content of speech live from native language for junior students is performed.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
Досліджено особливості диференційованого підходу до навчання та перспективність впровадження
диференціації у процес комунікативно-мовленнєвого розвитку школярів на уроках читання; розкрито
сутність диференціації, диференційованого навчання та диференційованого підходу до навчання;
подано класифікацію диференціації за характером організації навчального процесу (профільна
(зовнішня) та рівнева (внутрішня) диференціація) та за рівнем пізнавальних можливостей дітей
(диференціація за ступенем складності, за ступенем самостійності і за обсягом); означено умови,
позитивні риси та труднощі диференційованого навчання.
Вступ. Зв’язок роботи з важливими практичними завданнями. В умовах сучасної школи
одним із головних завдань навчання рідної мови є формування в учнів умінь і навичок, які б сприяли
вільному використанню засобів мови у будь-яких життєвих ситуаціях під час сприймання,
відтворення та створення висловлювань у різних сферах, формах, видах і жанрах мовлення.
Українська мова сьогодні – не лише предмет, а й засіб навчання. У зв’язку з цим особлива увага
приділяється комунікативно-мовленнєвому розвитку особистості з урахуванням вимог теорії
мовленнєвої діяльності.
Посилення уваги до мовної освіти викликане і необхідністю формування особистості, яка
відзначається свідомим ставленням до рідної мови, мовленнєвою активністю на всіх етапах
оволодіння мовленнєвою діяльністю, високою культурою спілкування. Нова мотивація вивчення
державної мови вимагає оновлення методики викладання української мови, диференційованого
підходу до визначення мінімальних, достатніх і спеціальних знань та вмінь з цього предмета. Тому
сьогодні є перспективним послідовне впровадження нових підходів до проблеми комунікативномовленнєвого розвитку учнів, удосконаленняуроку читання.
Впровадження принципу цілеспрямованості і систематичної роботи над розвитком загальних і
навчальних здібностей у всіх школярів означає використання фактичних та потенційних можливостей
кожного учня за класно-урочної форми навчання [1: 3-4]. Практична реалізація цього завдання
пов’язана з послідовним впровадженням диференційованого підходу, який передбачає групування
школярів за певними ознаками для забезпечення оптимальної навчальної діяльності відповідно до
рівня розвитку кожного.
Творчі пошуки науковців, методистів, учителів дали можливість збагатити практику роботи
школи інноваціями та підготувати теоретичну базу для диференційованого підходу щодо навчання
школярів. Водночас ще не завжди повною мірою усвідомлюються організаційні та методичні аспекти
диференційованого навчання; нерідко виникають труднощі під час опрацювання диференційованих
завдань для самостійної роботи школярів; завдання диференціюються епізодично. Потреба організації
комунікативно-мовленнєвої діяльності одночасно з урахуванням різних рівнів складності навчання та
недостатня теоретична і методична розробленість технологій, які сприятимуть досягненню
поставленої мети, зумовлюють актуальність проблеми впровадження елементів диференційованого
навчання у процес комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів на уроках читання.
Мета статті. З’ясувати особливості диференційованого підходу до навчання та перспективність
диференціації у процесі комунікативно-мовленнєвого розвитку школярів на уроках читання.
Результати дослідження. Диференціація (від лат. differentia – відмінність) тлумачиться як поділ,
розчленування, розшарування будь-чого на окремі різнорідні елементи.
Диференціація навчання – це врахування індивідуальних особливостей учнів у тій формі, коли
учні готуються на основі деяких особливостей для окремого навчання і здебільшого навчання в цьому
випадку проходить за декількома різними навчальними планами і програмами [2: 8].
Диференційованим є організоване навчання типологічних груп, сформованими за приблизно
однаковим рівнем розвитку, що дозволяє навчати дітей на достатньо високому рівні складності з
використанням різних методів, прийомів, форм самостійної роботи, адекватних дидактичним
можливостям кожної із груп, що забезпечує оптимальний інтелектуальний розвиток учнів і тим самим
сприяє більш успішному засвоєнню ними знань [3: 9]. Диференційований підхід до навчання – це
створення педагогом невеликих груп всередині школи, класу (з урахуванням особистісних якостей
учнів, їх нахилів, інтересів, здібностей, рівня готовності) і організація навчально-виховної роботи, що
сприяє розвитку цих груп.
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Мета диференційованого підходу – пристосувати умови навчання до особливостей різних груп
учнів [4: 89] та забезпечити кожному учневі оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі
навчальної роботи на кожному етапі уроку.
Продовження цих думок є і в працях сучасних відомих науковців. Зокрема О. Савченко відзначає,
що одним із шляхів забезпечення результатів навчання в системі уроків є диференційований підхід
[5]. Диференційоване навчання передбачає трансформацію класних форм у типолого-групові форми
навчання і забезпечує перехід від мікрогрупових форм – до індивідуальних. Диференціація навчання
вимагає формування класів, груп за наперед визначеними критеріями, тобто організацію навчання з
відносно гомогенним складом навчальної групи [6: 119].
Зважаючи на найважливіші ознаки головних навчальних елементів – суб’єкти учіння та зміст
навчання, П. Скіорський виділив основні та похідні принципи диференційованого навчання.
Основними принципами, які знаходяться в постійній взаємодії, є принцип науковості та принцип
природовідповідності.
Принцип науковості передбачає суб’єктне адаптування наукових знань без втрати їх істинності,
правдивості й об’єктивності, рухаючись від істинно-найпростіших форм до строго наукових.
Принцип природовідповідності – це і адаптація до акселераційно-вікових, індивідуальних
особливостей школярів під час закладання психолого-педагогічних умов навчання, і не менш глибоке
повсякденне вивчення вчителем своїх учнів у процесі самого навчання; це врахування на стадії
проектування навчання і в процесі його практичної реалізації загальних природних закономірностей,
вікових та індивідуальних особливостей учнів [6: 122].
До похідних принципів, які поглиблюють розуміння науковості змісту і природовідповідності до
учнів, відносяться пари принципів, що знаходяться в паралельному взаємозв’язку:
1. Принцип індивідуалізації та принцип диференціації.
2. Принцип адаптовано високого рівня трудності і складності та принцип активності.
3. Принцип зв’язку навчання з життям та принцип самостійності.
Актуальними для диференційованого навчання, на думку П. Сікорського, є і принцип наочності,
принцип навчання швидким темпом, принцип гуманізації [6: 123].
Сучасними дослідниками (О. Бугайов, А. Вороніна та ін.) було виділено дві форми диференціації
за характером організації навчального процесу: профільну (зовнішню), яка передбачає навчання
різних груп учнів за різними програмами та планами, що відрізняються змістом, структурою, обсягом
вимог до знань, умінь; рівневу (внутрішню), як сукупність прийомів та засобів навчання, що
використовуються для забезпечення досягнення учнями різного рівня знань на основі врахування
індивідуальних можливостей.
В умовах одночасного навчання в класі дітей з різним рівнем навчальних можливостей основне
призначення диференційованого навчання у процесі комунікативно-мовленнєвого розвитку на уроках
читання – забезпечення оптимальної мовленнєвої діяльності учнів у процесі навчальної роботи на
всіх етапах уроку. В аспекті досліджуваної нами проблеми доцільним і перспективним є
впровадження рівневої диференціації, що передбачає врахування і орієнтацію на різні рівні розвитку,
прояву здібностей учнів і полягає у визначенні рівня обов’язкових результатів навчання і вищих
рівнів оволодіння навчальним матеріалом. Ураховуючи рівень пізнавальних можливостей дітей,
застосовують різні прийоми організації навчальної діяльності: за ступенем складності, за ступенем
самостійності і за обсягом.
Диференціація за ступенем складності передбачає застосування таких завдань, які потребують
різної ґрунтовності узагальнення та висновків, репродуктивногоі творчого характеру; розраховані на
різний рівень роботи, що виконується [7: 18-22]. Диференціація за мірою самостійності передбачає
застосування завдань однакової складності, але з різною мірою допомоги кожній групі школярів. Для
виконання завдання найсильнішій групі ставиться лише мета, а способи її досягнення діти
відшуковують самостійно; учням другої групи пропонується незначна допомога – конкретизація
завдання, вказівка на прийом розв’язування, зразок, навідні питання, схема, малюнок тощо. Для
розв’язання завдання дітям третьої групи надається найбільш повна інформація. Залежно від
сформованості в дітей навичок розв’язування пізнавальних завдань, інформація дозується від
найбільш до найменш повної. Диференціація за обсягом передбачає завдання однакового змісту, але
диференціюється або його обсяг, або час на його виконання [8: 2].
Визначаючи шлях і прийоми диференціації навчальної діяльності школярів бажано дотримуватись
певних умов, що сприяють ефективності використання індивідуальних, групових і колективних форм
роботи на уроці:
1. Матеріал можна диференціювати за ступенем складності, за мірою самостійності, за обсягом
роботи.
2. Необхідно об’єднувати дітей у групи довільно, групи не мають бути постійними. Слід давати
дітям самим обирати собі посильний вид роботи.
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3. Використовуватидиференційовані завдання систематично, майже на кожному уроці, уникаючи
стандарту.
4. Диференціація має проходити через різні етапи уроку.
5. Диференціацію бажано якнайширше застосовувати під час фронтальної роботи, коли учні
розв’язують загальні навчальні завдання.
6. Процес засвоєння слід супроводжуватипостійним контролем якості знань, умінь, навичок через
самоперевірку, взаємодопомогу з наступною взаємооцінкою та самооцінкою [9: 3].
Позитивним у диференційованому навчанні є: можливість ставити перед учнями навчальні
завдання, що передбачають пошук; створюються передумови для використання комплексних
розумових дій; навчальні завдання розв’язуються у процесі спілкування членів групи, що сприяє
вихованню колективізму, формуванню комунікативних якостей, поділу праці між членами групи;
учитель здійснює керівництво навчальним процесом опосередковано.
Однак, у використанні диференціації є і певні труднощі:
1. Структура і специфіка уроку обумовлюється поставленими цілями і завданнями, тобто в ході
уроку завжди є матеріал, який відповідно до програми навчання, необхідно обов’язково виконати
всім класом з коментуванням і поясненням; засвоєння матеріалу і практичне застосування знань
залежать від особливостей мислительних операцій та їх застосування кожного учня – уміння
аналізувати, синтезувати, порівнювати, співставляти, узагальнювати і т.д.
2. Психоемоційні особливості дітей: невміння контактувати, труднощами міжособистісного
спілкування, егоцентризмом, завищена чи занижена самооцінка, бажання виділитись і привернути до
себе увагу оточуючих.
3. Невміння читати (як наслідок – недостатньо засвоюється текст), вибирати з тексту головне,
обмежений словниковий запас і небажання працювати зі словниками; невміння працювати з планом,
будуватирозповідь із застосуванням певної термінології; мовленнєві помилки: неправильна побудова
речень, неправильне використання слів у контексті речення, використання розмовної, просторічної,
жаргонної лексики, слів-паразитів і т.д.; невміння самостійно працювати з навчальним матеріалом
тощо [4: 90].
Аналіз літературних джерел та вивчення стану впровадження диференційованого навчання у
практику роботи вчителів початкових класів міста Рівного та Рівненської області свідчать про те, що
не зважаючи на недостатню вивченість проблеми диференціації та певні практичні труднощі в її
реалізації, групова робота викликає схвалення і застосовується у шкільній практиці. Так, групові
форми роботи на уроках застосовують 76,3% із 120 опитаних учителів. До її позитивних рис учителі
відносять: урахування відмінностей у здібностях, рівнях розумового розвитку, способах діяльності
учнів (65,5%); урахування рівня знань учнів (58,2%); можливість оптимально працювати із
"сильними", "середніми" та "слабкими" учнями (61,4%); урахування різного характеру інтересу до
предмета, навчання (49,6%). Однак серед учителів 23,7% зовсім не організовують групову роботу або
здійснюють її періодично, пояснюючи таке становище браком часу на підготовку дидактичних
матеріалів, побоюванням зайвого шуму на уроці та відсутністю методичних рекомендацій щодо
організації та проведення групової роботи. Зміст і обсяг сучасної програми з української мови для
молодших школярів вимагають повсякчасної уваги до розвитку комунікативно-мовленнєвої
діяльності кожного учня. Один із шляхів здійснення цієї вимоги – раціональне поєднання
різноманітних форм організації роботи: колективної, парної та індивідуальної, що створить умови для
одночасної роботи з різним, але доступним навчальним матеріалом для учнів як з більшими, так і
меншими навчальними можливостями.
Різні прийоми диференційованих завдань повинні бути спрямовані на те, щоб усі учні вчились
розвивати своє мовлення. Поступово, на наступних етапах, учитель має зменшити різноманітні
способи допомоги і ускладнити завдання для окремих груп дітей, залежно від рівня сформованості
певних навичок самостійного виконання вправ.
З метою забезпечення ефективності навчального процесу та враховуючи недоліки диференціації,
вважаємо за доцільне для успішного комунікативно-мовленнєвого розвитку школярів на уроках
читання впроваджувати диференційоване навчання не в повному обсязі, а лише застосовувати його
елементи (диференціація завдань, допомоги учням, вимог до засвоєння знань, урізноманітнення
домашніх завдань, самостійних робіт).
Висновки. Реалізація принципу диференціації у процесі комунікативно-мовленнєвого розвитку
школярів на уроках читання сприятиме орієнтуванню навчального процесу на уроці не на
"середнього" учня, а на наявність різних за успішністю груп дітей і планування для них різних за
складністю, за ступенем самостійності та за обсягом завдань, застосовуючи різноманітні методи,
форми, засоби, прийоми вивчення нового матеріалу, його закріплення і перевірку знань.
Перспективу дослідження вбачаємо в розробці інтегрованого показника для розподілу учнів за
групами, характеристиці рівнів комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів (за класами) та розробці
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спеціальних завдань для кожної групи, які спрямовувалися б на забезпечення умов успішного
комунікативно-мовленнєвого розвитку школярів на уроках читання, усунення труднощів,
специфічних для виокремлених рівневих груп.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕР АТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Концепція загальної середньої освіти // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 3-5.
Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990. – 192 с.
Чиж С. Г. Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованого навчання
молодших підлітків: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський держ. педагогічний
ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 20 с.
Емелина А. В. Дифференцированный и индивидуальный подходы как основная составляющая
методической базы современного урока // Начальная школа. – № 6. – 2007. – С. 89.
Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: Магістр-S, 1997. – 256 с.
Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. – Львів: Каменяр, 1998. –
196 с.
Логачевська С. П. Диференційоване навчання на уроках математики // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С.
18-22.
Седеревічене А. О. Дидактичні можливості диференціації змісту початкової освіти // Народна освіта. –
2007. – Вип. 3. – С. 22-26.
Святченко О. В. Диференціація – умова успішного навчання // Поч. освіта. – № 12 (берез.) – 2007. – С. 3.

Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Шаливская Ю. В. Дифференцированный подход к коммуникативно-речевому развитию
школьников на уроках чтения.
Исследованы особенности дифференцированного подхода к обучению и перспективность внедрения
дифференциации в процесс коммуникативно-речевого развития школьников на уроках чтения;
раскрыта сущность дифференциации, дифференцированного обучения и дифференцированного
подхода к обучению; подана классификация дифференциации по характеру организации учебного
процесса (профильная (внешняя) и уровневая (внутренняя) дифференциация) и по уровню
познавательных возможностей детей (дифференциация за степенью сложности, за степенью
самостоятельности и по объему); отмечены условия, положительные черты и трудности
дифференцированного обучения.
Shalivska Y.V . The Differentiated Approach to Communicative-Speech Development of Pupils on the
Reading Lessons.
The features of the differentiated going are investigational to studies and perspective of introduction of
differentiation in the process of communicative-speech development of pupils on the lessons of Reading;
essence of differentiation, differentiated studies and differentiated approach to studies; classification of
differentiation is given after character of organization of educational process (profile (external) and level
(internal) differentiation) and after the level of cognitive possibilities of children (differentiation after the
degree of complication, after the degree of independence and on a volume); marked terms, positive lines and
difficulties of the differentiated studies.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Висвітлені теоретичні та практичні аспекти розвитку культури мислення учнів початкових класів
в умовах навчально-виховного комплексу. Розглянуто процес розвитку мислення у дітей віком від 6 до
10 років. Запропоновані конкретні прийоми та методи розвитку критичного мислення на уроках у
початковій школі. Проблеми та перспективи розвитку критичного мислення молодших школярів.
Загальна мета освіти сьогодення – виховання культури особистості, складові якої – культура
мислення, культура спілкування та поведінки. Розвиток культури мислення особистості передбачає
розв’язання педагогом таких завдань: розвиток в учнів поняттєвого мислення, зокрема таких якостей
як: гнучкість, глибина, критичність та самостійність; уміння аналізувати ситуацію, планувати свої дії
на кілька кроків уперед, адекватно оцінювати результати, самостійно добувати й переосмислювати
інформацію, конструктивновзаємодіяти з іншими людьми.
Житомирський навчально-виховний комплекс № 65 працює для дітей віком від 3 до 10-11 років. У
нашому закладі ми маємо практично унікальну можливість прослідкувати процес розвитку і
становлення особистості в найбільш цікавий період. Педагогічний колектив закладу давно зрозумів
важливість поняття наступності у розвитку, навчанні та вихованні дітей, тому всі педагогічні дії
плануються спільно у взаємодії вихователів-дошкільників та вчителів початкових класів. Це сприяє
тому, що педагогічний вплив має продовження в кожному наступному віковому періоді, що не може
не приносити свої позитивні результати. Вихованці нашого комплексу мають усі умови для розвитку
своїх здібностей. Робота в освітньому закладі нового типу, яким є навчально-виховний комплекс,
спонукає до постійного вивчення та впровадження у свою практику нових технологій та ідей
психолого-педагогічної науки. Зокрема, наш педагогічний колектив постійно працює над питанням
розвитку культуримислення в молодших школярів та зокрема критичного мислення.
Особливою проблемою в процесі розвитку культуриспілкування є систематизація та узагальнення
прийомів використання критичного мислення як умови підвищення рівня культури спілкування. Це і
є одним з методів появи самостійно мислячого покоління учнів. Таким чином метою статті є
теоретичні та практичні аспекти розвитку культури мислення учнів початкових класів в умовах
навчально-виховного комплексу.
У дітей молодшого шкільного віку швидко відбувається розвиток таких важливих для подальшого
шкільного життя психічних процесів, як рефлексія, внутрішній план дій, довільна увага, пам'ять, уява,
вміння спостерігати. Вік 6-10 років є найсприятливішим для розвитку цих психічних процесів. Але,
вивчаючи праці науковців з цього питання, ми з’ясували, що найкраще розпочинати цей процес не в 1
класі початкової школи, а ще раніше – з дошкільного віку, тому, що саме в цьому віці закладаються
основи для розвитку багатьох якостей і властивостей мислення, які набувають свого розквіту у
подальші вікові періоди. Це стосується і розвитку культури мислення. Відвідуючи разом з
психологом нашого закладу заняття в дошкільних групах (зокрема в старших групах), ми відмітили,
що дошкільнята виявляють найбільший інтерес до навколишнього середовища, мають велике
бажання пізнати взаємозв’язки та залежності, що існують у світі. На цьому етапі розвитку мислення
дитини має дещо іншу, ніж у дорослих, організацію. Так, спостерігаючи під час занять за дітьми, наші
педагоги відмітили, що під час виконання завдання на виокремлення зайвого предмета діти часто
виокремлюють не суттєві ознаки предмета, а ті, що є важливими на їх погляд, які формуються на
основі незначного життєвого досвіду, особистих переконань тощо.
Раніше наші педагоги, як і більшість інших, у такій ситуації казали: "Ти неправий". А що ж тепер?
Вихователь намагається дізнатися, чому дитина зробила такий вибір, чим керувалася, а вже потім
разом розібратись у правильності чи неправильності такого висновку. У такому випадку педагог не
дає готові знання та систему суджень, а вчить дитину вибудовувати власну логіку, допомагає
накопичувати свій чуттєвий досвід. Завдання педагога в даних умовах не загубити пізнавальний
інтерес, не втратити дорогоцінний час, коли дитина готова отримати допомогу в пізнанні оточуючого
світу. Діти часто задають проблемні запитання, які примушують нас самих зупинитись і задуматись.
Але дитині не потрібна готова відповідь, вона прагне шукати цю відповідь у співпраці з педагогом.
Іноді дитина навіть не вимагає негайної відповіді на ці питання. Проте сам процес постановки питань
стимулює розвиток критичного мислення. А на це у нас не завжди знаходиться час. Опинившись
кілька разів у ситуації незадоволеної потреби в пізнанні, діти більше не хочуть ставити цікавих
запитань, не просять пояснити незрозумілі речі, і тоді вже в першому класі учень втрачає інтерес до
навчання. Саме тому в роботі з дітьми ми всі питання і відповіді дітей сприймаємо серйозно і
намагаємося використати їх для розвитку мислення цієї маленької людини. Для цього
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використовуємо спеціальну систему вправ. Наведемо приклади деяких завдань, що сприяють вдалому
розвитку культуримислення дошкільників, а в подальшому й у молодших школярів.
Проблемою для дитини такого віку може бути будь-яка теоретична чи практична ситуація, в якій
немає однозначного вирішення і яка змушує зупинитись і замислитись (А. Савенков [1]). У
дошкільних групах ми використовуємо вправи на зразок незакінчених оповідань чи віршів.
Наприклад, "Вчора погода була сонячною, але надзвичайно спекотною…". Пропонуємо дітям
закінчити розповідь, але по-різному: спочатку від імені дитини, що приїхала відпочивати на море,
потім від імені старенької бабусі, потім – водія автобуса і тому подібне. Ідеальними умовами у
процесі виховання та розвитку стає ситуація, коли діти не бояться ставити найнесподіваніші питання,
знаючи, що не просто отримають на них відповіді, а будутьїх шукати разом з вихователем.
Спостереження. Також побачити проблему можна під час організованого спостереження.
Спостерігати лише на перший погляд просто, насправді дітям важко виділити певні властивості
предметів та явищ. Тому ми постійно спонукаємо дітей відображати в словах та діях те, що доступно
для сприймання саме зараз.
Експериментування. Власне експеримент – це реальні досліди з конкретними предметами. Різні
маніпуляції з цими предметами задовольняють потребу дитини в активних діях і допомагають
виявити причинно-наслідкові зв’язки та виокремити закономірності. Цей процес цікавить дітей чи не
найбільше з усіх навчальних дій. На практиці нами найчастіше використовуються експерименти з
водою ("Куди поділася вода?"), променем світла ("Де живе сонячний зайчик"), піском, рослинами
тощо.
Якщо розглянути продовження процесу розвитку культури мислення в початковій школі, то
можна відмітити, що часто учням складно засвоїти певні поняття через природні суперечності цих
понять. Відомо, що молодші школярі надовго пов’язують поняття з тим прикладом, який учитель
пояснив. Так, якщо вивчаючи поняття "корінь слова", учні мали справу зі словом, у якого корінь
становив три букви (рука), то і надалі вони можуть вважати, що будь-який корінь обов’язково
складається з трьох літер. Або, якщо при вивченні теми "Головні члени речення", підмет у
розглянутому реченні стояв на першому місці, то іноді до четвертого класу частина учнів визначають
цю ознаку як головну і вважають, що підмет завжди стоїть на першому місці.
Дослідження психологів [2] свідчать, що засвоїти будь-яке поняття неможливо без варіативності
неістотних ознак у кожному новому предметі, вправі, задачі при постійному збереженні основних та
істотних ознак. Навчаючи дітей розв’язувати варіативні задачі із різним використанням тих самих
понять, правил і способів оперування ними, вчитель формує в учнів узагальнені вміння розумової
діяльності. У старшому віці ці вміння можуть стати загальним способом розумової діяльності
дитини. Засвоєння учнем аналітико-синтетичного методу стає помітним в утворенні спеціальних
розумових умінь сприймати будь-яку конкретну задачу як вияв конкретних залежностей. Отже вік від
6 до 10 років за своїм психологічним змістом є переломним в інтелектуальному розвитку дитини, а
отже потребує особливої уваги вчителя. Мислення учнів починає набувати все більше властивостей
дорослого.
Осмислення певних теоретичних концепцій сприяло спрямуванню навчально-виховного процесу
на розвиток культури мислення дітей. Першим кроком стало введення у 1-2 класах з 2006-2007 н.р.
факультативногокурсу "Логіка" (автор О. Я. Митник). Це дало можливість отримати певні результати
вже після першого року навчання – учні стали набагато свідоміше сприймати навчальний матеріал,
без особливих утруднень виконують завдання на узагальнення, виокремлення зайвого. Так, за
останніми дослідженнями у 2 класі з завданнями на узагальнення на високому рівні справились 38%
учнів, на достатньому рівні – 46%, на середньому – 16%. Це значно кращі результати, ніж у минулому
навчальному році. Проте подальша діагностика виявила недостатній рівень розвитку такої якості
мислення, як критичність.
Це викликало в педагогічному колективі необхідність глибше вивчити причини даного явища,
сутність та особливості розвитку критичного мислення у дітей молодшого шкільного віку. Нас, як
педагогів, зацікавило пояснення цього поняття науковцями. У педагогіці, а зокрема в теорії
розвивального навчання (Є. С. Полат) критичне мислення має наступні ознаки: аналітичність,
асоціативність, самостійність, логічність, системність.
Найбільш практичне та обґрунтоване пояснення терміну "критичне мислення" дають у своїх
працях Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. По-перше критичне мислення – це мислення самостійне, бо
ніхто не може думати замість нас. Ми часто вчимо учнів починати відповіді з певних мовних
стереотипів на зразок "Я думаю…", "На мою думку…", "Я вважаю…" і таке інше, вважаючи при
цьому, що тепер відповідь буде самостійним розмірковуванням. Але головнішим є не словесне
оформлення думки, а змістове наповнення, яке кожен повинен обирати сам. По-друге, в основі
критичного мислення лежить постановка питань та з’ясування проблем, тому що вміння розв’язувати
проблеми та шукати відповіді на питання – це шлях до досягнення успіху в подальшому житті. По165
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третє, ознакою сформованості критичного мислення є вміння аргументовано висловлювати власну
думку, а також доводити певні переконання [3].
У молодших школярів мислення активно діє в межах наочно-дійового та образного. Це можна
спостерігати в першокласників (6 років) та другокласників. Учні звикли бути чудовими виконавцями,
мають певну суму знань, умінь та навичок. Тим часом написання ессе на вільну тему викликає масу
запитань як у вчителя так і учнів, адже у цьому виді діяльності не потрібні репродуктивні вміння.
Навчити дитину вільно викладати свої думки, аргументовано пояснювати власну точку зору можна,
лише розвинувши в учнів критичне мислення.
Процес навчання завжди невідривно пов'язаний з розвитком та станом дитячої психіки. Цінними
стали результати вивчення педагогами нашого комплексу впливу видів навчальної діяльності на
психоемоційний стан учнів. Дітям було запропоновано виділити ті види роботи, які є цікавими для
них, й ті, від яких вони найбільше стомлюються. Більшість дітей (63%) відмітили, що найбільше
стомлюються вони при заучуванні правил та інформації напам’ять, списуванні, виконанні вправ за
зразком. Найбільше задоволення діти отримують від розв’язування задач з логічним навантаженням,
проведення експериментів та дослідів, творчої роботи з текстом. Такі види діяльності активізують
творчі здібності, вміння розмірковувати, передбачати можливий результат, шукати вихід із ситуації.
Щоб забезпечити учням комфорт та безпеку, ми використовуємо безліч прийомів. Серед них похвала
за найменші досягнення, навіть якщо вони незначні, спокійна реакція на неправильні вчинки та
відповіді учнів, повага до кожної висловленої думки, незалежно від того, чи збігається вона із думкою
вчителя, зоровий і тактильний контакт з усіма учнями.
Для розвитку критичного мислення в навчально-виховному комплексі ми прагнемо
використовувати систему методів та прийомів. Більш детально розкриємо ті прийоми, які вже
успішно випробувані нашими вчителями та вихователями. Для вироблення навичок критичного
мислення ми використовуємо прийом критичного читання. Це такий спосіб читання, під час якого
учні не просто механічно читають текст, а опрацьовують його, застосовуючи при цьому прийоми, які
допомагають сформувати власне враження та позицію щодо отриманої інформації. Процес читання та
опрацювання будь-якого з текстів, що трапляються в навчальній діяльності, майже схожий та
представляє собою певний алгоритм дій та операцій. Завдання вчителя на уроці, де розвивається
критичне мислення не лише перевірити, як учень знає зміст написаного, а й виявити рівень розуміння
і навчити робити висновки з прочитаного. Стимулювання будь-якої розумової діяльності
відбувається за рахунок постановки проблемних запитань на зразок "Які питання залишились без
відповіді?", "З якими думками ви не погоджуєтесь?", "Якби ви були автором, чи написали б ви дещо
по-іншому?" та інші. Окрім постановки проблемних питань є ще кілька шляхів роботи над
формуванням критичного мислення. Це, наприклад читання тексту з позначками "Ú" – знайома
інформація, "+" – нова інформація, "–" – раніше ви думали інакше, "?" – інформація, що викликала
особливий інтерес і бажання дізнатися більше. Ще один варіант – читання в парах або взаємне
навчання, коли текст складний для розуміння або об’ємний за змістом. Також на уроках широко
використовуємо такий метод, як складання "асоціативного куща". Учні пригадують свої знання з
теми, перевіряють і встановлюють межі власного незнання, а отже – визначають мету уроку. Цей
метод може бути використаний і наприкінці уроку, під час рефлексії, коли маркером або крейдою
іншого кольору вносяться корективи у раніше складений "кущ". Цікавим результативним методом
роботи на уроці є складання і заповнення таблиці "Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися".
Таблиця заповнюється вчителем на класній дошці або на великому аркуші паперу, а учнями у
своїх міні-варіантах у зошиті. Така робота дає можливість учителю структурувати урок, а учням –
навчатися активно і більш зацікавлено, пригадувати попередні знання, вчитися формулювати питання
і, як результат, – формувати нові знання. Під час використання цього методу учні в парах
обговорюють і заповнюють першу колонку у своїх міні-таблицях. Потім, на основі пропозицій учнів
учитель заповнює першу колонку в спільній таблиці. Далі діти формулюють свої питання з даної
теми, на які вони хотіли б отримати відповідь під час уроку. Цей етап проводиться у вигляді
"мозкової атаки". У процесі роботи виявилося, що поставити питання для дітей – не зовсім проста
справа. Разом з цим цей етап є надзвичайно важливим. Ще В. О. Сухомлинський у своїх працях
наголошував: "Мислення на уроці починається там, де в учня з’являється потреба відповісти на
питання. Викликати цю потребу – це і значить поставити мету розумової праці" [4]. Після того, як
питання сформульовані, заносимо їх у велику таблицю, а діти – відповідно у свої власні. Подальша
робота будується відповідно до завдань і структури уроку, враховуючи записи у перших двох
колонках таблиці. Наприкінці уроку учні висловлюють свої думки з приводу того, чи отримали вони
відповіді на питання, які були записані у другій колонці. Ті нові факти, які ми не передбачили у
запитаннях, але дізнались у процесі уроку, заносяться до третьої колонки.
Перераховані прийоми є лише частиною з тих, які допомагають нам розвивати в учнів якості
мислення і критичне мислення зокрема. Звичайно, ми постійно поповнюємо свій арсенал методичних
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знахідок, шукаючи найоптимальніші засоби для того, щоб наші випускники ставали всебічно
розвиненими особистостями з розвиненою загальною культурою, частиною якої і є культура
мислення.
У подальшій роботі педагоги нашого закладу планують використовуватинові методи та прийоми,
які сприятимуть розвитку критичного мислення. Також необхідною умовою успішного навчання та
виховання дітей є систематизація та узагальнення вже відомих прийомів роботи з цього питання.
Розвинута культурамислення дозволяє сприяти появі нового, самостійно мислячого покоління. Це
надзвичайно важливо в час швидкоплинного соціального прогресу. Динамічний розвиток нашого
суспільства викликає необхідність постійної роботи над собою, посилення відповідальності кожної
особистості за власне майбутнє. Саме цьому і допомагає система розвитку критичності мислення.
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Шимон Л. П. Развитие критического мышления учеников начальних классов.
Отображены теоретические и практические аспекты развития культуры мышления учеников
начальных классов в условиях учебно-воспитательного комплекса. Рассмотрен процесс развития
мышления у детей в возрасте от 6 до 10 лет. Предложены конкретные приемы и методы развития
критического мышления на уроках в начальной школе. Выявлены проблемы и перспективы развития
критического мышления младших школьников.
Shimon L. P . The Development of the Critical Thinking of the Primary School Pupils.
The following article deals with the theoretical and practical aspects of the development of thinking
standards of the primary school pupils in an educational complex. There is suggested the certain methods
and ways of the critical thinking development at the lessons in a primary school. There are found the
problems and perspectives of the development of critical thinking of junior schoolchildren in this article.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Стаття присвячена розкриттю теоретичних засад розвитку зв’язного мовлення та навчання
розповіді дітей дошкільного віку. На основі експериментальних досліджень особливостей розповідей
дітей старшого дошкільного віку розкриваються раціональні методи і прийоми розвитку зв’язного
мовлення. Отримані результати сприяють удосконаленню методики формування навичок
розповідання в дітей дошкільного віку.

Найважливішим на етапі дошкільного дитинства є розвиток зв’язного мовлення, адже дитина для
власного особистісного розвитку та успішної соціалізації мусить спілкуватися з тим, хто поруч, тобто
стати зрозумілою, переконливою, а також навчити пізнавати світ за допомогою мови і мовлення,
розвинути свідоме, у міру своїх можливостей, ставлення до мовної дійсності.
Проблеми розвитку зв’язного мовлення дітей завжди знаходились в центрі уваги педагогів і
лінгводидактів (М. С. Вашуленко, Л. О. Варзацька, Н. О. Хорошковська, Т. О. Ладиженська,
М. Р. Львов, Н. П. Орланова, С. Ф. Русова, В. О. Сухомлинський, Є. І. Тихеєва, Л. П. Федоренко та
ін.). Учені довели, що втрачені можливості мовленнєвого розвитку в дошкільному дитинстві майже
не відновлюються в шкільні роки.
Стосовно дітей дошкільного віку проблему досліджували такі педагоги, як: М. М. Алексєєва [1],
А. М. Богуш [2], Н. В. Гавриш [3], Л. О. Калмикова [4], О. С. Ушакова [5].
Як свідчить аналіз наукової літератури, період від двох до п’яти (К. І. Чуковський) – самооцінний,
самодостатній і результативний щодо мовленнєвого розвитку дитини. Вражаючі успіхи дитини в
засвоєнні мови навіть породили гіпотезу "вродженої мови", згідно з якою в цьому віці проявляється
успадковане знання. Однак реальні факти спростовують цю гіпотезу й переконують, що феномен "від
двох до п’яти" залежить від мовного середовища, в якому реально відбувається складний процес
мовленнєвого розвитку та становлення.
Сучасна лінгвістика та лінгводидактика розглядають поняття зв’язного мовлення у двох аспектах
– як процес створення зв’язного висловлювання та як продукт мовлення (текст чи дискурс). Зв'язне
мовлення визначається як єдине смислове та структурне ціле, що складається з тематично та логічно
пов’язаних між собою відрізків і відбиває всі суттєві сторони свого предметного змісту (А. М. Богуш,
Л. С. Виготський, М. І. Жинкін, І. О. Зимня, О. О. Леонтьєв). У створенні зв’язного мовленнєвого
продукту науковці виокремлюють діяльнісний та особистісний компоненти. Перший – пов’язується з
процесами народження і сприймання повідомлення, регуляції та контролю власної мовленнєвої
діяльності. Другий – з тим, що в мовленні особа виявляє свою індивідуальність – характер,
темперамент, рівень загальної культури.
Наслідком зв’язного мовлення є текст – словесно виражений продукт мовленнєво-розумової
діяльності людини, якому властива завершеність, структурна цілісність, визначена цілеспрямованість
та прагматична настанова (Н. О. Головань, Л. О. Варзацька, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк).
Ураховуючи, що діти дошкільного віку оволодівають лише усним мовленням (елементами
писемного мовлення вони користуються в співпраці з дорослим тільки коли свідомо, довільно
надиктовують йому певний зміст, дбаючи лише про його усне, зрозуміле комунікантам оформлення),
лінгводидакти з недавнього часу послуговуються терміном "дискурс", який характеризує продукт
саме усного мовлення. Науковці визначають дискурс як зв’язний текст у поєднанні з
екстралінгвістичними (прагматичними, соціокультурними, психологічними тощо) чинниками, тобто
текст, узятий у процесуальномуконтексті (О. С. Мельничук).
Зв’язне мовлення виконує низку важливих функцій, головною з-поміж яких є комунікативна, що
реалізується в двох основних формах – діалозі та монолозі. Кожна з цих форм має свої специфічні
особливості, які визначають зміст і характер методики їх формування. Лінгвістика протиставляє
діалогічне та монологічне мовлення, виходячи з їхньої різної комунікативної спрямованості,
лінгвістичної та психологічної природи [3: 17].
Представлена стаття має на меті уточнити, збагатити теоретичні знання з питань розвитку
зв’язного мовлення та навчання розповіді, сприятиме удосконаленню методики формування навичок
розповідання в дітей п’ятирічного віку.
Сформульована мета обумовила постановку і розв’язання завдання: визначити раціональні методи
та прийоми для розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку.
З метою з’ясування особливостей дитячих розповідань дошкільникам було запропоновано:
1. Розкласти в певній послідовності серію картинок, об’єднаних єдиним сюжетом, і скласти
розповідь.
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2. Придумати закінчення до казки "Куди зникло кошеня?".
3. Скласти розповідь з власного досвіду "Як я провів вихідний день", "Подорож, яка мені
запам’яталась".
Було проаналізовано і узагальнено мовлення 24 дітей. Результати первинного обстеження дали
змогу зробити висновки, за якими обсяг дитячих висловлювань складав 21 слово. Кількість речень у
монологах дітей – 5-6.
З огляду на структуру висловлювань слід відзначити відсутність у них логічної послідовності,
взаємозв’язку як композиційних частин тексту розповіді, так і окремих речень, що складають
монолог.
Зокрема 62% дитячих монологів не мали всіх структурних частин. Так, 52% дітей не
висловлювали початок, а 10% – кінцівку, 32% дошкільників не висловлювали зачин і кінцівку
розповіді, 6% дітей взагалі не могли самостійно побудуватиніякого за структурою монологу.
Аналіз синтаксичної будови монологу-розповідання показав, що у висловлюваннях дітей
переважали прості речення (60%), з них: 52% двоскладні, прості двоскладні поширені речення, прості
двоскладні з однорідними підметами, прості двоскладні з однорідними присудками. 8% речень –
односкладні. Складні речення складали 40%.
У своєму мовленні дошкільники допускали синтаксичні й граматичні помилки, а саме: пропускали
головні члени речення. У дитячих висловлюваннях часто повторювалися слова (потім, коли, а коли) й
однотипні речення.
Аналіз морфологічного складу розповідання показав, що 36% усіх слів у мовленні дітей складали
іменники, 32% – дієслова, 12% – займенники, 9% – сполучники, 4% – прислівники, 3% –
прикметники, 4% – прийменники.
Аналіз висловлювань дітей за таким показником, як змістовність, засвідчив, що 80% дошкільників
не вміють придумати цікавий сюжет розповіді. Діти не можуть почати монолог, придумати
кульмінацію і логічно завершити текст (розповідь).
За результатами констатувального експерименту ми виокремили чотири групи дітей, мовлення
яких характеризувалось такими показниками.
Третя група (рівень вище середнього). Діти будують монолог з 5-6 речень, обсяг висловлювання
становить від 20 до 34 слів. У розповіданні відсутня одна зі структурних частин (середина або
кінцівка). У мовленні наявні як прості речення, так і складносурядні зі сполучниками а, і.
Дошкільники використовують складнопідрядні речення. Під час побудови монологу вживають
прислівники (тоді, потім, коли), прийменники (до, за, біля), займенники (він, вона, я, ми),
прикметники. У сне мовлення дітей інтонаційно роздільне.
Друга група (середній рівень). Обсяг висловлювань дітей становить від 10 до 20 слів, вони
складають 4-5 речень. Монолог не має всіх структурних частин. Діти відчувають труднощі під час
побудови складних речень. У процесі висловлення не вживають прислівників, сполучних слів,
прикметників.
Перша група (рівень нижче середнього). Висловлювання дітей складають 1-3 речення, їх обсяг
становить від 1 до 10 слів. Структура монологу порушена – відсутні початок і кінцівка. Характерним
є низький півень сформованості граматичних і синтаксичних навичок. Часто трапляються орфоепічні
й граматичні помилки. У деяких дітей прохання скласти оповідання за картинкою або відповісти на
запитання викликає страх, плач, образу.
Окрему групу складають діти, які не можуть побудуватимонолог.
Ураховуючи зроблені висновки, ми організували процес навчання розповідання дітей старшого
дошкільного віку.
У цьому навчанні були виділені два етапи: підготовчий і основний.
Мета підготовчого етапу полягала в збагаченні емпіричного мовленнєвого досвіду дітей
(аудіювання й говоріння) синтаксичними конструкціями (словосполученнями й реченнями),
характерними для функціонально-смислового типу мовлення-розповідання.
Для реалізації мети були поставлені наступні завдання:
I.
Вправляти дошкільників в аудіюванні.
II.
Збагачувати мовлення дітей сполучниками, сполучними словами.
III.
Вчити дітей використовуватив розповіданні поширені та складнопідрядні речення.
Дітям були поставлені завдання:
1. Близько до тексту переказувати монолог-розповідання.
2. Користуватися узагальненою структурою монологу-розповідання: зачин, основна
частина, закінчення.
3. Використовуватиграматичні й синтаксичні мовні засоби.
У процесі навчання дітей розповіданню найбільш ефективними практичними методами були:
пояснювально-ілюстративні (читання вихователем художніх творів розповідного характеру, власні
розповіді вихователів, демонстрація сюжетних картинок); репродуктивні (переказ монологурозповідання, мовні вправи за зразком); частково-пошукові (евристичні) (бесіди, конструктивні
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вправи на розвиток граматики й синтаксису розповідання, структурно-логічна схема сюжетної
розповіді); проблемні (проблемні мовленнєві ситуації); творчі (дидактичні мовленнєві ігри,
самостійна побудовамонологу).
Завдяки цим методам було організоване активне сприймання й запам’ятовування дітьми
композиції та мовних засобів розповідання, збагачувався чуттєвий досвід дошкільників, знання про
довкілля. Формувались навички на рівні чуття мови – користуватися узагальненою структурою
розповідання. Діти вправлялися у побудові складносурядних і складнопідрядних речень.
Використання підказування способів побудови монологу-розповідання (план) формували в
дошкільників уміння планувати своє висловлювання.
Конструктивні вправи були спрямовані на формування в старших дошкільників навичок побудови
словосполучень, складних речень.
Структурно-логічна схема давала можливість непомітно для дитини, лише за допомогою коротких
початкових слів задати план-схему сюжетної розповіді (Був собі..., Одного разу..., Раптом..., Тоді..., І
став він ).
Дидактичні мовленнєві ігри були ефективним творчим методом формування навичок
розповідання, адже в них поєднувались дидактичні завдання, ігрові правила й дії та мовленнєві
завдання (придумати, розповісти тощо).
Навчаючи дітей розповіданню, використовували такі дидактичні мовленнєві ігри: "Придумай
речення і склади оповідання", "Хто знає – нехай продовжить", "Хто доповнить розповідь?", "Склади
речення за картинками", "Придумай цікаву розповідь за картинкою".
З метою формування в дошкільників таких параметрів монологічного мовлення, як синтаксична
зв’язність, смислова цілісність та змістовність, до занять обов’язково включали різноманітні мовні
вправи, дидактичні мовленнєві ігри, організовували проблемні мовленнєві ситуації тощо.
Цілеспрямоване навчання дітей розповіданню проводилось не тільки на заняттях з розвитку
мовлення, а й на заняттях з ознайомлення дошкільників з природою, художньою літературою в
поєднанні з художньо-мовленнєвою, трудовою (праця в природі, господарсько-побутова праця),
ігровою діяльністю.
У процесі навчання дошкільників розповіданню широко використовувались різноманітні засоби:
дидактичний мовленнєвий матеріал (словесні ігри, мовленнєві вправи, комунікативно-мовленнєві
ситуації, художні тексти тощо); дидактичний наочний матеріал (сюжетні картинки, репродукції
картин, натуральні об’єкти, предмети, іграшки, настільно-друковані ігри тощо); різноманітні види
мистецтва (зображувальне, музика); природа; ТЗН (магнітофон, програвач, діапозитив).
По закінченню роботи було зроблено контрольний зріз. Дітям пропонувалися завдання, подібні
завданням при первинному обстеженні.
Порівняльний аналіз засвідчив значно вищий рівень сформованості навичок розповідання в дітей
ЕГ. Так. середня кількість слів у їх висловлюваннях становила від 40 до 50, середня кількість речень –
від 6 до 7.
Структурний аналіз розповідань дітей показав, що за композицією "зачин – розвиток подій –
кульмінація – кінцівка" висловлювалось 43% дітей, 48% дітей висловлювались за структурою "зачин
– розвиток подій – кульмінація", 9% дошкільників – "кульмінація – закінчення".
Аналіз синтаксичної будови розповідання показав, що у висловлюваннях дітей переважали
складні речення (62%), прості речення складали 38%.
Значно урізноманітнився морфологічний склад розповідань дітей. У їхніх монологах збільшилась
кількість прислівників (8%), займенників (15%), прикметників (6%), сполучників (12%),
прийменників (6%).
Узагальнюючи результати щодо змістовності розповідань дітей, констатуємо, що 82%
дошкільників придумували цікавий сюжет монологу. Вони не обмежувалися простим описуванням
картинок (подій, героїв), а придумували початок (зав’язку), розгортали цікавий сюжет, розвивали
події, кульмінацію, дофантазовували казкових персонажів, навіть не зображених на картинці,
придумували цікаве закінчення зі щасливою розв’язкою.
За результатами формувального експерименту ми виокремили чотири рівні розповідання, за якими
розподілили дітей, мовлення яких характеризувалось такими показниками.
Четвертий рівень (високий). Діти будували монолог із 9-11 речень, обсягом від 50 до 70 слів, де
чітко простежувалася структура: зачин – основна частина – закінчення. У мовленні використовували
прості й складні речення (складносурядні із єднальними та протиставними сполучниками;
складнопідрядні з підрядними часу, місця, способу дії). У висловлюваннях вживали іменникові,
прислівникові, прикметникові. дієслівні словосполучення. Під час розповідання використовували
різноманітні засоби зв’язку структурних частин монологу: займенники, прислівники, прийменники,
сполучники сурядності й підрядності та сполучні слова.
Дошкільники цієї групи придумували цікаві сюжети, розвивали кульмінаційну частину власного
монологу. Під час висловлення не робили довгих пауз. Мовлення дітей виразне, інтонаційно
роздільне.
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Третій рівень (вищий середнього). Діти будували монолог із 7-8 речень, їх обсяг становив від 30
до 45 слів. Висловлювання характеризувалися відсутністю однієї із структурних частин монологу
(середини або кінцівки). У мовленні були наявні як прості речення, так і складносурядні зі
сполучниками а, і. Дошкільники використовували складнопідрядні речення. У процесі висловлення
вживали прислівники (куди, звідки, коли, тоді, завжди, потім, так, як), прийменники (біля, над, перед,
до, близько, за, через), займенники (я, ми, він, твій, їхній, такий, ніхто).
Другий рівень (середній). Обсяг розповідання становив від 15 до 25 слів та від 4 до 6 речень.
Монолог не мав усіх структурних частин. Діти відчували значні труднощі при побудові складних
речень. У процесі висловлення не вживали прислівники, сполучні слова, прикметники. Висловлення
дітей були уривчастими, мовлення монотонним, невиразним.
Перший рівень (нижчий середнього). Висловлювання дітей складали 1-3 речення, їх обсяг
становив від 1 до 10 слів. Структура монологу була порушена – відсутні початок і кінцівка. Діти не
могли побудувати складносурядні й складнопідрядні речення. У мовленні часто траплялися
стилістичні, граматичні й синтаксичні помилки. Діти цієї групи були сором’язливими, боязкими,
невпевненими у власних висловлюваннях.
Окремий рівень. Діти не будувалиніякого за структурою розповідання.
Аналіз психолінгвістичної, лінгвістичної, психолого-педагогічної, лінгводидактичної літератури
засвідчив важливість і необхідність мовленнєвого виховання в дошкільному дитинстві. Саме в цей
період проходить активне оволодіння дітьми розмовною мовою, становлення й розвиток усіх сторін
мовлення – фонетичної, лексичної, граматичної. Втрачені можливості цього розвитку у подальшому
не відновлюються, тому необхідне своєчасне мовленнєве виховання, що включає в себе розвиток
інтересу, чуйності й любові до рідного слова. Розвиток мовлення в дошкільному дитинстві – процес,
багатоаспектний за своєю природою. Перш за все, цей процес органічно пов’язаний з розумовим
розвитком, оскільки мовно-інтелектуальні взаємозв’язки, що відбуваються у процесі оволодіння
рідною мовою, активно впливають на педагогічний процес навчання рідній мові, розвитку й
формування зв’язного монологічного мовлення.
Отже, дослідження довело ефективність впроваджених методів та прийомів. Використання їх у
практиці роботи з дітьми дошкільного віку для формування їхньої мовленнєвої компетентності є
доцільним.
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Валеса И. А. Проблемы развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.
Статья посвящена актуальной проблеме раскрытия теоретических основ развития связной речи и
обучения рассказыванию детей дошкольного возраста. На основе экспериментальных исследований
особенностей рассказов детей старшего дошкольного возраста раскрываются рациональные методы
и приемы развития связной речи. Полученные результаты способствуют усовершенствованию
методики формирования навыков рассказывания у детей дошкольного возраста.
V alesa I. A. The Problems of Connected Utterance Development of Preschool Children.
The article is dedicated to a topical problem of the theoretical principals of the development of speech and
tells how to teach children of preschool age to speak. It is based on the researches of children’ s speaking at
the preschool age and demonstrates rational methods and ways of the development of their speech. The
received results help to improve the methodology of forming of the children’ s speaking skills at the preschool
age.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ
ТА УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті аналізуються психологічні особливості педагогічної взаємодії вчителя та учнів молодшого
шкільного віку: домінуючий тип ставлення до школярів, рівень ціннісного внеску педагога в
операційну, емоційну і мотиваційну сфери діяльності учнівського колективу, стиль педагогічного
керівництва, особливості ставлення до діалогічного навчання у початковій школі.
Останніми роками відбулося багато змін у нашому суспільстві та в індивідуальній свідомості
кожної людини. У наш час, час складних соціально-економічних перетворень, переходу до ринкових
відносин уміння самостійно мислити, приймати нестандартні рішення в складних динамічних
ситуаціях повинні бути розвинені в кожної особистості.
Зміни в суспільстві призводять до змін пріоритетів в освіті. Підвищення інтересу до розгляду
особливостей взаємин учителів і учнів, творчості вчителя при організації міжособистісної взаємодії
обумовлено зростаючою динамічністю життя. Учень має не лише брати активну участь у процесі
сприйняття та засвоєння знань, а й мати стосовно них власну позицію, бути спроможним
застосовувати вивчене на практиці, творчо переосмислювати, співвідносити здобуті результати з
перспективами свого майбутнього. Така позиція складає основу гуманістичного підходу до
організації всебічного і гармонійного розвитку особистості кожного, який пронизують ідеї
співробітництва і співтворчості вчителя та учнів у навчально-виховному процесі. Не будь-яка, а саме
творча праця є найбільш ефективною, а тому педагогічна творчість стає важливим засобом
формування особистості юного громадянина.
Суспільні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу ставлять значні
вимоги до особистості педагога, розвитку його творчого потенціалу.
Важливу роль у розробці основ теорії педагогічної співтворчості відіграла вітчизняна педагогічна
наука, представники якої досліджували закономірності творчого процесу в різноманітних видах
діяльності. У фундаментальних працях Л. С. Виготського, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва,
В. О. Моляко, Я. А. Пономарьова, С. Я. Рубінштейна, Б. М. Теплова, у роботах В. І. Андрєєва,
Г. Я. Буша, В. І. Загвязинського, В. А. Кан-Калика, А. Г. Ковальова, Т. В. Кудрявцева, А. Н. Лука,
О. М. Матюшкіна, Н. Д. Нікандрова, Л. М. Попова, М. М. Поташніка, В. А. Роменця, Р. Х. Шакурова
та інших досліджуються різні аспекти творчості. Значною мірою сприяють осмисленню
закономірностей спільної творчої діяльності вчителя і учнів та дослідження з еврістики, які з'явились
в останні роки (В. С. Біблер, А. М. Коршунов, В. Н. Пушкін та ін.). Їх вдало доповнюють дослідження
з психології педагогічної діяльності (С. І. Архангельський, Б. А. Бенедиктов, С. Б. Бенедиктов,
Г. С. Костюк, П. В. Кузьміна, Ю. Н. Кулюткін, Д. Ф. Ніколенко, І. О. Синиця, Г. С. Сухобська,
О. І. Щербаков та ін.).
Розгляду різних аспектів співтворчості педагога та учнів у шкільному навчально-виховному
процесі присвячені праці В. І. Загвязинського, В. А. Кан-Калика, В. Я. Ляудіс, А. С. Макаренка,
В. О. Моляко, В. П. Панюшкіна, І. О. Синиці, І. Н. Семенова, С. Ю. Степанова, Н. В. Туторськоїтощо.
У роботах В. І. Андрєєва, О. С. Бєлової, О. Л. Берак, В. Валіна, Н. Ф. Вишнякової, В. Я. Ляудіс,
Л. А. Латишиної, В. О. Мазілова, Н. Ю. Посталюк розкриваються закономірності спільної творчості
вчителя і учнів у навчанні.
Необхідність створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу школяра вимагає
докорінної перебудовисистеми освіти. Визнано, що основним шляхом такої перебудовиє перехід від
суб'єкт-об'єктної до суб'єкт-суб'єктної педагогічної парадигми, основними принципами якої є
співробітництво, співтворчість учителя і учнів, забезпечення їх самореалізації як партнерів у
творчому процесі.
Суб'єкт-об'єктній педагогічній парадигмі відповідає репродуктивна стратегія навчання, що
передбачає побудову навчального процесу в монологічному режимі. За такої організації навчання
суб'єктом діяльності є лише педагог, учні ж виконують роль об'єкта педагогічного впливу. У
навчальному процесі переважає монолог учителя перед учнівською аудиторією і майже не
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використовуються можливості спільної творчої діяльності. При побудові навчального процесу в
монологічному режимі вчитель виступає носієм незаперечної істини, яку він передає школярам. Він
здійснює функціонально-рольове спілкування з учнями.
Суб'єкт-суб'єктній педагогічній парадигмі відповідає продуктивна стратегія навчання, яка
передбачає побудову навчального процесу в діалогічному режимі. Психологічною наукою вже
доведено, що діалог – це основа творчого мислення, що розвиток діалектичності як
системоутворюючого компонента творчого мислення неможливий без діалогу. Соціокультурна
концепція спілкування та творчості як діалогу обгрунтована дослідженнями М. М. Бахтіна,
В. С. Біблера, Г. Я. Буша, Л. С. Виготського, І. Лакотоса, Ю. М. Лотмана та інших. Психологічні
механізми зародження діалогу, особливості його різних видів, творчі можливості діалогу у навчанні,
провідна роль діалогу в організації педагогічної співтворчості дедалі частіше стають предметом
сучасних психологічних досліджень (С. Л. Братченко, І. І. Васильєва, Г. М. Кубинський,
О. М. Матюшкін, Л. М. Попов, Н. Ю. Посталюк, В. А. Семиченко). На думку дослідників, діалог як
вирішальна умова спільної творчості стає характерною ознакою нового педагогічного мислення.
Творча особистість завжди діалогічна, взаємодіюча.
Об'єктом нашого дослідження була педагогічна взаємодія вчителя та учнів молодшого шкільного
віку у навчальному процесі, а предметом – її психологічні особливості, фактори, що сприяють
успішності цієї взаємодії.
Мета дослідження полягала у виявленні, аналізі та експериментальній перевірці психологічних
особливостей педагогічної взаємодії вчителів, схильних і не схильних до співтворчості з учнями у
навчальному процесі.
Робота була спрямована на перевірку таких гіпотез:
1.
Основною умовою ефективності педагогічної взаємодії вчителя та школярів є бажання і
здатність педагога здійснювати співтворчість з учнями в навчальному процесі.
2.
У спіх педагогічної взаємодії вчителя та учнів залежить від рівня ціннісного внеску вчителя в
операційну, емоційну і мотиваційну сфери діяльності учнівського класу.
Згідно з метою та гіпотезами визначені такі завдання дослідження:
1.
Визначити психологічний зміст педагогічної взаємодії та співтворчості, їх основні якісні
характеристики.
2.
Розкрити потенційно значущі для співтворчості психологічні характеристики особистості
педагога.
3.
Здійснити порівняльний аналіз рівнів ефективності педагогічної взаємодії вчителів,
схильних і не схильних до співтворчості з учнями в навчальному процесі.
У роботі використовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел з
досліджуваної проблеми, спостереження, анкетування, бесіда, метод експертних оцінок. Одержані в
результаті дослідження дані підлягали якісному і кількісному аналізу, зокрема використовувався
статистичний аналіз, проведений за t-критерієм Стьюдента.
1. Для розкриття психологічного змісту педагогічної взаємодії та співтворчості, їх основних
якісних характеристик, застосовувався метод теоретичного аналізу літературних джерел з
досліджуваної проблеми.
2. З метою виявлення психологічних характеристик особистості педагога, схильного до
співтворчості, використовувалисьметоди анкетування та експертного оцінювання.
Для подальшого проведення дослідження ми умовно поділили вчителів на 2 групи: перша з них –
учителі, які схильні до співтворчості з учнями і досягли певних успіхів при її організації у
навчальному процесі, друга група – вчителі, не схильні до співтворчості з учнями у навчанні.
Процедура відбору вчителів до названих груп здійснювалась на основі експертної оцінки творчих
якостей особистості педагога.
Керуючись даним критерієм, ми запропонували експертам дати оцінку якостей учителів, які
працюють у початкових класах, за біполярною семибальною шкалою.
У ролі експертів виступали директор школи, завуч з навчальної роботи і вчителі-методисти, які
тривалий час працювали з даними педагогами і знають їхній стиль спілкування.
Після проведення експертного опитування підраховувався середній бал за шкалою оцінок для
кожного педагога і складався рангований ряд учителів. Вважалось, що ті вчителі, які посіли перші три
рангові місця, тобто мали найвищі середні бали, відповідають даному критерію відбору. Саме вони
розглядались нами як вчителі, схильні до співтворчості (1-а група). Учителі ж, які посіли три останні
рангові місця, тобто мали найнижчі середні бали, ввійшли до групи педагогів, не схильних до
співтворчості (2-а група).
Проаналізуємо результати дослідження.
Як показало дослідження, більш послідовними у виділенні якостей особистості педагога,
схильного до співтворчості з учнями, виявились вчителі, в яких є досвід творчого співробітництва зі
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школярами. Вони вважають, що такому вчителю повинні бути притаманні передусім якості, що
характеризують творчий потенціал особистості, та якості, що стосуються принципів та особливостей
ставлення до партнерів у спілкуванні. На їхню думку, вчителю, схильному до співтворчості, повинні
бути притаманні також якості, що характеризують ставлення особистості до себе. Останні рангові
місця у відповідях цих респондентів займає група якостей, що характеризують загальний стиль
поведінки і діяльності особистості. Цим самим респонденти стверджують своє розуміння цих якостей
як важливих, але недостатніх для того, щоб вважати педагога схильним до співтворчості з учнями.
Звідси випливає висновок про те, що достатній рівень сформованості якостей, які характеризують
загальний стиль поведінки і діяльності, ще не свідчить про справжні творчі здобутки особистості.
Послідовність і чіткість відповідей даних респондентів стосовно якостей, які повинні бути
притаманні особистості педагога, схильного до співтворчості, можна пояснити, на нашу думку,
глибоким розумінням ними поняття творчості взагалі і суті та специфіки педагогічної творчості і
співтворчості зокрема.
Вчителі 1-ої групи підкреслили, що педагог, схильний до співтворчості з учнями, має бажання і
вміння здійснювати діалогічну взаємодію з ними, оскільки, на їхню думку, діалог є необхідною
умовою успішної творчої взаємодії з дітьми. У зв’язку з цим ми намагались виявити особливості
ставлення двох груп педагогів до діалогу як вирішальної умови успішної співтворчості.
Анкетування виявило значні розбіжності в розумінні респондентами значущості діалогу в
навчанні. Учителі 1-ої групи набагато вище оцінюють можливості діалогового навчання у початковій
школі, проявляють інтерес до нього, пов'язують необхідність різних форм обговорення пізнавальною
мотивацією, розвитком творчого мислення. Так, на питання анкети Чи потрібний діалог у школі і
чому?" 100% цих респондентів відповіли позитивно, а 60% вчителів 1-ої групи ще й підкреслили, що
діалог не лише потрібний, але й необхідний у навчанні. Учителі 1-ої групи вважають, що організація
діалогового навчання сприяє розвитку творчого потенціалу особистості (92% вчителів 1-ої групи);
більш ґрунтовному, усвідомленому, поглибленому засвоєнню наукових понять учнями (відповідно
88%); демократизації відносин між вчителем і учнями, досягненню психологічної рівноправності,
взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємодовіри між ними (64%); інтелектуальному розвитку учнів
(64%); підвищенню творчої активності партнерів у спілкуванні (60%); розвитку пізнавальних
інтересів учнів (48%); формуванню комунікативних умінь учнів (32%); підвищенню педагогічної
майстерності та комунікативноїкомпетентності вчителів (24%).
Викладачі 2-ої групи, на відміну від вчителів 1-ої групи, більш песимістично ставляться до діалогу
в навчанні. 56% учителів цієї групи висловлюють сумніви у необхідності діалогу в навчанні, 76% –
досить скептично оцінюють можливості його використання в навчальному процесі в початкових
класах. Таке ставлення до діалогу вони пояснюють значними труднощами в організації діалогового
навчання в початковій школі. До того ж, на їхню думку, діалогове навчання не сприяє достатньою
мірою формуванню у школярів міцних знань. Лише незначна кількість учителів 2-ої групи позитивно
оцінює можливості діалогового навчання. Отже, анкетування виявило, що більшості вчителів 2-ої
групи притаманні досить низькі рівні розвитку не лише процесуального, але й мотиваційного
компоненту психологічної готовності до діалогу, низька психолого-педагогічна культура, застарілі
педагогічні орієнтири.
Анкетування показало, що педагоги 1-ої групи глибше розуміють різні аспекти проблеми
діалогічної взаємодії у навчанні, ніж учителі 2-ої групи. Це можна пояснити, на нашу думку,
наявністю у вчителів 1-ої групи значно більшого досвіду організації співтворчості та діалогічної
взаємодії з молодшими школярами.
З метою здійснення порівняльного аналізу рівнів ефективності педагогічної взаємодії вчителів,
схильних і не схильних до співтворчості з учнями в навчальному процесі, використовувалися
спеціально розроблені методики.
Одним із завдань нашого дослідження було виявлення домінуючого типу ставлення до учнів
вчителів, схильних до співтворчості (перша група) і не схильних до неї (друга група) За допомогою
методики І виявлявся домінуючий тип ставлення вчителів до учнів.
Результати дослідження свідчать про статистично значущі (при р<0,001) різниці між середніми
величинами щодо активно-позитивного типу ставлення вчителів до молодших школярів. Стосовно
приховано-негативного, функціонального, нейтрально-незацікавленого та ситуативного типу
ставлення виявлені статистично значущі різниці між середніми величинами при р<0,01. Встановлено,
що вчителі першої групи на відміну від учителів другої групи в середньому мають значно вищі
значення показника за активно-позитивним типом ставлення до учнів. За цим типом ставлення
одержані і найбільш високі статистично значущі різниці між середніми величинами. Були виявлені
також високі статистично значущі відмінності за ситуативним і нейтрально-незацікавленим типами
ставлення. Спираючись на результати статистичного аналізу, доходимо висновку, що домінуючим
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типом ставлення вчителів першої групи до учнів є активно-позитивний тип. Учителі ж другої групи
характеризуються переважанням нейтрально-незацікавленого (байдужого) типу ставлення до учнів.
За методикою ІІ, метою якої було виявлення особливостей оцінки вчителями обох груп типу
їхнього ставлення до учнів, не виявлено статистично значущих відмінностей між середніми
величинами щодо самооцінки всіх типів ставлення вчителів до учнів. Враховуючи результати
спостереження та бесіди, проведеної з учителями обох груп, це можна пояснити, на наш погляд, тим,
що вчителі другої групи схильні давати соціально бажані відповіді, тобто вони максимально
орієнтовані на свідоме дотримання соціально схвалюваних форм поведінки.
Експериментальне дослідження було спрямоване на перевірку гіпотези, суть якої полягає в тому,
що вчителі, схильні до співтворчості, у порівнянні з несхильними до неї характеризуються вищим
рівнем розвитку ціннісного внеску в операційну, емоційну і мотиваційну сфери діяльності
учнівського класу. Розглянемо результати досліджень.
Результати статистичного аналізу, проведеного за t-критерієм Стьюдента, свідчать, що рівень
розвитку ціннісного внеску вчителів першої групи в операційну, емоційну та мотиваційну сфери
діяльності учнів вище внеску педагогів другої групи. Виявлені статистично значущі різниці (р<0,001)
для всіх трьох сфер. Результати дослідження дають підстави зробити статистично обґрунтований
висновок: учителі першої групи в порівнянні з учителями другої групи значно активніше і успішніше
налагоджують навчально-творчий процес в учнівському колективі, сприяють розвитку емоційнодовірливих, психологічно рівноправних стосунків між учасниками навчання, більш здатні
підбадьорити учнів, підтримати їх у важку хвилину, формувати в них творче ставлення до учіння,
вчителі ж другої групи характеризуються схильністю до використання шаблонних, стереотипних
методів викладання, здатністю до формально-знеособленого спілкування з учнями, а звідси – і
невміння підвищувати мотивацію учнів до навчального процесу.
Для першої групи вчителів характерним є демократичний стиль педагогічного керівництва, який
проявляється в розумінні школярів, повазі до їх потреб чи інтересів, стимулюванні самостійності
учнів, прагненні всебічно розвивати їх, тобто головною цінністю для цих учителів є особистість
дитини. Учителі другої групи є прихильниками авторитарного стилю відносин, тобто вони
недооцінюють потребу учнів в особистісному самоствердженні. Отже, на основі аналізу одержаних
даних доходимо висновку, що вчителі першої та другої груп при організації педагогічної взаємодії з
учнями обирають різні стилі керівництва, відповідно демократичний і авторитарний.
Таким чином, охарактеризовані вище результати дослідження підтверджують висунуту нами
гіпотезу, що вчителі, схильні до співтворчості (перша група), у порівнянні з не схильними до неї
(друга група) характеризуються вищими рівнями розвитку ціннісного внеску в операційну, емоційну,
мотиваційну сфери діяльності учнівського класу.
Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Дмитриева С. М. Психологические особенности педагогического взаимодействия учителя и
учеников младшего школьного возраста.
В статье анализируются психологические особенности педагогического взаимодействия учителя и
младших школьников: доминирующий тип отношения к школьникам, уровень ценностного вклада
педагога в операционную, эмоциональную и мотивационную сферы деятельности ученического
коллектива, стиль педагогического руководства, отношение к диалогическому обучению в начальной
школе.
Dmitrieva S. M. Psychological Peculiarities of Pedagogical Interaction of Teacher and Junior Pupils.
The article considers psychological peculiarities of pedagogical interaction of teacher and younger pupils:
leading type of treatment of schoolchildren, level of contribution of educational specialist into operating,
emotional end motivating sphere of activities of school collective body, style of pedagogical leadership,
attitude to dialogical studies in primary school.
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ЕПІЧНА ДР АМА В РОСІЇ ДО Б. БРЕХТА: ТВОРЧИЙ ДОСВІД, РЕФЛЕКСІЯ
У статті розглядаються драматургічні пошуки О. Пушкіна, М. Гоголя, М. Горького та відповідна їм
теоретична рефлексія (статті О. Пушкіна, М. Гоголя, В. Белінського, І. Анненського) як втілення й
осмислення принципово важливих ознак епічної драми задовго до творчої практики Б. Брехта:
перенесення центру уваги з перипетій долі головного героя на діяльність групи однаково важливих у
дії осіб в контексті соціокультурних вимірів; поєднання в монтажній композиції епізодів трагічного
так комічного, високого та буденного змісту; апеляція не стільки до емоцій, скільки до
інтелектуальної інтуїції читача та глядача.
У сучасній свідомості епічну драму (далі ЕД) – її художнє втілення, теоретичну рефлексію міцно
пов’язують з іменем Б. Брехта. Й це зрозуміло. Він явив європейській свідомості у середині ХХ ст. у
готовому вигляді, в комплексі висновки своєї попередньої діяльності: корпус драматичних,
незвичайних для цієї свідомості творів, показав можливості їх сценічного втілення – наприкінці життя
він зміг здійснити свої задуми в спеціально створеному для нього й трупи його акторів-спільнодумців
театрі (Berliner Ensembl); крім того, у статтях, трактатах, діалогах він роз’яснював проблеми
розуміння й втілення своєї творчої практики. Виникло відчуття, що саме він створив явище ЕД.
Брехт, дійсно, зробив велику справу – затвердив ЕД як явище театральної культури ХХ ст. Але в
теоретичній рефлексії залишив питань більше, ніж відповідей: у його поясненнях різних років багато
туманного, неузгодженого, він часто переходив від театру до літератури, не диференціюючи
можливості їх втілення, до того ж , широко використовував політичну, комуністичну фразеологію й
цим багато шкодив собі у свідомості своїх сучасників та наступних поколінь1.
Але це не відміняє ні явища, ні проблем його вивчення. Й перші питання, які важливо з’ясувати
стосуються історичних та географічних кордонів ЕД. Попередник Б. Брехта у створенні новаторських
форм театрального епосу – Е. Піскатор, розмірковуючи про пошукив напрямку ЕД, виявляв їх в
перспективі від "греків" до досвідів "радянських товаришів", позначивши тим самим не лише різні
національні орієнтири, але й широкі часові. У книзі "Політичний театр" (у Берліні німецькою мовою
вийшла у 1929 р.) він писав, акцентуючи увагу на досвіді сучасної йому російської драми: "Я не хотів
вступати в суперечку про епічну драму… Хоча в даному випадку не могло йти мови про пріоритет,
тому що з часів греків, Шекспіра та Гете пишуться епічні драми. Пишуться вони й зараз (всі
документальні драми епічні), наприклад "Ричи, Китай!" Третьякова, "Перша кінна" Вишневського
тощо" [1: 65]. Піскатор абсолютно правий у розумінні широкої перспективи ЕД. Теоретично цю
концепцію у 1980-их рр. обґрунтував О. С. Чирков [2].
Але епічність ранньої драми, що виросла на епічній основі народної, фольклорної свідомості, мала
іншу природу у порівнянні з епічністю драм, створених у мистецтві Нового та Новітнього часу. Далі я
хочу представити матеріал російської культури, що має відношення до обговорюваної проблеми й
випереджає роздуми Піскатора та Брехта більше, ніж на століття.
Перший етап осмислення явища, яке ми називаємо ЕД, пов’язаний, думається, з іменем
О. С. Пушкіна, з його п’єсою "Борис Г одунов" як першим досвідом ЕД Нового часу й теоретичної
рефлексії у зв’язку з нею. Тут же мова має йти про М. В. Гоголя – автора "Ревізора", з його
1
Немає пророка… після смерті Брехта замовчувалось відкриття епічних принципів драми на його
батьківщині. Ілюстрацією щодо цієї тенденції може слугувати монографія К. Кендлера "Драма й класова
боротьба" (відмічена Національною премією НДР 1973 р.), в тексті якої (як і в передмові C. Рожновського),
брехтівська драма вперто називається частіше соціалістичною, ніж неарістотелівською (Кендлер К. Драма и
классовая борьба. – М.: Прогресс, 1974: с. 12, 278,285, 286, 287,296, 299, 305) й лише один раз згадуються
"методи епічного театру" (с. 298). Аналогічна тенденція довго спостерігалась й у радянському
літературознавстві. В. Фролов у книзі "Долі жанрів у драматургії" (1979) створив широку, розгалужену систему
драматичного роду (з 4 "бездомісних жанрів" та 50 різноманітних "взаємодій в межах драматичного роду" –
ніким, наскільки мені відомо, не підтриману), але тенденція автора звертає на себе увагу. Він згадує про
драматургічні принципи Б. Брехта, але уникає поняття ЕД, не відбиває цього явища в жодному з розділів своєї
"класифікації".
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прагненням затвердити у сучасній йому свідомості суспільну комедію у діалогах "Театрального
роз’їзду". Тут же повинна йти мова про В. Г. Белінського з його статтею "Розподіл поезії на роди та
види" (1841). Саме у ній вперше, наскільки мені вдалося виявити, дається визначення ЕД й
теоретичне його обґрунтування. Другий етап освоєння матеріалу у техніці ЕД в російському досвіді,
на мій погляд, пов’язаний з п’єсою М. Горького"На дні" й статтею І. Анненського, присвяченою їй1.
Рефлексія Пушкіна щодо шляхів розвитку драми й театру активізувалася у зв’язку зосмисленням
природи його власного драматургічного досвіду, долі "Бориса Г одунова". Про це свідчать фрагменти
чорнових варіантів передмови до "Бориса Годунова" 1825, 1829, 1830 рр., лист до видавця
"Московського вісника" 1828 р., нарешті, стаття "Про народну драму й драму "Марфа Посадниця""
1830 р. У останній, підсумковій поет відчеканив усіма цитовану й дуже важливу в контексту наших
міркувань вихідну формулу: "Драма народилася на площі й складала звеселяння народне"2 [4: 147].
Тема Пушкіна-драматурга цікава, думається, передусім в плані відміченого ним у вихідній тезі
давнього, народного "гену" драми. Статті, відомій під назвою "Про народну драму й драму "Марфа
Посадниця"" передують накиди міркувань "Про народність в літературі", де поет протиставляє
драматургів Шекспіра, Лопе де Вега, Кальдерона, у яких він знаходить "чесноти великої народності",
поетам, у котрих ця якість відсутня. "Що є народного у Ксенії, яка розмірковує шестистопними
ямбами про владу батьківську з наперсницею посеред стану Димитрія? " – іронічно запитує він [4:
28].
У "Листі до видавця…" Пушкін чітко позначає, що вимагає перегляду, від чого треба відмовитись.
"Твердо впевнений, що застарілі форми нашого театру вимагають перетворення" (тут і далі в цитатах
курсив мій – В.Г.), він "відмовляється добровільно від вигод, запропонованих йому системою
мистецтва" [4: 51, 52], маючи на увазі систему, що склалася в мистецтві класицизму. В тому же дусі
як явища різних систем протиставляє він драму, яка "народилася на площі й складала звеселяння
народне", "нашій драмі", "перенесеній у чертоги, затвердженої звичками вибраного суспільства" "драмі придворній" у статті "Про народну драму…". У подібному протиставленні він послідовний
протягом усієї другої половини 1820-их рр., про що свідчать його уподобання, вказівки на істинні
авторитети й іронія, прямі й опосередковані оцінки різних типів драми й театру в цілому ряді
критичних суджень.
У текстах Пушкіна не можна не помітити принципово важливого для нас слова система.
Воно виникає у листі до видавця "Московськоговісника" 1828 р.: "я розташував трагедію свою по
системі батька нашого Шекспіра" [4: 51]. Воно з’являється у накидах передмови: "успіх або невдача
моєї трагедії буде мати вплив на перетворення драматичної нашої системи" [4: 433]. В інших
чорнових варіантах передмови поет використовує в аналогічних ситуаціях інші слова з близькою й
такою ж узагальнюючою семантикою: "Признаюся щиро, неуспіх драми моєї засмутив би мене,
оскільки я твердо впевнений, що нашому театру до лиця народні закони драми Шекспіра, а не
придворний звичай трагедій Расіна, й що будь-який невдалий досвід може уповільнити перетворення
нашої сцени" [4: 115].
Можна подумати, що в уявленні Пушкіна "народні закони драми Шекспіра" й "придворний звичай
трагедій Расіна" визначають різні театральні й драматургічні "системи", як пізніше аристотелівська
й неаристотелівська (епічна) драма у Б. Брехта. Шекспірівський театр й розуміння важливості
народних форм драми, з яких він виріс, можна вважати об’єднуючим, спільним геном драми Пушкіна
й Брехта.
Роздуми про п’єсу "Марфа Посадниця" у другій частині статті "Про народну драму…" Пушкін
починає з головного у драмі – з предмету зображення й героя, з того, що визначає розвиток й
характер дії у драмі. "Автор "Марфи Посадниці", – пише Пушкін, – мав ціллю розвиток важливої
історичної події: падіння Новгорода, що вирішило питання про єдинодержавність Росії" [4: 150].
Подібна ціль, предмет зображення – "розвиток важливої історичної події", художнє дослідження
поведінки людей різних станів в ситуації зміни влади або виявлення механізмів влади визначають
1

Третій етап потужно проявляється у драмі й театрі першого десятиліття революції – в масових
виставах під відкритим небом (своєрідний аналог середньовічних містерій), в "Містерії-буфф" (1918), "Клопі"
(1929) й "Бані" (1930) В. Маяковського/В. Мейєрхольда, співпраці останнього з С. Третьяковим ("Земля дибом",
1923; "Ричи, Китай!", 1925), в диспутах 1920 р. щодо шляхів розвитку сучасної драми й театру по понеділкам у
театрі РРФСР Першому (стенограми друкувались у журналі "Вісник театру"), в роботі
С. Третьякова/С. Ейзенштейна над "Мудрецем" та в їх рефлексії з приводу неї в їх статтях про монтаж 1923-1924
рр., у таких, що повторювались та доповнювались у 1918-1923 рр. виданнях книги П. Керженцева "Творчий
театр" тощо. Вивчення третього етапу вимагає спеціального часу та місця [3].
2
Брехт у різні роки в різних фрагментах писав про народність, про Шекспіра, про навчання у клоуна
Валентина, у вуличного співця0виконавця своїх балад Ведекінда, про кабаретні форми.. Є всі засади вважати,
що, протиставляючи свої пошуки в галузі драми й театру направленню, позначеному Аристотелем, Брехт тим
самим бачив свої витоки й витоки ЕД у народній творчості.
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природу дії у самого Пушкіна, який пише п’єсу не про приватну, особисту трагедію Бориса Годунова,
а про "справжню біду Московській державі" [5: 120].
Подальше пояснення того, що складає особливість дії в п’єсі "Марфа Посадниця", – момент, який
викликав найбільше здивування тих сучасників Пушкіна, хто читав його п’єсу. Це пояснення
стосується героя нової народної драми. В уявленні про Новгород як збірну діючу особу драми – ось у
чому Пушкін далеко випередив свій час. "Справа" драматичного поета, вважає він, – "воскресити
минулий вік у всій його істині", представити "людей минулий днів, їх розум, їх забобони…" [4: 151]. Й
поет пише про Новгород як про героя драми: "Новгород дізнається", "Новгород відповідає в особі
своїх послів".
Багато з того, що проникливо побачив й сформулював Пушкін як теоретик драми й критик п’єси
іншого автора, було вже втілено ним самим у "Борисі Годунові". Можна говорити, що Московська
держава була місцем дії в пушкінській п’єсі й, що ще більш важливо, її героєм1. Збиті з пантелику
сучасники й друзі Пушкіна, виховані у твердих поняттях й правилах затвердженої Аристотелем
"поетики", не могли осягнути, що героєм драми може бути не яка-либонь індивідуальна особа у своїх
пристрастях, кар’єрних пошуках, перемінах (перипетіях) долі, а Московська держава у
різноманітності й складності утворюючих її станів та осіб. Приватні колізії входили як частини, як
деталі у вільну фрагментарну композицію з найбільш різних за своїм емоційним наповненням сцен.
Позбавлена жорсткої причинно-наслідкової заданості – "вільна" (нелінійна) логіка розгортання дії у
Пушкіна співвідносила масові сцени на площі біля Кремлівських палат й приватні розмови, побутові,
комедійно-фарсові елементи й епізоди історичної значущості; пов’язувала у складно організованому
цілому трагедії особисті й загальну. Дозволяючи таким чином показати, як складається через дії
різних людей загальний хід державного життя.
Пушкін писав п’єсу, підкоряючись не сучасним літературним, жанровим теоріям, а законам
народної драми й Шекспіра, що виріс у її лоні. По суті, він створив один з перших з найчудовіших
взірців епічної драми, і в цьому набагато випередив пошуки свого часу.
Сьогодні можна вважати, що відкинуті Пушкіним в пилу полеміки звичаї, правила недоречних
піїтик, що стримують, жорстко регламентують митця, характеризують побудовану на диференціації,
ієрархічну модель (систему) театрального мистецтва як явища достатньо пізнього. Твори цієї моделі
створювались за законами перспективи, відкритої епохою відродження, замітимо, що саме тоді почав
формуватися придворний театр у приміщенні, який визначив перспективу розвитку театрального
мистецтва європейського типу у наступні віки. Цей театр (і, відповідно, його драматургія) мав
поданий крупно, центр, що концентрує (лінію долі центрального героя/героїні в якості основи дії у
драмі), й фон, що редукується, із другорядних осіб. Традиції цієї моделі вивчалися. Передавалися з
покоління в покоління в системі вченого, академічного мистецтва.
Інша, більш приваблива для Пушкіна система (модель), – її можна назвати синтезуючою, походить
із синкретизму народної творчості, з епічного мислення давніх з їх уявленням про принципову
рівність всіх явищ оточуючого світу. У творах, що генетично "пам’ятають" (за М. Бахтіним), про
закони цієї системи, художнє ціле організується більш вільно. Розділення на центр та периферію
зображення не є конструктивним принципом. Торжествує кумулятивний принцип усної народної
творчості, який дозволяє створювати ціле з відносно самодостатніх епізодів, фрагментів – із "монтажу
атракціонів", як визначили свою роботу над "Мудрецем" по О. М. Островському в 1922 р.
С. М. Третьяков та С. М. Ейзенштейн [6: 77-98]. Таке ціле має, як правило, поліфонічну структуру,
вільно поєднує епізоди різного естетичного наповнення: комічного у найширшому його діапазоні,
трагічного, власне драматичного.
Сам Пушкін мучився у пошуках жанрового позначення "Бориса Годунова": називав у листах
друзям трагедією, комедією… А Белінський вперше дав визначення не лише його п’єсі, але типу
драми, майбутнє якого проявилося повною мірою у ХХ ст. – епічна драма. Думка про епічну природу
п’єси Пушкіна висловлена Белінським у теоретичній статті "Розподіл поезії на роди та види" 1841 р.
він пише про "драми, що відрізняються епічним характером", про "епічні драми", наводячи в якості
приклада двох авторів: Пушкіна з "Борисом Годуновим" й Шекспіра з деякими творами.
Епічність їх Белінський пов’язує, по-перше, з вибором життєвого матеріалу. Предметом
зображення – "історичним змістом, основна ідея якого береться зі сфери вищого, державного життя"
[7: 495], по-друге, з багатогеройністю, багатозіставністю дії, які роблять твір "не багатьом
1

Потім у п’єсі М. Горького "На дні" нічліжка також предстане не лише місцем, де відбувається дія,
але й її збірним героєм. Те ж виявимо пізніше у Є. Шварца й у Г. Горіна – сусіднє королівство у "Голому королі",
маленьке південне місто у "Тіні", підкорене місто в "Драконі", місто ефес у "Забути Герострата!.. ", село Анатівка
у "Поминальній молитві" у різноманітності осіб, що тут мешкають, уявляють образ збірного героя – драматично
діючої особи тощо. Маргінальний у своїй екстравагантності випадок представляє у "Містерії-буфф"
Маяковський: всеохоплюваності її місця дії (спочатку "земна куля", потім "весь всесвіт") відповідають герої – сім
пар чистих, сім пар нечистих різних національностей, л ю д и н а п р о с т о, с в я т і [6].
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доступним", оскільки більшість публіки звикла до "розвитку дії простої, небагатоскладної, в одному
моменті". "в трагедії Пушкіна, – відмічає Белінський, – два героя, або, власне кажучи, жодного… ось
чому це велике створіння Пушкіна не багатьом доступне": розуміючи ціну подробиць… не можуть
схопити ідею цілого створіння, настільки колосального у своєму повільному й величаво-епічному
розвитку" [7: 496].
Слідом за цим Белінський відмічає ще одну специфічну властивість типу драми, який вперше
описує. "До епічних драм належить багато драматичних творів, що займають середину між комедією
та трагедією. такими є, наприклад, "Буря", "Цимбелін", "Дванадцята ніч, або Що завгодно" Шекспіра,
в яких героєм є саме життя. Візьмемо, наприклад, "Що завгодно": тут немає героя або героїні, тут
кожна особа рівно займає нас собою" (курсив мій – В.Г.) [7: 496].
В іншому місті статті, розмірковуючи про специфічну природу епічної драми, Белінський знову
зв’язує її з іменем Шекспіра, котрий завжди йшов "своєю дорогою, а не по правилам недоречних
піїтик, написав багато творів, які повинні займати середину між комедією та трагедією і яких можна
називати ЕПІЧНИМИ ДР АМАМИ" (виділено Белінським – В.Г.) [7: 526-527]. Неначе вторячи
Шеллінгу, що розмірковує про прагнення сучасної драми "повернутися до епосу без свого
перетворення у епос" [8: 426], Белінський пише, акцентуючи увагу на іншому боці процесу:
"Незважаючи на епічний характер драми, вона повинна бути у вищому ступені драматичною" [7:
527].
У Пушкіна як драматурга, так і теоретика драми, був спільник, однодумець в особі Гоголя. Якщо
Пушкін йшов до осмислення нових законів драми з боку трагедії, що не виключає комічного, то
головним предметом рефлексії Гоголя у "Театральному роз’їзді" (1836) була суспільна комедія.
Автор, що знехтував правилом показувати у дії приватне життя героя, любовну інтригу, свідомо, як
він сам пише, "зробив предметом осміювання зловживання в колі різних станів і посад" (тут і далі
курсив мій – В.Г.) [9: 225], розвиває свою концепцію комедії, близьку у висловлюваннях цілого ряду
осіб "Театрального роз’їзду" до того, що думав Пушкін, про що писав, характеризуючи епічну драму,
Белінський.
Багато хто з учасників обговорення "Ревізора" звинувачують автора у недоречності сюжету, у
відсутності зав’язки, дії. Але знаходяться нечисленні, близькі йому, ті, хто розуміє, що можуть бути
різні зав’язки. "…Якщо приймати зав’язку, як її звичайно приймають, тобто, в сенсі любовної
інтриги, так її точно немає. Але, здається, вже час перестати спиратися до цієї пори на цю вічну
зав’язку. Варто придивитися уважніше навколо. Все змінилося давно у світі. Тепер сильніше зав’язує
драму прагнення дістати вигідне місце, блиснути й затьмарити, що б то не було, іншого. Не більше
хіба має електрики посада, грошовий капітал, вигідне одруження, ніж кохання?" [9: 230].
Гоголь виявляє у тих, хто обговорює його п’єсу, різні позиції. Є "люди простодушні", що
"шукають у п’єсі безперервних коханців, без одруження яких ніяк не може закінчитися п’єса", що
шукають "приватної зав’язки"; та є ті, хто розуміє автора, котрому цікавий стан суспільства, що
змінюється,, котрий дає "спільну" зав’язку. Неначе випереджаючи роздуми Белінського про те, що
герой епічної драми не окрема особа, а саме життя, Другий у "Театральному роз’їзді" полемічно
стверджує: "Ні, комедія повинна в’язатися сама собою, всією своєю масою в один великий вузол.
Зав’язка повинна обіймати всі особи, а не одну або дві, торкнутися того, що хвилює більше або
менше всіх дійових осіб. Тут кожен герой; течія й хід подій призводить до струсу усієї машини:
жодне колесо не повинно залишатися як іржаве, що не йде до діла" [9: 230-231].
Другий виявляється однодумцем не лише автора "Ревізора", але й автора "Бориса Годунова" у
розумінні природи "суспільної комедії", в розумінні того, що в такій комедії, як у машині, "одні
колеса помітніше й сильніше рухаються, – їх можна лише назвати головними; але керує п’єсою ідея,
думка. Без неї немає в ній єдності". Другий говорить, що "пряме й справжнє призначення" комедії –
"всезагальне", й, подібно до Пушкіна, пригадує її джерела: "Вже при самому початку комедія була
спільним, народним створінням (виділено мною – В.Г.). Принаймні, такою показав її сам батько її,
Аристофан. Потім уже вона увійшла у вузьку ущелину приватної зав’язки, внесла любовний рух,
одну й ту ж обов’язкову зав’язку. Проте яка слабка ця зав’язка у найкращих коміків! які ниці ці
театральні коханці з їх картонним коханням!" [9: 231].
Гоголь як автор "суспільної комедії", таким чином, свідомо відмовляється від зображення
приватного плану життя – приватної зав’язки, любовної інтриги – як головного й єдиного начала, що
рухає дію п’єси. Він сам не лише створював таку "епічну комедію" у своїй творчості, але й намагався
затвердити її у свідомості сучасників як теоретик.
Слід відмітити як принципово важливий момент те, що основою, відштовхуючись від якої
російські драматурги створюють особливий, незвичний для сприйняття тип драми, рівною мірою
виявляються й трагедія й комедія. І в тому і в іншому випадку долається зосередженість дії "на
головній особі, в долі якої виражається основна думка" [9: 518]. Й у тому й у іншому випадку
домінуюча естетична якість – трагічна чи комічна – руйнувалась введенням протилежного. Не
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випадково Белінський пише як про принципово нову якість епічної драми: "займає середину між
комедією та трагедією".
Ця ж якість, по Белінському, визначає й художню природу "власне драми", жанру, що формується
одночасно з епічною драмою. Але реалізується ця якість по-різному, й це треба обмовити.
В епічній драмі відносно самостійні фрагменти, фігури, що складають середовища, епохи, можуть
мати яскраво виражений комічний або трагічний характер (комічні фарби відчутні в сцені у корчмі на
литовському кордоні у Пушкіна; трагічні – в епізоді убивства "щенят Борисових"). Дія ж в цілому,
поєднуючи приватну, побутову, державну, політичну сфери, має епічний характер, являючи собою
хід самого життя, – "розвиток важливої історичної події", що визначається поведінкою великої
кількості різних героїв.
Власне драма, що декларувала при своїй появі поєднання протилежних якостей ("міщанська
трагедія", "слізна комедія"), в кінцевому рахунку, відходила й від комедії, й від трагедії – прагнула до
появи серединності, поміркованості, до деякої рівноваги у фіналі. Характерно, що романтики, які
багато розмірковували про змішення різних сторін життя в одному творі, появи "слізної комедії" як
чогось принципово нового в мистецтві не помітили. Й Белінський приділив їй як попередниці "власне
драми" значно менше уваги, ніж епічній. Можливо, тому, що цей вид драми, стверджуючи себе, як
пише Белінський, "в опозиції надутій та неприродній тодішній трагедії", добре засвоїв її досвід й в
плані змісту, й в плані організації дії – власне драма, драматична драма, як і затверджена
Аристотелем трагедія, був зосереджений на перипетіях долі головного героя. Новою була лише його
соціальна приналежність героїв: місце богів, героїв, царедворців зайняли люди третього стану, дія ж,
в повній узгодженості з правилами Аристотеля, вели до фіналу особисті історії, викликаючи
співчуття глядачів. Для сприйняття власне драми публіка виявилась вповні підготовленою
попереднім досвідом знайомства з трагедією. Тут, на відміну від ЕД, що ламала стереотипи
(пригадаймо негативні у переважній більшості відгуки про пушкінського"Бориса Годунова"), не було
великих складностей.
В епоху реалізму власне драма, "законно" наслідуючи трагедії, знайшла найбільш повне та
адекватне втілення: драма як рід в середині та другій половині ХІХ століття розвивалася, й у Росії в
тому числі, переважно в руслі власне драми. Її можливості розширювались за рахунок епізації
окремих моментів – збільшення ролі фону, обставин, введення побічних ліній, необов’язкових з точки
зору інтриги додаткових епізодів, але все це не змінювало її аристотелівської природи – дія
розвивалася по лінії долі центрального героя, показуючи її перипетії, "переміни від щастя до
нещастя".
Х удожні відкриття авторів "Бориса Г одунова" та "Ревізора", що походять не стільки від
безпосередньо попереднього жанрового досвіду, скільки від витоків драматичного роду, від творчості
письменників у століттях пов’язаних з фольклорною традицією (Аристофан, Шекспір), ні
сучасниками, ні наступними поколіннями дослідників вповні не були зрозумілі. Досягнення Пушкіна
й Гоголя отримали розвиток головним чином в плані творчого методу – реалізму, драматургічне ж їх
новаторство, як і теоретичне обґрунтування його в їх власних роботах, статті Белінського "Розподіл
поезії на роди та види" не було по-справжньому навіть помічено.
Якби хтось сказав М. Горькому, що він створив свою п’єсу "На дні" в руслі пошуків Пушкіна, він
би дуже здивувався. Сам він свою п’єсу оцінював, особливо з роками, більш ніж скромно. Думаю,
можна говорити в цьому випадку не про розвиток традицій одного митця іншим, а про явище
самозародження.
Горького як митця завжди цікавило співвідношення в людині індивідуального й соціального,
родового. Не випадково так часто в його творчості згадується, навіть виноситься у назву творів слово
"людина". Й це не стільки приватна людина, що створює й долає перипетії власної долі, скільки
"людина суспільна" й "людина, що розмірковує". Письменник намагається зрозуміти, від чого
залежить поведінка людини в соціумі й стан самого суспільства, світу в цілому. Горький досліджує
процеси, що відбуваються в свідомості групи рівно важливих у дії персонажів з більш-менш
однорідного середовища, яке й виявляється своєрідним героєм його драми.
Чехов розхитував, доводив до межі традиції аристотелівської драми, але не переходив її кордонів.
Зовнішнім чином дія його п’єс залишалась в межах маєтку, приватного будинку, особистих – таких,
що не склалися, не влаштувалися – доль людей, імпресіоністичних переливів їх настроїв, глибоко
прихованих, особистісних переживань. Приїзди та від’їзди близьких родичів поселяють й руйнують
слабо тліючі надії вирішення життєвих проблем. У фіналах всі розходяться, роз’їжджаються –
розпадаються родинні клани, кожний. Уже самотужки, опиняється на порозі якогось нового життя,
що не обіцяє нічого доброго. Тим не менше, особистий план життя – родина, дім, надія поправити
справи за допомогою одруження, посади, спадщини, звідкись дивом отриманих грошей – всі ці
зовнішні скрепи аристотелівської драми, добре знайомій за драматургією Островського, тут
зберігаються.
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Горький рішучіше, ніж будь-хто з його сучасників, відмовився від об’єднання героїв родинними
зв’язками. На місці дому, що займає центральне положення в попередній драмі(буржуазній,
натуралістичній, як писав у своїй термінології Брехт), ми знаходимо нічліжку – простір, що
принципово позбавляє людину можливостей індивідуального, особистісного існування. Такі, що
безпосередньо спостерігаються, родинні зв’язки між героями тут втрачають значення. Основні
одиниці дії аристотелівської драми – вчинок, поворот подій в процесі досягнення мети героєм –
редукуються, відступають перед рухом думки у всіх її видах і формах: від першого імпульсу,
здивування, питання до самого себе, інших до спроб сформувати свої позиції багатьма особами.
Незвичність п’єси відчули всі, хто писав про неї та про виставу Московськогохудожньоготеатру.
Але одні не прийняли цієї незвичності, відмовивши п’єсі у дієвості, а інші намагались її пояснити.
Найбільш чітко новизну п’єси відчув І. Анненський. У статті 1905 року він писав: "На дні" –
справжня драма, тільки не зовсім звичайна" [10: 73]. Принципову відмінність її від "старої драми"
критик знаходить в тому, що Горького не цікавлять проблеми "індивідуальної психології", "деталі",
"подробиці" "майстерно скомпонованих історій людських сердець" [10: 73].
При цьому критик відмічав не просто новизну окремих прийомів горьківської п’єси, але говорив
про нову їх систему. Він починав з типу героя, способів ведення дії, композиції й закінчував
особливостями такого важливого для Брехта сприйняття твору. "Дорогоцінний залишок міфічного
періоду – герой…обранець, улюблена жертва бога, замінюється тепер типовою групою, класовим
різновидом. Інтрига просто перестала нас цікавити, тому що стала банальною… Особисті драми то
тліють, то спалахують з-попід попелу, а часами вогні їх дуже примхливо сплітаються один з одним.
Суворо кажучи, в драмі Горькогонемає ні звичайного початку, ні традиційної розв’язки" [10: 75].
Міркування І. Анненського про особливу драматургічну природу п’єси Г орького "На дні"
виявляються дивовижно близькими до того, що пізніше, у 1930-40-і роки, послідовно заперечуючи
значення особистої долі героя як організуючого початку, писав про свою драму Б. Брехт:
"Діалектична драматургія <…> уникала психології й зображення індивідуальності… мала привернути
увагу глядачів до взаємодії подій, до процесів, що відбувалися в середині певних груп" [11: 59].
"Індивідуум перестає бути центром вистави… на сцені повинні з’являтися групи людей, всередині
яких або по відношенню до яких людина займає певну позицію" [11: 61] тощо.
Принципово, якісно відмінний момент "сучасної" драми І. Анненський, як пізніше
"неаристотелівської" Брехт, побачив й у тому, що вона вимагає не лише емоційного співпереживання,
але передусім інтелектуальних зусиль читача та глядача. "Щоб оцінити п’єсу Г орького та нею
насолодитися повною мірою, над нею треба проникливо думати", – пише критик [10: 72] й знову
повертається до цього: "Горький сам не знає, можливо, як він любить красу, а між іншим для нього є
доступною найвища форма цього почуття, та, коли людина розуміє та любить красу думки" [10: 77].
Горьківська п’єса як факт літератури, як досвід сучасної драми в осмисленні І. Анненської
виявилась протиставленою, по-перше, тому напрямку драматичного мистецтва античності, яке
визначалось цікавістю до "героя – улюбленої жертви року", по-друге, – класичному реалізму, що
зосередив свою увагу на проблемах індивідуальної психології. Тим самим, випередивши Брехта на
кілька десятиліть, він намітив й ті моменти у визначенні епічної драми. До яких він буде повертатися
багатократно. Протягом всієї своєї творчої діяльності Брехт буде осмислювати своєрідну
драматургічну природу своїх творів на тлі запере чуваного ним реалізму-натуралізму, шукати їм
визначення (епічна, неаристотелівська, діалектична драма), говорить про особливості впливу – про
апеляцію, в першу чергу, до свідомості.
Таким чином, у перспективі теоретичних міркувань Пушкіна/Гоголя й Белінського/Анненського
ми вже віднаходимо випереджаючі Брехта – доповнюючи, уточнюючі уявлення про основні
параметри епічної драми як про явища літератури Нового та Новітнього часу.
Узагальнюючи сказане, відмітимо ці параметри ще раз.
Перший й відправний момент – самовизначення митця в аспекті традиції: орієнтація на досвід
долітературного часу або на творчість драматургів, міцно пов’язаних з традиційною, народною
культурою(Аристофан, Шекспіра та ін.).
Ця орієнтація виявилася у авторів епічної драми передусім в особливостях їх художнього
мислення й принципах організації дії їх п’єс. Епічність "свідомості" давніх, пов’язана у уявленням про
рівну важливість усіх і всього в оточуючому світі, про зв’язаність всього з усім, про нескінченність
життя у повторенні її циклів по-різному трансформується у зверненні драматургів-епіків як до
предмету зображення до явищ суспільного буття, до процесів й закономірностей спів-існування
"багатьох".
В якості драматичного героя їх творів представ група рівноправних у дії осіб – середовище,
соціум. У відповідності до цього дія стає поліфонічною за структурою, дискретним, монтажним,
"епісодічним", вірогідносним за способами розгортання, таким, що вільно поєднує найбільш
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різнорідні за естетичними домінантами фрагменти спів-буття (комічні та трагічні, низькі, буденні та
піднесені тощо).
Така дія створює певний тип впливу: звернене передусім до громадянських почуттів, до
"інтелектуальної інтуїції (Шеллінг) читача та глядача, змушує порівнювати, зіставляти окремі його
складники один з одним, з більш або менш відчутними, різними культурно-історичними реаліями,
така дія пробуджуєдо міркувань*.
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Головчинер В. Е. Эпическая драма в России до Б. Брехта: творческий опыт, рефлексия.
В статье рассматриваются драматургические искания А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Горького и
соответствующая им теоретическая рефлексия (статьи А. Пушкина, Н. Гоголя, В. Белинского,
И. Анненского) как воплощение и осмысление принципиально важных признаков эпической драмы
задолго до творческой практики Б.Брехта: перенесение центра внимания с перипетий судьбы
главного героя на деятельность группы равно важных в действии лиц в контексте социокультурных
измерений; соединение в монтажной композиции эпизодов трагического и комического, высокого и
обыденного содержания; апелляция не столько к эмоциям, скалько интеллектуальной интуиции
читателя и зрителя.
Golovchyner V . E. Epic Drama in Russia before B. Brecht: Creative Experience, Reflection.
The article considers the dramaturgy search of A. Pushkin, N. Gogol, M. Gorky and the relevant theoretical
reflection (the article of A. Pushkin, N. Gogol, V . Belinsky, I. Annensky) as the embodiment and
comprehension of basically important epic drama characteristic features long before B. Brecht creative
practice: the transference of the focus of attention from the main character ’s destiny peripetias to the activity
of equally important persons in action within the context of socio-cultural dimensions; the combination of
tragic and comic episodes, sublime and ordinary content in assembling composition; the appeal not so much
to emotions but rather to the reader and spectator’ s intellectual intuition.
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ДІАЛЕКТИЧНИЙ ТЕАТР – ТЕАТР ЕПІЧНИЙ?
У статті розглядається роль і значення останнього періоду в творчості Брехта (1949 – 1956) для
становлення теорії та практики діалектичного театру – нового етапу театру Бертольта Брехта.
Сама по собі така постановка проблеми та й ще в подібному смисловому оформленні може
здатися дивною, а то й і взагалі некоректною. Адже загальновідомо, що Бертольт Брехт неодноразово
наголошував: "скрізь, де йдеться про пізнання реальності, ми повинні навчитися застосовувати
діалектику" [1: 128]. Більш за те, він неодноразово висловлював думки про взаємообумовленість
діалектики і, наприклад, знакового для теорії епічного театру ефекту очуження [2: 115].
Але попри все, питання поставлено більш ніж коректно. І сформульовано воно було самим
Брехтом ще в 1952 році, "...термин "эпический театр", – вважав Брехт, – слишком формален для
задуманного (и отчасти осуществляемого) театра. Для предлагаемых размышлений эпический театр –
исходная посылка, однако сам по себе он еще не открывает творческих возможностей и способности
к изменению, которые заключены в обществе и представляют собой основные источники
эстетического наслаждения, поэтому термин "эпический театр" должен быть признан недостаточным,
и мы не можем предложить другой" [2: 221-222]. Ту ж тезу Брехт повторив у 1955 році, але в більш
категоричній формі: "В применении к новейшему театру от термина "эпический театр" следует
отказаться (розрядка моя – О.Ч.)" [4: 273].
Складається враження, що відмова від терміну, який вже набув права літературознавчого
громадянства і за яким стояла унікальна і напрочуд багата художня практика, для Брехта означало
значно більше, ніж банальне уточнення терміносистеми, яку він власноруч і створив. Що ж відбулося
такого, що викликало такі досить різкі і категоричні судженнятворця епічного театру?
На перший погляд може здатися, що сам Брехт досить чітко і вичерпно відповів на питання, яке
сам і поставив. "В настоящее время, – підкреслював драматург, – делается попытка перехода от
эпического театра к диалектическому. С нашей точки зрения и в соответствии с нашими
намерениями, эпический театр как эстетическое понятие вовсе не был чужд диалектики, а театр
диалектический не сможет обойтись без эпической стихии. Тем не менее, мы имеем в виду
необходимостьзначительной перестройки" [2: 272].
Справедливості заради відзначимо: Брехт мав, безумовно, рацію , підкреслюючи діалектичний
характер епічного театру. Але одна справа – характер, а інша – театр як система художніх і
естетичних цінностей. Одна справа – складова частина цілого, інша – ціле, яке базується на цій
складовій частині. Одна справа – діалектичний характер епічної стихії. І зовсім інша – епічний
характер діалектичної стихії. Поміняв місцями домінанти, Брехт і одержав цілком прогнозований
результат: необхідність значної перебудовитого театру, якому він віддав все життя.
Проте попри, здавалося б, очевидну простоту такого зауваження проблема все-таки є більш
складною і аж ніяк не банально-хрестоматійною, як це може задатися на перший погляд. І викликає
вона значно більше запитань, ніж дає відповідей. І перед усім, відмова від терміну і ревізія того, що
вже відбулося, – то є спонтанний сплеск емоцій, чи продумане, виношене і вистраждане рішення
митця? Чому Брехт, який завжди не лише прагнув граничної чіткості висловлювань і суджень, але й
смислово точного оформлення анонсованих пошуків, цього разу відчував певні незручності з
термінологічним визначенням сутності експерименту, який він започаткував на схилі своїх літ? Яким
чином пошук нових шляхів в театральному мистецтві зразка 1952-1955 років поєднується із
здійсненими на кону "Берлінського ансамблю" виставами, які так довго чекали свого сценічного
втілення? Чому, нарешті, поява таких категоричних су джень припала на період роботи Брехта над
"Гувернером" Ленца та "Коріоланом" Шекспіра? Що це – випадковість, чи певна закономірність
розвитку брехтівської теорії і практики театру?
Дати відповідь на всі ці питання в межах доповіді навряд чи є можливим, але хоча б окреслити
імовірні гіпотези і шляхи їх дослідження – необхідно. Адже, в решті решт, все і завжди починається
саме з постановки проблеми, яка є результатом сумнівів і припущень – тобто того, що і спонукає до
пошуку нових відповідей на одвічні мистецькі проблеми. І оскільки парабола про шлях, який можна
подолати лише зробивши перший крок стара, як світ, і, як вічність, справедлива, остільки
відправимося в дорогу і ми, довірившись логіці часу, який поки що, на щастя чи на біду, але не змінив
свою течію із "вчора" в "сьогодні", а з "сьогодні" – в "завтра".
Рік 1948. Перебуваючи в Швейцарії, Бертольт Брехт, як відомо, написав "Малий органон для
театру". Г оворячи про становлення "театру доби науки", Бертольт Брехт згадував, що в далекій своїй
юності він віддав данину досить честолюбній мрії "превратить средства удовольствия в средство
© Чирков О. С., 2009
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обучения и перестроить известные учреждения из развлекательных зрелищ в органы гласности" [2:
175]. Така позиція була цілком зрозумілою і виправданою, якщо взяти до уваги, за яких історичних
часів сформувався талант Брехта. Але в 1948 році на ту ж проблему Брехт дивиться вже дещо поіншому, а, точніше, зовсім по-іншому: "Будем же рассматривать театр как место для развлечений, то
есть так, как это положено в эстетике..." [2: 176].
Рік 1949. Брехт повертається до Німеччини. Точніше, обирає "в качестве местожительства"
Східний Берлін – так визначив статус Брехта в НДР Иоганнес Бехер. [3: 402]. Починається один із
найінтенсивніших періодів творчого життя Брехта. Він прймає участь у творенні порядку десяти
обробок для "Берлінського ансамблю". Але не тих, в яких зміні підлягало понад 75% тексту творуоснови, як, наприклад, в "Антигоні", а тих, в яких при практично цілковитому збереженні
канонічного тексту нове прочитання відомого літературного матеріалу досягалося засобами
виключно сценічного мистецтва. Не випадково з приводу "Коріолана" Брехт у 1952 році зазначить: "Я
думаю, что мы можем изменить Шекспира, если мы способны его изменить. Но мы условились
говорить сначала только об изменениях толкования – с тем, чтобы наш аналитический метод мог
быть использован и без перестройки текста" [2: 233]. А щоб ні в кого не залишилось сумніву стосовно
того, що йдеться саме про сценічне мистецтво і про мову суто сценічну, Брехт уточнював:
"Сценическое решение будет следствием того, что все эти вопросы не имеют решений, то есть все
они должны быть поставлены" [2: 233].
У тому ж 1952 році в примітках до постановки у "Берлінському ансамблі" "Гувернера" Ленца
Брехт заявив: "Нам показалось целесообразным обратиться к истокам классики – туда, где она была
еще реалистичной и поэтичной, чтобы подготовить почву для Шекспира, без которого не может
обойтись становление национального театра" [4: 282].
А в 1954 році в "Зауваженнях до п'єси Штріттматтера "Кацграбен" Брехт зазначив: "Когда от
театра требуют только познания, только поучительных отражений действительности, то этого
недостаточно... Наш театр должен быть школой всех радостей и удовольствий, свойственных
открывателям и изобретателям, он должен воспитывать триумфальные чувства освободителей" [2:
479].
I в тому ж 1954 році Брехт висловив взагалі крамольну для того часу думку: "Либо у
социалистического реализма будет много разновидностей стиля, либо один единственный, который
погибнет от монотонности (удовлетворяя слишком мало потребностей).
Мы должны внимательно следить за тем, что же возникает. Возникающее мы должны развивать.
Нет никакого смысла создавать эстетику, выдумывать ее, склеивать из известных понятий и ждать,
что авторы пьес станут поставлять затем то, что выдумали эстетики. Особенно плохо сколачивать
модель того самого произведения искусства, сидя за письменным столом. Тогда художественные
произведения начинают разбирать только с точки зрения их соответствия этой модели" [2: 282].
Судження естетичного порядку в цей час сусідствують з такими висловлюваннями Брехта, які,
здавалося б, не мають прямого відношення до питань суто художньої творчості. У 1952 році в
зауваженнях до вже згадуваної постановки п'єси Якоба Міхаеля Рейнольда Ленца "Гувернер",
спростовуючи твердження тих, хто виступав проти здійснення вистави на тій підставі, що п'єса,
мовляв, негативна, а тому ставити її не слід, Брехт заявляв: "В "Гувернере" положительным началом
является страстное возмущение обществом, в котором господствуют унизительные несправедливые
привилегии и ложный образ мысли" [4: 282].
У тому ж 1952 році в "Берлінському ансамблі" відбулася ще одна прем'єра – "Суд над Жанною
Д'Арк у Руані в 1043 році" (обробка однойменної радіоп'єси Анни Зегерс). І хоча до образу
французької героїні часів столітньої війни Брехт звертався і раніше, вперше прозвучав такий дещо
дивний з точки зору лексичного оформлення думки коментар: "Общность интересов оккупационных
властей и сотрудничающихс ними клириков: те и другие хотят казнить Жанну..." [4: 329].
Нарешті, в 1956 році Бертольт Брехт надіслав відкритого листа німецькому бундестагові, в якому з
непідробним гнівом запитував: "Против кого готовится третья война? Против французов? Поляков?
Англичан? Против русских? А может быть, против немцев? Неужели вы действительно хотите
сделать первый шаг, первый шаг к войне? Тогда последний шаг, шаг в никуда, мы сделаем уже все
вместе.
Но ведь мы знаем, что имеются мирные возможности для объединения страны, разумеется, только
мирные. Нас разделяет ров, так что же, нужно расширять его? Нас разъединила война, но не война
может нас объединить снова" [5: 151].
Подібні судження свідчать про дуже серйозну і напружену працю митця, який шукав відповіді на
найтрудніші виклики часу, які були породжені добою холодної війни та конфронтаційного мислення.
Часи, коли збирають каміння, – завжди безумно важкі, а, подекуди, і трагічні особливо для тих, хто
змолоду те каміння розкидував.
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Саме в цей період Брехт, виникає відчуття, і вдається до мови алюзій та іронічного підтексту:
езопова мова так само є вічною, як і часи, які породжують потребу в такій мові. І якщо у випадку з
постановкою "Гувернера" Брехт використовує, гадаємо, алюзію, яка, втім, читається досить прозоро,
то коментар до вистави про Жанну Д'Арк базується на іронічно гіркому підтексті. Брехт, говорячи
про окупаційну владу стосовно подій 15 століття, використовує сучасну лексику. Але події далекого
минулого сприймалися за тих історично віддалених часів не як окупація Англією Франції, а як
законне прагнення Плантагенетів утвердити свої права на французький престол. Можна припустити,
що або ж Брехт не знав причин виникнення столітньої війни (що є мало імовірним), або ( що є більш
вірогідним) мав на увазі іншу історію і іншу країну.
Адже не випадково Брехт, син своєї землі, заговорив про необхідність, і, більш за те, про
можливість об'єднання двох німецьких держав в той час, коли лише припущення про подібне
об'єднання вважалося крамолою вищого порядку.
Тому підкреслимо: не може у митця змінюватися одна частина його світоглядних засад при
абсолютному і повному збереженні в недоторканності іншої частини його поглядів – художніх. Не
підкоряючись політичній кон'юнктурі свого часу, Брехт не міг не шукати нових шляхів розвитку
мистецтва, яке прагне свій час пізнає і в творенні якого приймає участь.
Засновник епічного театру практично відмовлявся від позиції відвертого повчання глядача і
безпосереднього вторгнення в процес формування глядацької позиції. Для Брехта важливим було вже
інше: привести глядача до осмислення того, що відбувається в світі, не через перетворення театру із
школи емоцій на школу гласності, а через насолоду дійством. Він приходить до розуміння того, що за
нових умов можливим є творення театру, який віддає перевагу не чорно-білому варіанту
зображуваного, а театру, який передбачає показ дійсності в її суперечностях, в поєднанні
непоєднуваного.
Тому в обробках останнього в його життя семиріччя Брехт вдається до недомовленності, що дає
йому можливість не розжовувати драматургійний м'якиш, щоб глядач міг його проковтнути без що
найменших зусиль, а таким чином організовує художній простір драматичних творів, щоб в них
обов'язково лишалася вільна територія і для самостійної інтелектуальної діяльності глядача.
Саме тому Брехт, гадаємо, шукає шляхи відходу від ортодоксальних догматів соціалістичного
реалізму, випереджаючи в певному сенсі роздуми Роже Гароді про "реалізм без берегів". Чи не тому
Брехт в 1953 році зацікавлено вдивляється в драматичні творіння Беккета, замислюючись над
можливістю сценічного втілення його "Очікуючи на Годо" на кону "Берлінського ансамблю"? І хоча
Брехт, цей менестрель логізованого парадоксу, сприймав беккетівську п'єсу як занадто абстрактну,
тим мне менше, само по собі звернення до метра абсурдного парадоксу є більш ніж показовим:
протилежності – не антагоністичні. Вони знаходяться в положенні доповнюваності.
Саме тому Брехт віддає перевагу мистецтву не лише повчання, а й розважання (знамените
мольєрівске "розважаючи – повчай") одержує оригінальне розв'язання в брехівській обробці 1952
року комедії Мольєра "Дон Жуан, або Кам'яний господар"). Тому-то в зауваженнях до "Коріолану"
Брехт стверджує: "Если мы хотим, чтобы зритель получил эстетическое наслаждение от
трагической судьбы героя, мы должны представить в его распоряжение мозг и личность Буша
(йдеться про гениального актера брехтівского театра – Эрнста Буша – О.Ч.)" [2: 236]. І саме в цей час
Брехт робить один із найпринциповіших для нього висновків: "Там, где речь пойдет о гордости
Кориолана, мы будем искать, как и когда он проявляет смирение – это будет по Станиславскому,
который от актера требовал, чтобы тот показал ему, как и когда скупец способен на великодушие
(курсив мій – О.Ч.)" [2: 237]. Брехт відчуває явну недостатність, якщо не сказати невідповідність
епічного театру, який в основному сформувався в тридцяті роки, новим умовам і новим викликам
часу.
Закономірність подібних одкровень Брехта можна зрозуміти, лише пам'ятаючи про шлях, який
пройшов митець за всі роки його драматургічної практики. А все творче життя Брехта свідчить: він
ніколи не зупинявся у пошуках тих драматургічних форм, які найповніше відповідали б реаліям часів,
що змінювались із дивовижною швидкістю.
У такому плані показовим є існування в практиці Б. Брехта до 1949 року, що найменше, двох
авторських моделей театру, а саме: політичного театру і театру епічного. Причому, один театр
готував народження іншого, торував йому шлях, перетікав в нього. І в такому існуючому новому,
вже раніш відкрите не розчинялося, не щезало, а жило як частина єдиного і цілісного в своїй єдності
художньогоорганізму – театру Бертольта Брехта.
Кожному з таких варіантів брехтівського театру відповідали цілком певні драматургічні пошуки і
обретіння. Становленню політичного театру відповідали драматургічні досліди, починаючи з
повчальних п'єс і завершуючи обробкою горківської "Матері" – першого зразка епічної драми у
спадщині Брехта. Епічному театру – драми періоду еміграції з таким вершинним творінням, як
"Життя Галілея" – передчуття драми діалектичної. Причому, зазначені моделі, не дивлячись на
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специфічні риси і якості, спадкували ту генетичну пам'ять, яка дозволяла відкривати у мистецтві
Бертольта Брехта нові перспективи перед світом, який безперервно рухається із "вчора" в "сьогодні". І
те, що ще вчора знаходилося на периферії художньої уваги Майстра, за нових умов виходило на
перший план, а вже апробоване творило тло, нехай і таке, що діяло активно, але лише тло для нової
театральної теорії і практики.
У такому контексті судження Брехта про необхідність творення діалектичного театру і,
відповідно, драматичних творів (а то є п'єси-обробки останніх семи років) сприймаються не як відступ
від принципів театру епічного, а як цілком природний розвиток раніш периферійних у його творчому
арсеналі принципів і перетворення їх у визначальне начало вже іншого театру – діалектичного.
От один із безлічі можливих прикладів, які проливають світло на природу походження цього
театру. У 1928 році, характеризуючи драматичну форму театру як "неугомонную, страстную,
противоречивую", Брехт не без іронії зазначав: "Последующие эпохи будут вынуждены назвать
такую драму драмой для людоедов и признать, что человека съедали вначале с удовольствием, как
Ричарда Третьего, а под конец – с сочувствием, как извозчика Геншеля. Но всегда съедали" [1: 130]. У
пошуках власної художньої правди Брехт приходить до епічної форми театру, а тому звертається до
досвіду Шекспіра. Драматург XX століття шукає в трагедіях великого єлізаветинця "некоторые
эпические черты" [5: 265]. Протее одразу зазначає, що епічна стихія, яка міститься в п'єсах Шекспіра,
ускладнює сценічне втілення таких творів, оскільки в них панує "хаотичность и композиционная
рыхлость" [5: 259]. Звідси і такий парадоксальний висновок: "Ничего не может быть глупее, чем
ставить Шекспира так, чтобы он был ясным. Он от природы неясный. Он – абсолютная субстанция"
[5: 261]. Тобто, уточнимо, – начало, яке безперервно знаходиться в рухливому стані і безконечно
змінюється, якщо вірити матеріалістичній філософіїї, або ж – абсолютний дух, ідея, якщо вірити
філософії ідеалістичній.
Брехт чудово розуміє, що в шекспірівських творіннях міститься значний філософський сенс. Але
він, драматург початку XX століття, поки що не готовий бачити в такій немовби хаотичності і
мінливій нестабільності доль і характерів героїв, в такому безконечному русі і в безупинно стрімкій
зміні часів відображення тієї діалектики буття, яка і визначає існування і співіснування різнорідних
начал в подіях, долях і в характерах людей, народів і держав.
Але спливе тридцять років, і те, що для Брехта – творця епічного театру уявлялося дискусійним
або ж навіть сумнівним, для Брехта інших часів перетвориться на естетично значуще. Навмисне
випрямлення і логізація подій і характерів – одне із принципових положень брехтівського варіанту
епічного театру і драми (як у випадку з останньою редакцією "Життя Галілея") – зміниться мудрою
терпимістю до можливості існування на кону діалектичного театру складного, суперечливого і
хаотичного світу. А тому Брехт знову звертається до Шекспіра.
"Назад до Шекспіра" – так можна було б визначити звернення Брехта до не дуже популярного в
театральній практиці творіння великого єлізаветинця – до "Коріолану". У сценічному втіленні
шекспірівського творіння Брехт часів творчої мудрості зберігає в недоторканності саме те, що
молодому драматургові видавалося як раз хаотичним і порохнявим. Він не шукає виправдання
безконечним суперечностям, з яких буквально зіткано смислову тканину "Коріолану" (суперечливе за
природою своєю єднання плебеїв і патріціїв, які в свою чергу втягнуті в протистояння з народом
вольськів, протиріччя між різними гілками римської влади – трибуном і консулом, між легіонерами і
народним зібранням, між Коріоланом і народом, нарешті – внутрішньо суперечливою народною
масою), але й шукає шляхи для сценічного вирішення цих протиріч при чи не пієтичному ставленні
безпосередньо до тексту шекспірівської трагедії.
Брехт повертається до класики з тим, щоб відкрити нові можливості для художнього осягнення
гранично суперечливих реалій світу, який втратив орієнтири в лабіринтах політичних
хитросплетень другої половини XX століття.
Повернення до класики – шлях, який судилося пройти багатьом театральним експериментаторам
XX століття. Пригадаємо: творець "Театрального Жовтня" Вс. Мейерхольд в 1923 році звернувся до
спадщини Островського, чим чимало здивував своїх шанувальників. Причому, знавці творчих
експериментів Вс. Мейерхольда були здивовані тим, що він "впервые в сценической истории
"Доходного места" поставил пьесу целиком, "без обычных вымарок"... Каждое слово Островского на
этот раз казалось ему нужным, неизбежным" [6: 290]. Пригадаємо: у 1924 році Лесь Курбас,
засновник Четвертої майстерні "Березоля", яка мала стати, за визнанням Майстра, "показательным
театром нового, революционного типа" [7: 422] повертається до "Макбету" Шекспіра (перше
наближення до трагедії відбулося в 1920 році). І це повернення багато в чому визначило естетику
"Березоля" – театру, в якому Шекспір був співвіднесений "с современностью по законам
политического театра" [7: 292]. Пригадаємо, в 1935 році Міхоелс звертається до "Короля Ліра"
Шекспіра. Ця вистава буквально потрясла Гордона Крега, який зрозумів, за його власним визнанням,
"сокровенный трагический смысл" осуществленного на сцене театра ГОСЕТ рассказа о правителе,
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который, в исполнении Михоэлса, был одновременно творцом и жертвой обанкротившейся "прежней
идеологии, лживой, застойной..." [8: 105].
"Назад до Шекспіра" для Брехта означало початок нового шляху в його русі до іншого театру –
діалектичного. Брехта на цьому етапі цікавлять не формальні прийоми, які визначали свого часу
народження брехтівського варіанту епічної драми і епічного театру, але, перед усім, змістовні
чинники, а саме: діалектика епічного за своєю природою конфлікту (зіткнення народів і держав),
епічного втягування людини у вирій воєнних подій, які за природою своєю є суперечливими
("недостаточно разделить войны на захватнические и оборонительные: они переходят друг в друга"
[2: 232], діалектика неоднозначногоза своєю суттю характеру Коріолану (він з презирством ставиться
до плебсу і одночасно здатний на приниження перед ним, він може бути сміливим до безрозсудності і
за інших обставин – смиренним, він пізнав злет і падіння, славу і хулу), діалектика руху народної
стихії (від роз'єднаності до єдності і від нього – до нового розпорошення сил і можливостей).
Діалектичний театр – то є, фігурально висловлюючись, театр Шекспіра, який прагне побудувати
Брехт на кону "Берлінського ансамблю". І такий театр зберігав свій зв'язок не лише з театром
епічним, але й з політичним, як свого часу зберігав зв'язок театр епічний з театром раннього Брехта –
політичним. Для будівництва діалектичного театру Брехт використовував класично довершені
творіння минулого і сучасну йому класику, твори близьких до нього за поглядами митців і тих, хто
йому імпонував за системою художніх та естетичних цінностей.
Цікавим є в такому розумінні звернення Брехта до п'єси Беккета "Очікуючи на Годо". Так, і в
цьому дослідники безумовно справедливі, Брехт, обробляючи перші двадцять сторінок беккетівського
тексту, "отказывается от какого-либо метафизического измерения современного молчания". Але він,
безумовно, був щирим в своєму прагненні дослідити соціальні і політичні причини сучасної
роз'єднаності людей – цієї епічно значимої і далеко не однозначно розв'язуваної філософами і
митцями проблеми сучасного світу.
Інакше кажучи, політичний, епічний і діалектичний театри становлять своєрідну художню
єдність, ім'я якій – театр Бертольта Брехта в його трьох конкретно часових художніх
втіленнях та іпостасях.
Існує стала традиція розглядати пошуки Майстра в контексті його часу і культурного простору.
Традиція, безумовно, плідна і значима. Але ж існує і інший контекст – творчість самого Брехта. Якось
Йосип Бродський, розмірковуючи про рух творчої особистості в художньому просторі свого часу,
справедливо зазначив, що існує "писательский процесс" [9]. У Брехта існував драматургічний
процес. Епічний театр постає в такому процесі, скажімо так, своєрідним мостом між театром
політичним і театром діалектичним. То є міст між "вчора" і "завтра". Діалектичний театр – то є
театр дня завтрашнього.
Відповідно і епічна драма єднає два береги брехтівської драматичної спадщини "Lehrstiicke" і
"dialektische Drama". І в такому розумінні, поза будь яким сумнівом, дещо перефразуючи слова Ліона
Фейхтвангера, можна стверджувати: Брехт писав не лише перші поезії і перші п'єси тридцятого
століття [10: 364], але й, додамо, розробляючи концепцію діалектичного театру, прокладав шляхи для
діалектичної драматургії майбутнього.
В одній з мудрих біблійних притч сказано: "Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом,
или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет" [11: 8: 16]. Не
нам дано доповнювати євангеліста. Проте скажемо так: той є щасливим, хто побачив світло тієї свічі.
Щасливий той, хто не дозволив згаснути їй. Щасливим є той, хто зазнав непереборного бажання
передати те світло іншим, щоб вони зберігали його. Проте, зголосімося: щастя того, хто оберігає і
зберігає світло не йде ні в яке порівняння з величчю того, хто світло дає.
Говорю про це тому, що великий бунтівник Брехт як ніхто інший розумів: часи єретиків ніколи не
минають, оскільки не вони обирають час, а час їх. І щоб відкрити обрії майбутнього, яке змінює світ
вже сьогодні, необхідно творити мистецтво, яке спрямоване в "завтра".
Подібні діяння під силу лише тим, кому справді поталанило запалити свічу художньогопрозріння
і поставив свічу в храмі мистецтва, щоб ті, хто входять в цей храм, змогли побачити світло не лише
звершень, що відбулися, але й прийдешніх.
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для становлення теории и практики диалектического театра – нового этапа театра Бертольта
Брехта.
Chirkov О.S. Is the Dialectical Theatre an Epic one?
The article is aimed at revealing the role and meaning of Brecht's last literary period (1949-1956), in
particular the question of the dialectical theatre, its theory and practice – the new stage of B. Brecht's
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РОДОВА ТА ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ МАЛЕНЬКИХ ТР АГЕДІЙ О. С. ПУШКІНА
Драматичний цикл О. С. Пушкіна розглядається в статті як художня цілість. Особлива увага
звертається на художнє дослідження в кожній з трагедій циклу карнавального сміху як культурної
форми єдності людей, що виникла стихійно, та у зв’язку з цим проблеми переходу особистості в
процесі її індивідуального розвитку до нових різновидів людської єдності, які здатні забезпечити
гармонійність та повноту загальнолюдського буття.
Маленькі трагедії О. С. Пушкіна – одне з найбільш загадкових явищ російської літератури. Як і
все, що було створено поетом в Болдіно восени 1830 року, вони відбивають весь творчий шлях
Пушкіна: підсумовують зроблене раніше й надають накопиченому досвіду нової якості, що буде
характеризувати творчість 30-их років, пори зрілого пушкінського реалізму. Сам факт наявності
величезної кількості літературознавчих досліджень, присвячених маленьким трагедіям, потребує
осмислення. Здатність цього драматичного циклу знову і знову притягувати до себе читацьку та
дослідницьку увагу, породжувати несподівані тлумачення, що продовжують, доповнюють,
спростовують, визначають одне одного, є феноменальною.
Ю. М. Тинянов пов’язував факт "багатократного та суперечливого осмислення" творчості поета "з
боку сучасників та пізніших літературних поколінь" [1: 221] з "самими письменницькими методами
Пушкіна" [1: 222], зокрема, зі своєрідністю його семантичної системи: "Слово не має … у Пушкіна
одного предметного значення, а є ніби коливанням між двома та багатьма. Воно багатозмістовне. …
Семантика Пушкіна – двопланова, "вільна" від одного предметного значення й тому суперечливе
осмислення його творів відбувається так інтенсивно" [1: 236]. Пушкін відходив від однозначності й в
авторських жанрових визначеннях своїх творів, створюваних, за думкою Ю. М. Лотмана, на шляху
жанрового синтезу [2: 8], і, таким чином, залишав простір не лише для читацького тлумачення, але й
для подальшого розвитку, що відповідає сучасним уявленням про динамічну природу жанру.
Яскравий приклад такої неоднозначності – пошук Пушкіним жанрового визначення для драматичного
циклу, так званих маленьких трагедій: "Драматичні сцени", "Драматичні нариси", "Драматичні
вивчення", "Досвід Драматичних Вивчень".
Жанрове визначення циклу, що увійшло в історію літератури, Тинянов вважав "неправильним". З
його точки зору, робота над драматичним циклом була другим етапом розвитку віршованої драми у
творчості Пушкіна після "Бориса Г одунова", "діалектичним результатом" котрого для самого автора
стала "з’ясована жанрова роль фрагменту": "В "Борисі Годунові" особиста фабула була відсунута на
задній план широкою фактично-документальною історичною фабулою. Це викликало масу діючих
осіб, і трагедія була дана монтажем характерних сцен (у "Борисі Годунові" їх 24). Важливість для
Пушкіна зображення характерів, при масі діючих осіб, загострила вибір положень й точку зору автора
в кожній сцені. При цьому виявилась самостійна роль кожної сцени" [1: 255-256]. Таким чином, на
думку Тинянова, в маленьких трагедіях Пушкіним був даний "новий жанр класичної трагедії,
перетвореної в стилі та обсязі технічного фрагмента" [1: 257].
Цікавим видається співвідношення відцентрових та доцентрових сил у "Борисі Годунові" та
маленьких трагедіях: якщо в монолітній трагедії 1825 року продуктивними в жанровому відношенні
виявляються тенденції, що працюють на відносне відокремлення кожної сцени, в драматичному циклі
1830 року – навпаки, яскраво проступають тенденції до об’єднання багатопланового художнього
матеріалу в єдине ціле. Про те, що ця тенденція була усвідомлена Пушкіним, свідчить і динаміка
авторських жанрових визначень. Від множинності, віддзеркаленої в словах "сцени", "нариси",
"вивчення", що передбачають лише формальну єдність, поет йде до сутнісної єдності, втіленої в слові
"досвід". Звернімо увагу на те, що у Пушкіна це слово й граматично вживається в однині, хоча в
європейській та російській філософсько-літературній традиції зустрічалась і множина - "Досвіди"
М. Монтеня, "Досвіди у віршах та прозі" К. М. Батюшкова. Як завжди у Пушкіна, слово виявляється
багатозначним, окреслюючи простір взаємоперетворення, об’єднання різних досвідів – особистіснобіографічного (кожна з маленьких трагедій має автобіографічну подієву прив’язку), художньорецептивного (всі трагедії створюються з опорою на попередні твори літератури та мистецтва),
художньо-творчого (минулого й актуального).
Об’єднання різнорідного, здається, головний художній принцип маленьких трагедій, які в
сукупності, в цілісності драматичного циклу з його дивовижною внутрішньою архітектонікою
моделюють єдність та багатобарвність самого життя, в якому все виступає алегорією щодо всього.
Різні країни, різні епохи, різні людські характери та пристрасті, різні життєві ситуації виявляються
співзвучними, оскільки автор знаходить це співзвуччя в самому житті й прагне його відтворити в
художньомуцілому драматичного циклу, точно названого В. І. Тюпою "твором творів" [3: 171].
© Астрахан Н. І., 2009
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Маленькі трагедії неначе пройняті римами, в ролі яких виступають найбільш універсальні, такі,
що втілюють глибинну єдність буття, образи та мотиви. Найбільш переконливими інтерпретаціями
драматичного циклу виявляються саме ті, що побудовані на виявленні таких "внутрішніх рим". Там,
Ю. М. Лотман простежує розвиток мотиву "смертоносного банкету", який об’єднує всі твори
драматичного циклу, підпорядковуючи весь художній матеріал глибинному філософському
конфлікту між життям і смертю [2: 132]. В. І. Тюпа показує, як від твору до твору наростає трагізм
усамітненої свідомості, розглядаючи весь цикл у контексті філософії діалогу: "Об’єднання
різноголосих правд в єдності внутрішнього діалогу, що не відкидає жодної з них, – таким є стрій
пушкінського творчого мислення, безпрецедентного для своєї культурної епохи" [3: 189]. Відчутний
генетичний взаємозв’язок такого підходу зі статтею С. М. Булгакова "Моцарт та Сальєрі", в якій
заздрість Сальєрі як хворобливе спотворення дружби, як своєрідне духовне самогубство тлумачиться
в контексті християнської онтології: "Що ж є дружба, не в психології її але в онтології? Чи не є вона
вихід із себе в другого (друга) й набуття себе в ньому, певна актуалізація двоіпостасності й, внаслідок
цього, подолання обмеженості самозреченням? У другові хіба не бачимо те, що є бажаним і коханим
вище і краще власного я, і чи не є це – "споглядання себе через Друга в Богові"? Але чи не означає це,
разом з тим, набуття й своєї власної геніальності, тому що геніальна ж кожна індивідуальність,
осягнута в божественній першосутності своїй? Тому дружба є геніальність життя, і здатність до
дружби є талант цієї геніальності" [4: 295-296]. Можливість інтерпретації драматичного циклу в
контексті християнської (й ширше – біблійної) міфопоетичної парадигми, параметри якої задані
статтею Булгакова, також свідчать про його глибинну єдність.
Зазначимо, що принцип побудови циклу як художнього цілого робить його лише відносно
завершеним, відкритим. Дослідники небезпідставно співвідносять драматичний цикл з епічним
циклом "Повістей Бєлкіна", написаним Пушкіним тоді ж в Болдіно. Поет явно протиставляє
розірваний, спотворений, віднесений у минуле світ Західної Європи теплому, людяному епічному
світу сучасної автору патріархальної Росії, катастрофічні розв’язки трагедій щасливим кінцівкам
повістей [5]. Відкритість художньої структури в принципі є характерною для творів Пушкіна. Це
дозволило Лотману назвати всю його творчість єдиним багатожанровим твором, темою якого є
людська та творча доля самого поета [2: 8].
У драматичному циклі ця тема набуває дійсно загальнолюдського звучання, родова специфіка
драми дає автору можливість максимально об’єктивувати своє художнє дослідження "пристрастей та
душі людської" [6: 705]. У маленьких трагедіях Пушкіну вдається звести свій власний голос (що
звучав у повну силу в романі у віршах, восьма глава якого писалася теж восени 1830 року в Болдіно,
та пародійно проглядав крізь міркування "покійного Івана Петровича Бєлкіна") лише до ремарок.
Пушкінські ремарки підкреслено небагатослівні, в більшості випадків вказують на безпосередні дії, їх
місце або, рідше, характер. Звернімо увагу на те, що дієслова в ремарках називають і звичайні
людські дії (входить, виходить, їдять, п’ють, цілує, співає, грає), і діяння абсолютно нетривіальні, що
порушують буденний плин життя. Кількість останніх зростає до моменту кульмінації та в фіналі
кожної трагедії: "Бросает яд в стакан Моцарта" [7: 235]; "Статуя кивает головой в знак согласия"
[7: 244]; "Проваливаются" [7: 247]; "Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет
ею" [7: 249]; "Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость"
[7: 250].
Тут присутня своя динаміка, дуже точно вибудована (наприклад, у другій сцені "Скупого лицаря"
Барон, розгортаючи свій знаменитий монолог, "смотрит на свое золото", "хочет отпереть сундук",
"отпирает сундук", "всыпает деньги", "зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим" [7: 229230]). Ця динаміка відбиває душевні метаморфози героїв, які відбуваються під впливом різноманітних
зовнішніх та внутрішніх обставин, опосередкованих словом. Пушкін з дивовижною художньою
переконливістю показує, яким вагомим є людське слово: почуте, вимовлене в розмові з іншою
людиною або наодинці, воно не просто виражає душевний стан людини, але й змінює цей стан,
переходить в дію, що призводить іноді до катастрофічних наслідків.
Взаємоперетворення "слова й діла" (як не згадати присвячений цій темі монолог Фауста з трагедії
Й. В. Ґете: не випадково "маленьким трагедіям" передувала "Сцена з Фауста" 1825 року) постійно
порушують кордон між словом героя та словом автора, між реплікою та ремаркою. Так, скажімо, у
другій трагедії циклу про сміх Моцарта сказано в авторській ремарці ("Старик играет арию из "ДонЖуана"; Моцарт хохочет"), а про сльози Сальєрі – в словах Моцарта:
Моцарт (бросает салфетку на стол)
Довольно, сыт я.
(Идет к фортепиано.)
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.
(Играет.)
Ты плачешь? [7: 233].
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У даному випадку важливим є не лише те, що слово Моцарта близьке автору, що реакції та оцінки
Моцарта з їх швидкістю, точністю та широтою органічно входять у контекст авторської мови, тоді як
не кожне пушкінське слово міг би вимовити Сальєрі. Скажімо, слово "хохочет", як і сам регіт, до
Сальєрі з його позбавленою живої амбівалентності серйозністю не має жодного відношення. І
Моцарта, й Пушкіна (зберігся характерний спогад О. Смирнової-Россет) ми легко уявляємо собі
такими, що сміються, регочуть. Сальєрі ж ніколи не смішно. "Нет, / Мне не смешно" [7: 233], –
вимовляє він у відповідь на здивоване запитання Моцарта. І поетичний перенос, і двократна анафора,
й наполегливе накопичення заперечення в повторенні "не" не залишають жодного простору для іншої
реакції на карнавальне спотворення божественної мелодії Моцарта у грі вуличного музики – "слепого
старика со скрипкой". З обмеженістю, замкнутістю, однобічністю Сальєрі контрастує відкритість та
багатогранність Моцарта, й характер, й твори якого вбирають у себе всю повноту буття. Моцарт – і це
відбивають авторські ремарки у процитованому фрагменті – просто й природно здійснює перехід від
буденногодо піднесеного, від потреб низького життя до вільного мистецтва, спокійно розуміючи, що
це щаблі єдиної драбини, нерозривно пов’язані між собою. Фінальний монолог "щасливця" Моцарта,
що називає себе й Сальєрі "синами гармонії", що бачить гармонію скрізь, контрастує з початковим
монологом позбавленого щастя ("Я счастлив был" [7: 233]) Сальєрі:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше… [7: 232].
Будь-який доторк до тексту маленьких трагедій виявляє глибинні зв’язки окремого фрагменту з
усією трагедією й драматичним циклом в цілому. Так, образ сміху, невгамовних карнавальних
веселощів [8] присутній у кожній з маленьких трагедій, набуваючи щоразу нових відтінків значення.
В момент найвищого блаженства поряд зі своїми скарбами при світлі безлічі свічок ("Я царствую! ….
…. … Какой волшебный блеск! / Послушна мне, сильна моя держава; / В ней счастие, в ней честь
моя и слава! " [7: 230]) скупий лицар з жахом думає про спадкоємця:
Украв ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет.
И потекут сокровища мои
В атласные, диравые карманы [7: 230].
Молоде життя, що йде на зміну косній, застиглій у нерухомості владі скупості, з точки зору
барона, є злочином та святотатством. Така оцінка природного руху життя є самовикриттям героя,
котрий злочинно підміняє живе мертвим та богохульно обожнює те, що не є божественним.
У явлюваний бароном сміх спадкоємця – це сміх самого життя, що вступає у свої законні права там,
де ці права було порушено.
Як втілення повноти буття звучить сміх Моцарта, якого ми бачимо і сумним, і задумливим, і
зворушеним. В образі Моцарта карнавальний сміх як стихійно породжена культурна форма єдності
всіх людей перед обличчям життя та смерті (як попередній щабель) поєднується з серйозною та
відповідальною творчою зосередженістю, що вимагає колосального особистісного зусилля, постійної
роботи заради нового, вищого єднання людей, яке досягається мистецтвом. Гармонійність
особистості Моцарта, його зв’язок з усіма та усім робить цю важку роботу вільною та радісною,
забарвлює її в такі емоційні тони, про які не має уявлення Сальєрі (від початку раб та ремісник у
мистецтві), що й викликає його болючі заздрощі.
Образ Моцарта, музика Моцарта звучить у драматичному циклі як своєрідний камертон,
утворюючи серцевину цього циклу: у другій трагедії явно, тематично та образно, в третій – у
підтексті, оскільки одним з джерел "Кам’яного гостя" є опера Моцарта "Дон Жуан" [9]. У третій
трагедії носієм карнавального сміху виявляється центральний герой. Дон Гуан протиставлений в
цьому відношенні своїм антагоністам – суворому командору та похмурому Дон Карлосу. Гуан у дусі
карнавальної традиції жартує на цвинтарі, і його богохульні насмішки над командором жахають
богобоязного Лепорелло: "Охота вам / Шутить, и с кем!" [7: 244]. Здавалося б, герой знаменитої
опери Моцарта й однієї з маленьких трагедій Пушкіна в чомусь глибоко споріднений з обома
авторами ("из наслаждений жизни / Одной любви музыка уступает; / Но и любовь мелодия…" [7:
239]). Гуан, як і Моцарт, відчуває себе щасливим. Тричі говорить він про своє щастя, отримавши
дозвіл прийти до Донни Анни: "Я счастлив!…", "Я счастлив как ребенок!", "Я счастлив: / Я петь
готов, я рад весь мир обнять" [7: 243-244]. Слова Гуана про кохання до Донни Анни, про
переродження, про готовність віддати життя за кохання не викликають ні у героїні, ні у читача довіри
в момент, коли вимовляються, але виявляються правдою у фіналі, набуваючи в силу цього особливої
ваги:
…Молва, быть может, не совсем не права,
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет… Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
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Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю [7: 246-247].
Відчуття щастя є глибоко особистісним, воно примушує Гуана відкрити Донні Анні своє справжнє
ім’я (звернімо увагу на те, що Дон Гуан – людина епохи Відродження, й пушкінське зображення
особистісного прогресу в даній трагедії є глибоко історичним). За думкою Пушкіна, щастя – це
університет в людському житті, тоді як страждання – лише школа. Відчуття щастя відкриває перед
людиною вищу правду про життя, можливо, тому Гуан відмовляється від звичайної для нього брехні.
Любов до доброчесності, схвильованість перед піднесеним, сумління, яке прокинулось, виводять
героя з карнавальної стихії, в якій життя та смерть існують поруч. Він перестає бути носієм і життя, і
смерті, як раніше, обираючи вищі цінності життя, над якими до цього лише глузував. Таке
переродження робить Дон Гуана вразливим, оскільки смерть загрожує лише живому.
У ситуації, коли панує влада смерті, розгортається дія трагедії "Бенкет під час чуми". Кілька
чоловіків та жінок намагаються хоча б щось протиставити смерті, що вихоплює людей із їх малого
кола. Так, на початку трагедії бенкетуючі п’ють за Джексона, що помер буквально напередодні: два
дні тому його "шутки, повести смешные, / Ответы острые и замечанья, / Столь едкие в их
важности забавной, / Застольную беседу оживляли / И разгоняли мрак, который ныне / Зараза,
гостья наша, насылает / На самые блестящие умы" [7: 248]. Характерно, що Г оловуючийна бенкеті
від початку є надзвичайно серйозним, він пропонує випити в пам’ять Джексона мовчки, а не так, як
пропонував один з молодих чоловіків – "С веселым звонок рюмок, с восклицаньем, / Как будто б был
он жив" [7: 248]. Перед нами дві різні стратегії поведінки в трагічно екстремальній, граничній
ситуації. Люди можуть вести себе так, неначе смерті взагалі не існує, ігноруючи її "загальним
реготом" та "веселим бенкетуванням". Для карнавального світосприйняття життя та смерть
утворюють ціле, смерті не існує як чогось окремого від життя, так само, як не існує окремої людини,
оскільки вона розчиняється в єдиному тілі карнавального колективу, байдужого до обличчя, не
здатного розрізняти обличчя. Іншу стратегію представляє Головуючий. Він одночасно відкритий і для
"божевільних веселощів" бенкету, і для "жалібної пісні" Мері, і для слова служителя церкви, що
засуджує "безбожний бенкет" та "безбожних безумців". Свідомість Головуючоговміщує в собі все –
вона стає дійсно поетичною: гімн на славу чумі вбирає в себе і вакхічну пісню, яку хоче почути
молодий чоловік, й сумну пісню Мері, сповнену тугою за цвітінням життя, зруйнованим чумою, й
сувору молитву та проповідь святенника. Гімн на славу чумі відрізняється від звичайного слова
Головуючого, це дійсно вірші, пісня, написана під час творчого нічного усамітнення ("Мне странная
пришла охота к рифмам, / Впервые в жизни!" [7: 249]), але звернена до всіх – і живих, і мертвих, як
справжній твір мистецтва:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог [7: 250].
Якщо для карнавального світосприйняття життя та смерть утворюють нероздільну єдність, перед
якою, всі, хто живе та помирає виявляються нівельовано рівними, то прагнення до безсмертя є
глибоко особистісним, тому що передбачає подолання смерті на рівні індивідуальної свідомості: і
смерть, і безсмертя пов’язані з життям свідомості, для тих, хто не усвідомлює смерті, її не існує.
Відсутність страху перед обличчям смерті, за думкою Г оловуючого, – запорука безсмертя смертного
серця, здатного знайти таку точку зору на життя й смерть, яка анулює страх перед смертю. Для
Головуючоготака точка зору набувається в єдності з іншими людьми, у відчутті спільної з ними долі,
необхідності власного слова, в загальній потребі продовження життя, у співчутті навіть до далекого
ближнього. У цьому знаходить опору Г оловуючий, що втратив усіх – мати, кохану дружину, кохання
та щастя, своє щасливе "я":
Меня когда-то
Она считала чистым, гордым, вольным –
И знала рай в объятиях моих… [7: 250].
Коли святенник звертається до головуючогопо імені, нагадуючи йому про його особисте горе, він
бачить, що Вальсінгам не перестав бути собою, нічого не забув, ясно усвідомлює своє положення,
сприймає його як падіння, болісно відчуває неподоланність відстані між собою та "чистим духом"
Матильди:
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Где я? Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже… [7: 250].
Слово святенника уже присутнє у внутрішньому монолозі Вальсінгама, репліки двох персонажів
перетинаються на імені Бога, римуються цим ім’ям:
Председатель
Отец мой, ради Бога,
Оставь меня…
Священник
Спаси тебя Господь!
Прости, мой сын [7: 250].
Для Пушкіна було принципово важливим відчуття живої, життєвої єдності з усіма людьми, до
яких була звернена його творчість (характерна в цьому відношенні його любов до вислову Р.
Шатобріана про те, що щастя немає поза вже прокладеними дорогами, його прагнення вчиняти як всі
– наприклад, одружитися у тридцять років). Його Вальсінгам залишається разом з усіма, і в той же
час знаходить єдність зі святенником, що стоїть неначе осторонь від людей, окремо від них. Живу
всеєдність людства і втілює ім’я Бога, що його вимовляють герої, визначаючи один одного через
найвищу ступінь спорідненості, віднаходячи один в одному духовних батька та сина. У цьому сенсі
остання трагедія циклу контрастно перегукується з першою, в якій рідні батько й син були трагічно
роз’єднані.
"Бенкет під час чуми" – це єдина трагедія в циклі, в якій персонажі не пов’язані між собою нічим,
крім того, що вони люди, тобто живуть та помирають, вони не є ні родичами, ні друзями або
ворогами, ні коханими. Можливо, головним предметом роздумів Пушкіна в циклі є думка про те, що
всеєдність людства є головною умовою повноти загального та індивідуального буття, забезпечує
обов’язкову перемогу життя над смертю. При цьому прогрес індивідуальності, який виділяє її з
загальнолюдською маси, веде до стрімкого особистісного розвитку, вершиною якого є набуття щастя,
може вести до трагічно-катастрофічних наслідків, якщо не передбачає нової єдності зі всім людством.
Як хворобливе спотворення в процесі такого особистісного розвитку виступає прагнення до влади
над іншими людьми, над їх життям та смертю: саме в царюванні, в домінуванні, підкоренні інших
власній волі бачать своє щастя і скупий лицар, і Сальєрі, і (спочатку) Дон Гуан. Не випадково у
останній трагедії циклу чума називається суворою "царицею": під маскою влади і прагнення до неї
завжди приховується смерть (злочинність будь-якої влади, яка перетворює на жертву свого суб’єкта
та об’єкта, піддавалася художньомудослідженню і в трагедії "Борис Годунов"). Карнавальна стихія є
ворожою щодо будь-якої влади, окрім влади життя та смерті, вона передбачає рівність усіх, хто живе
та помирає перед обличчям життя та смерті. Формами ж нової, вищої єдності людей, що, за
Пушкіним, мають володарювати людськими серцями, ведучи їх до безсмертя, виступають мистецтво,
кохання, почуття живого Бога, які не виключають, а взаємно визначають, передбачають одне одного,
утворюють цілість, що відповідає цілісності гармонічної світобудови.
У знаменитій екранізації драматичного циклу М. Швейцаром до чотирьох трагедій була, здавалося
б, досить довільно додана "Сцена з Фауста" (1825). Але якщо вдуматися, саме в цьому незавершеному
творі, що традиційно друкується поряд з віршами, написаними в цей час, можна побачити ключ до
розуміння маленьких трагедій. Фауст, що шукає сенс життя, – персонаж, що представляє все людство,
і в той же час – породження європейського культурногорозвитку від давніх часів до сучасності з його
новомодною "нудьгою", що заперечує наявність у життя іншого сенсу, окрім самого життя.
Мефістофель, якого пушкінський Фауст називає "бісом", – дуже нагадує той внутрішній голос
людини, що спокушає, збиває зі справжнього шляху, що має надалі злитися з голосом центральних
героїв маленьких трагедій в їх центральних монологах. Мефістофель у Пушкіна говорить про
скерованість життя до смерті, за якою не передбачається безсмертя ("И всяк зевает да живет – / И
всех вас гроб, зевая, ждет" [7: 377]), про нівелювання людської особистості перед обличчям нудьги
(іншої сторони, своєрідної протилежності карнавальних веселощів, що займає їх місце у звичайному,
буденному русі життя). Ці слова викликають у Фауста бажання вирватися з цієї квазієдності,
протиставити себе всім у вчинку, який є виявом влади над іншими: "Все утопить" [7: 379], – наказує
він готовому до послуг Мефістофелю, коли дивиться на корабель, що пливе морем. Так окреслюється
коло проблем, які буде вирішувати Пушкін в своєму драматичному циклі, що в жанровому
відношенні походить і від класичної трагедії, вирішеної у стилі та техніці фрагменту ("Сцена з
Фауста"), і від універсального в родовому відношенні грандіозного твору Гете ("Сцена з Фауста").
Об’єднання окремих трагедій, що походять від уже відомих творів та сюжетів, у цикл дозволяє
Пушкіну досягнути дивовижної глибини та цілісності. Він використовує можливості всіх родів
літератури й добивається ефекту подолання трагізму, зміщення рівноваги від трагедії до драми у
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своєму дійсно новаторському й перспективному в плані подальшого розвитку європейської драми
"Досвіді драматичних вивчень".
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Астрахан Н. И. Жанровое и родовое своеобразие маленьких трагедий А. С. Пушкина.
Драматический цикл А. С. Пушкина рассматривается в статье как художественная целостность.
Особое внимание обращается на художественное исследование в каждой из трагедий цикла
карнавального смеха как стихийно возникшей формы культурного единства людей и в связи с этим
проблемы перехода личности в процессе ее индивидуального развития к новым формам человеческого
единства, которые способны обеспечить гармоничность и полноту общечеловеческого бытия.
Astrakhan N. I. Genre and Generic Peculiarity of O. S. Pushkin’s Small Tragedies.
O. S. Pushkin’ s dramatic cycle is regarded in the article as an artistic integrity. Special attention is
paid to an artistic investigation of the carnival laughter in each tragedy of the cycle which is
considered as a cultural form of the human unity brought into existence spontaneously. In this
connection the author accentuates the problem of personality transition to new varieties of the human
unity in the process of its individual growth which are capable of ensuring harmony and completeness
of existence common to mankind.
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ДР АМАТУРГІЧНІЕКСПЕРИМЕНТИ ЛЕОНІДА АНДРЕЄВА
У статті розглядаються особливості драматургії Леоніда Андреєва як найбільш дійової форми
художнього відображення кризовості епохи; простежуються певні етапи складного творчого шляху
драматурга-новатора; досліджуються активні пошуки нових сценічних форм.
Коли мова іде про великі завоювання російської драми початку ХХ століття, то насамперед
відзначають художні відкриття театру А. Чехова та М. Горького, інколи відзначають ще драматургію
О. Блока, а п’єси Леоніда Андреєва, що становлять значну частину його літературної спадщини,
залишаються поза увагою дослідників. Хоча творча самобутність, надзвичайна оригінальність
художніх рішень, жанрове та стильове різноманіття драматургії Андреєва багато в чому випередили
розвиток численних напрямків і течій в світовому мистецтві ХХ століття. Х удожні пошуки
Л. Андреєва дозволяють дослідникам зближувати його з тенденціями, що ідуть від Ф. Достоєвського,
Ф. Ніцше, Л. Шестова [1], відмічати спільність поглядів Л. Андреєва і Т. Манна, Ф. Кафки,
французьких екзистенціалістів [2], бачити риси театру абсурду, німецького експресіонізму, епічного
театру Б. Брехта тощо [3; 4]. На початку століття п’єси Андреєва мали шалений успіх, породжували
жваві дискусії, запеклі суперечки, протилежні оцінки. Але непохитним залишається той факт, що
його драматургічні експерименти викликали такий міцний креативний вибух, загальнолітературні
наслідки якого для світової культуристали очевидними лише десятиріччя по тому.
З 1905 по 1916 рік Л. Андреєвим було написано 21 п’єсу та 7 сатиричних мініатюр для сцени.
Достатньо умовно всі п’єси можна поділити на п’єси, пов’язані з проблемою "Інтелігенція і
революція" ("До зірок" (1905), "Савва" (1908)), вистави-"містерії" загальнофілософської
проблематики ("Життя людини" (1907), "Чорні маски" (1907), "Цар-голод" (1908), "Анатема" (1909) та
п’єси театру "панпсихе" ("Анфіса" (1909), "Катерина Іванівна" (1912), "Собачий вальс" (1913) та ін.).
Перша спроба Л. Андреєва в галузі драматичного мистецтва (драма "Закон і люди" (1901-1902))
була невдалою, але закінчена в листопаді 1905 року п’єса "До зірок" відразу стає значною подією в
бурхливому літературному житті того часу. Відомо, що п’єса "Астроном" замислювалася як спільна
творча робота з М. Горьким, але "буревісник революції" наполягав на посиленні соціальної
проблематики, а Андрєєв – космічної, філософської (Горький у дусі власної концепції написав п’єсу
"Діти сонця" (1905)).
Хоча Л. Андрєєв писав п’єсу з думкою про МХТ К. С. Станіславського та В. І. НемировичаДанченка, але російська цензура заборонила "До зірок" – "за ідеалізацію революції та її діячів"
[5:645]. Прем’єра відбулася в 1906 році в Австрії (режисер і виконавець ролі Трейча – Ріхард
Валлентин).
Думається, сьогодні ця п’єса не знайшла би стільки палких прихильників, як у свій час – час
"невиданных перемен, неслыханных мятежей" (О. Блок). Але і вистава в Австрії, і постановка п’єси в
Фінляндії (Теріокі, 27 травня 1907 р.), і прем’єра в Харбіні (12 липня 1907 р.) мали такий незвичайний
успіх, що це навіть лякало драматурга-початківця. "Одне підозріло: хвалять всі, навіть буржуазні
органи. Так що не знаю: радіти мені чи впасти до меланхолії" [6: 561]. Дійсно, критикам при
осмисленні авторської позиції в драмах Л. Андреєва завжди не вистачало однозначності оцінок, але
на сьогодні вже зрозуміло, що подібна прямолінійність – не в природі андреєвського таланту. І те, що
трактувалося як бажання залишитися "над схваткой", насправді є свідченням глибокої діалектичності
художньогомислення, прагненням виявити одвічні (трагічні) – життєві та філософські – протиріччя.
Атмосфера революційного "воздуха свободы" позначилася на безпосередніх тогочасних оцінках
п’єси. А. Луначарський відмічав, що автор піднявся на "велику висоту революційного
світовідчування [7: 244]. Він проникливо побачив у п’єсі "активну філософію життя, філософію
перетворення світу" [8: 229]. Але сам письменник гранично чітко визначив пафос свого твору не як
заклик до революції, а як поетизацію наукового подвигу: "Людина спілкується з людиною через стіну
століть, передає їй свою думку і впевнена, що вона дійде до того, для кого призначена" [6: 558].
Центральна проблема драми – проблема "Інтелігенція і революція" навіяна, звичайно ж,
історичним моментом – подіями 1905 р., але Андрєєв постійно підкреслював своє власне розуміння
цього поняття: "...по суті моєї революційної діяльності – я революціонер – але це не те
революціонерство, якого вимагає момент..." [3: 19]. "За природою я не революціонер: не люблю
гомону, бійки, натовпу і гублюся в них; не люблю таємниць і балаканини; взагалі в дії я не здатен ні
до чого. З іншого боку, люблю в тиші думати, і в галузі думки моєї завдання мої, як я їх бачу,
революційні" [3: 20]. Отже, революція для Л. Андреєва не стільки терор, барикади, соціальні битви,
скільки поняття духовне і філософське, це всенародний настрій, руйнація старої свідомості в ім’я
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нового гуманістичного світорозуміння. Саме це і стає сферою його роздумів у п’єсі "До зірок". У дусі
принципів чеховської драматургії п’єса побудована як багатопланове розгортання різних мотивів,
пов’язаних з певними людськими долями (звіздарі і революціонери). Композиційно вона, як і багато
прозових творів у Л. Андреєва, побудована як історія душевних потрясінь (Петі, Марусі, Інни
Олександрівни та ін.). Конфлікт підкреслено гострий, катастрофічний і в той же час це варіація
чеховського конфлікту-рівноваги. Певним чином він вирівнює протилежні табори героїв, що, за
Андреєвим, є свідченням нерозв’язаних життєвих протиріч, які демонструють різні суспільні
умонастрої. За жанром "До зірок" є інтелектуальною драмою, драмою-дискусією. Раціоналізм як
структуроутворюючийпринцип проявляє себе і на рівні сюжетобудовиі композиції, антиномічності
образної структури, типі героя-ідеолога (Трейч – Терновський). Заслуговує на увагу думка
Ю. Бабичевої, яка підкреслює творчу особливість Л. Андреєва продовжувати, спростовувати або
коментувати ідею, що його вразила: "Архітектонікою перша драма Андреєва нагадує роман
Чернишевського: система її образів наближається в суворій вишуканості своєї до математичної
формули [3: 23]. Життєподібні ситуації та психологічні колізії ніби поставлені на "котурни", і цьому
сприяє в п’єсі особливий хронотоп (місто – гори, земля – зорі); риторичний, піднесений і водночас
нервовий, напружений стиль, що відповідає ознакам драми-дискусії; діалог в монолозі як полеміка з
іншою свідомістю; манера граничного узагальнення, навіть символізації (образ старої – "чарівної
Елен"), складне взаємопереплетіння лейтмотивів та їх багатофункціональність (зірки, сонце, віхола,
шлях – стіна, в’язниця, решітка, безодня). Таким чином, загальноєвропейський процес реформації
драматичного мистецтва наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. проявляє себе в першій драмі Л. Андреєва
як процес епізації драми. Крім вже названих особливостей поетики, відмітимо, що увага глядача
концентрується не на конкретних революційних подіях, а на ставленні героїв до них, на їх
переживаннях, на їх сприйнятті того, що відбувається, а розв’язка зумовлюється вистражданим
рішенням героїв (Петя, Маруся, Сергій Миколайович Терновський). Отже, в драмі "До зірок" ми
бачимо прагнення драматурга виявити нові можливості театрального дійства, нові обрії художніх
рішень для втілення зіткнення одвічних, "зіркових", проблема і правди "революції". Спір залишається
без відповіді.
Найчастіше, коли мова йде про особливості стилю Л. Андреєва, дослідники визначають його як
еклектизм [3; 4; 9]. Якщо у ХХ столітті це передбачало певну недосконалість, несамостійність, то
сьогодні саме дефініція "еклектизм" входить у систему модернізму та постмодернізму, адже сучасні
вчені констатують, що "дифузний стан – одна з характерних рис не лише словесності, але й всього
мистецтва початку ХХ ст. в цілому" [10: 83].
Наприкінці 80-х років ХХ ст. російський драматичний театр імені Лесі Українки звернувся до
п’єси Л. Андреєва "Савва". Це було знаковою подією, адже в радянські часи театри якщо і зверталися
до андреєвської драматургії, то це була переважно одна п’єса – "Дні нашого життя" (1908). Режисер
В. Петров осмислював п’єсу як твір-попередження, адже головною проблемою "Савви" є проблема
тероризму як основна загроза нашого часу, хоча і ускладнена дуже важливою для драматурга темою
богоборства. У свій час п’єсу публіка і критика не сприйняли. "Савва" викликає незрозуміле
роздратування. Один унтер-офіцер заявив, що це проповідь руйнації; інші… лають його зазнавшимся
хлопчиськом, щеням, фанфароном, ідіотом; визнають його божевільним, з явно вираженою манією
величі, зачатками релігійного божевілля, дегенератом" [11: 274]. Так писав Андреєв в листі до
М. Горького (27 жовтня 1907). Лист до В. І. Немировича-Данченка – своєрідна відповідь
недалекоглядним критикам: "Завдання п’єси, як я по крайності намагався зробити – аж ніяк не
агітаційне. Це спроба дати синтез російського бунтівного духу в різних крайніх його проявах. З цієї
точки зору центральна фігура Савви рівноцінна трьом іншим: Царю Іроду, Сперанському, Тюхі... Як
завжди, я лише ставлю питання, але відповідь на них не даю" [11: 518]. Але і захисники п’єси, і
супротивники зійшлися в одному: відчули політичний підтекст, революційний, бунтівний дух п’єси,
загальну картину "революційної гамлетики", "гострий памфлет проти анархізму" (А. Луначарський),
введений у глобальний контекст трагізму життя, "загадок смерті".
У художньомуплані "Савва" – ще один крок у становленні андреєвського методу "ретушованого"
або "умовного реалізму": реальний факт, що наштовхнув письменника на створення п’єси (відомий у
радянські часи авіаконструктор А. Уфімцев в юнацтві підірвав у курському Знаменському монастирі
чудотворну ікону), перетворився на багатоконфліктну інтелектуальну драму – драму-диспут з
героями-ідеологами, системою персонажів-двійників (Савва – Цар Ірод, Савва – Тюха), гротесковою
образністю та т.п. "Факт сьогодення", за словами самого Андреєва, був збережений. Але кожен
конкретний драматичний епізод "особым почерком" драматурга був переведений у площину
граничної ємності, сплаву в алгебраїчній продуманій партитурі соціального та загальнофілософського
пластів. Дивним здається порівняння "Савви" з драмами О. М. Островського [3; 4], адже ані критерій
життєвої подібності, ані чіткий сюжет із зав’язкою та кульмінацією не є характерними ознаками
творчого методу Островського. Скоріше драматург наближається до горьківського театру, адже
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навіть зовнішність Савви було списано з М. Горького. Характери в "Савві" позбавлені життєвої
переконливості, в них відчувається жорсткий каркас, що перетворює драму характерів на драму ідей.
Елементи шаржу, карикатури, особливо в образі Сперанського, Кіндратія – це, вважаємо, перші
підходи до умовних узагальнених людських типів в драмі "Життя людини". У порівнянні з п’єсою
"До зірок" більш прискіпливо ставиться Л. Андреєв і до ремарок: це і постановочні, "режисерські",
ремарки; психологічні – такі, що передають складні, сповнені протиріч, емоції персонажів; ремаркилейтмотиви (спалахи блискавки, сміх Тюхи), наростаючий гуркіт ходи натовпу. Саме в "Савві" в дусі
поетики експресіонізму Л. Андрєєв робить спробу передати динаміку пориву, що охопив народ,
показати значущість масового одночасного жесту.
Драма "Життя людини" (1906), за задумом Л. Андреєва, повинна була розпочати цикл символічнофілософських "показувань": "Цар-голод", "Війна", "Революція" та "Бог, диявол і людина". З цього
плану він реалізував лише "Цар-голод" (1907). Саме "Життя людини" всі критики без винятку
вважають візитною карткою Л. Андреєва. "Життя людини" – яскравий доказ того, що Людина є
людина, не лялька, не жалюгідна істота, приречена на тління, але чудесний фенікс, що долає
"крижаний вітер безмежних просторів". "Тане віск, але не гине життя", – так закінчує свою статтю,
присвячену аналізу драми, великий поет О. Блок [12: 119]. У критиці саме цей твір досліджений
найбільш детально та всебічно, тому визначимо лише збагачення та цілісність драматургічної
системи, що являє собою приклад російського експресіонізму, хоча сам літературознавчий термін
з’явиться лише в 1911 році (Г. Вальден). Л. Андрєєв саме в цій п’єсі намагається реалізувати свої нові
погляди на природу драматичного. У знаменитому листі до А. В. Амфітеатрові (14 жовтня 1913 р.),
присвяченому питанням нового мистецтва, драматург писав: "Я ніколи не міг цілком виразити своє
ставлення до світу в плані реалістичного письма" [11: 540]. Він дорікає сучасним драматургам: "...в
момент переозброєння всіх художніх і розумових сил ви в будь-який спосіб намагаєтеся зберегти
старі рушниці і добрий старий димний порох" [11: 541]. Працював драматург над п’єсою "Життя
людини" з таким великим захопленням, у стані такого творчого підйому, що закінчив її за дванадцять
днів. "Вона, – зізнавався пізніше Л. Андреєв, – не була для мене літературою, а мною самим, моєю
душею [6: 565]. Він розумів, наскільки радикальними були його естетичні новації, але наполягав, що
це все ж таки "неореалістична драма". Одним з перших Андрєєв зрозумів, наскільки перспективним є
синтез суміжних видів мистецтв: архітектури, живопису, музики, кінематографу. За його зізнанням,
на форму п’єси як "показування" митця наштовхнула одне з полотен А. Дюрера, а третя картина –
"Бенкет у Людини" – навіяна творчістю Ф. Гойї. У листі до М. Горького Л. Андрєєв підкреслює
новизну, незвичність театрального дійства в п’єсі: "На перший погляд – це нісенітниця, на другий
погляд –це обурююча безглуздість; і лише на тридцятий погляд стає очевидним, що написано це не
ідіотом, а людиною, яка шукає зручних і вільних форм [11: 274]. І зовсім не на "тридцятий погляд"
виявляється незвичність і сугестивне очарування цього твору, бо безпристрасний матеріал дійсно був
одухотворенийприхованою емоційною авторською душевністю.
Фактично в "Житті людини" Л. Андрєєв інтуїтивно, на рівні художньої практики, приходить до
утвердження кардинальних принципів епічного театру. Ще ближче стоїть він до європейського
експресіонізму. Загальна епоха, світові катаклізми, пафос оновлення світу, нові аспекти концепції
людини (історичної, відчуженої або екзистенціальної), існування в єдиному культурномухронотопі, –
все це обумовило спільність художніх пошуків у мистецтві початку ХХ століття.
Саме в "Житті людини" в основі новаторства драматурга найбільше проявляє себе "ефект
очуження", тобто позбавлення події або характеру всього, що знайоме та очевидне [13]; а також у
драмі майже емблематично виявляють себе головні риси поетики експресіонізму. П’єса дає формулу
життя людини взагалі. Драматург рішуче відмовляється від ілюзії правдоподібності в п’єсі: "не життя,
а лише відображення життя, розповідь про життя" [3: 98]. "Єдиний закон... такий: нехай буде цікаво,
драматично цікаво. Звідси повна свобода користування – і символом, і натуралізмом, і мовчанням, і
монологом, і чим завгодно. Брехлива логіка натуралізму або символізму змінюється на логіку
мистецтва, в якій все слугує одному – силі художнього сприйняття" [3: 98]. Драма статична, дія не
розвивається, а рухається поштовхами: тому замість "дія" Андреєв пише "картина". У пролозі
повністю викладається зміст п’єси. П’ять наступних картин призначені більш докладно виявити
соціальну і філософську компоненту авторського задуму. В основі драматичної дії – парадокс (рокове
– вольове, приреченість – бунт), що в свій час сприяло виникненню протилежних потрактувань:
реакційність або революційність, песимізм або оптимізм, відчай або надія. Серед основних художніх
особливостей п’єси можна визначити такі: схематизація та деформація реального світу; нехтування
конкретним на користь образу, дуже узагальненого, майже алегорії: "Хтось у сірому", "Людина",
"Дружина Людини", "Старі..." [5]. Прокльони Людини замість промов, монологів та діалогів як
основна форма самовираження особистості, а також гротеск, символіка, підвищена концептуальна
роль речового світу, розгалужені змістовні ремарки; умовність живого і мертвого (музиканти
нагадують їх інструменти). Дуже важлива роль темпу і ритму, монтаж, віртуозна пластика (музична,
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кольорова, архітектурна, живописна), система лейтмотивів (свіча, полька, сіре павутиння), – це
далеко не повний перелік характерних ознак, що притаманні поетиці експресіонізму.
Вражає той ентузіазм, з яким Л. Андрєєв шукає нові форми для свого театру. В 1908 році він пише
"Чорні маски", найбільш символістську драму, з містикою, фантасмагорією, хворобливою свідомістю,
а ще через рік – "Анатему" (1909) – п’єсу-притчу про безсмертя та водночас безсилля Добра і Любові.
Але улюблений андреєвський образ-символ, що втілює надособистісне начало ("Хтось, що охороняє
входи"), поступається образу "Хтось у сірому", залишаючись декларативною авторською фігурою, а
не вражаючим уяву художнім образом. Як справжній новатор, Л. Андрєєв був у постійному творчому
пошуку: відчуваючи вичерпаність резервів експресіоністської техніки, він звертається до театру
"чистого психізму" або "панпсихе". Спочатку була художня практика – драма "Анфіса" (1909), а в
1912-1913 роках – теоретичне обґрунтування принципів психологічноготеатру ("Листи про театр"). В
галузі драматургії першовідкривачем психологічного виду театрального мистецтва, за думкою
Андреєва, був А. Чехов. Письменник трагічного складу, Андрєєв і в "театрі панпсихе" категорію
трагічного вважає головною, але трагізм зовнішньої дії змінюється в його п’єсах на трагізм таємниць
людської душі і інтелекту, на дослідження "прірви" підсвідомого ("Катерина Іванівна", "Професор
Сторіцин", "Думка", "Реквієм"). Найкращою із п’єс цього типу сам Л. Андрєєв вважав "Собачий
вальс" (1913): "...тема – задуманий, пережитий, але не виконаний злочин. Похмуро, суворо,
застегнено, недомовлено, майже без посмішки – і вельми-вельми дивно" [5: 667]. Уподобленнясвіту і
людини песикам, що танцюють за шматочок цукру, повертає глядача до космічного песимізму
"Життя людини".
Але яких би художніх уподобань не додержувався драматург, за його зізнанням, "первинною була
Людина", а "форма – лише межа змісту, їм визначається, з нього природно випливає" [11: 540].
Х удожні цінності перевіряються часом. Спалах зірки по імені Леонід Андрєєв був настільки
сліпучим, що майже через сто років світло від його творчості стає ще яскравішим, а його новаторство
як оригінального неповторного художникаслова чекає своїх дослідників та інтерпретаторів.
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Бондаренко Г. Ф. Драматургические эксперименты Леонида Андреева.
В статье рассматриваются особенности драматургии Леонида Андреева как наиболее действенной
формы художественного отображения кризисности эпохи; прослеживаются некоторые этапы
сложного творческого пути драматурга-новатора; исследуются активные поиски новых
сценических форм.
Bondarenko H. F . The Drama Experiments of Leonid Andrejev.
The article discovers the peculiarities of Leonid Andrejev’ s drama as the most effective form of the epoch
crisis artistic reflection; the certain stages of the complicated development of playwright-innovator are
traced; the active searches of the new stage forms are investigated.
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ДР АМА-АНТИУТОПІЯ ЯК ОДНА ІЗ ЖАНРОВИХ ФОРМ ЕПІЧНОЇ ДР АМИ
У статті розглянуто драму-антиутопію з точки зору створення в ній ефекту очуження
(параболічна побудова й абсурдизація буття за допомогою парадоксу, гротеску, фантастики,
гіперболізації; умовно-експериментальний хронотоп, що зумовлює схематизм сюжету й образів), а
також наявності інших засобів епізації (оповідний діалог, присутність автора в розгорнутих
ремарках, пісні й вірші).
Епічна драма, теоретиком якої був Б. Брехт, є одним із варіантів неарістотелівської драми,
частиною деілюзіоністської відкритої драми, тобто драми, відкритої для художніх пошуків. Якщо у
терміні "епічна драма" зафіксовано родову змішаність (родово-жанровий аспект проблеми), то термін
"відкрита драма" пов’язаний із намаганням дослідників протиставити "закритій", тобто
арістотелівській формі драми – "відкриту", неарістотелівську. Г. Вельфлін і О. Вальцер розуміли під
відкритою, "атектонічною формою драми драму без замкненого сюжету і по-арістотелівськи
зрозумілої єдності дії" [1: 145-146], в якій немає взаємопов’язаних фабульних обставин, завдяки яким
виникає на сцені особливий малий світ. Д. Затонський, протиставляючи відкриту, або
"деілюзіоністську" драму ХХ століття закритій, "ілюзіоністській" драмі ХІХ століття, зазначає, що
ілюзіоністська драма у своєму розвитку пройшла через регламентацію класицистичних "єдностей" і
романтичну стрімкість, а для деілюзіоністської драми притаманне "руйнування перешкод між драмою
і епосом, зняття ілюзії достовірності сценічної дії" [2: 172]. О. Чирков деталізує і розшифровує
поняття епічна, або відкрита форма драми, визначає її жанри (епічну трагедію, хроніку-алегорію,
драму-параболу, учбову драму, драму-тенденцію, драму-концепцію) й особливості кожного з них.
Розглядаючи драму-антиутопію у межах драми-параболи, він зауважує, що цей модус є "одним із
найпродуктивніших жанрових утворень епічної драматургії" [3: 69]. Драма-антиутопія як один із
жанрів епічної драми розглядалася А. Близнюком, який вважає жанровою домінантою драмиантиутопії "попередження про дуже можливе й небажане майбутнє" [4: 134], а основною її рисою –
політизацію, яка "прийшла" з епічної драми.
Дійсно, епічна драма Б. Брехта передусім повчальна й політична, бо драматург вважав основним
завданням театру бути школою думки, доносити до глядача сутність законів суспільного розвитку. А
обов’язковим елементом, що визначає поетику такої збагаченої зображувальними засобами оповідних
жанрів драми, є так званий "ефект очуження", теоретично обґрунтований і уведений Б. Брехтом у
свою творчу практику. Як форма об’єктивування зображуваних явищ ефект очуження покликаний
зруйнувати автоматизм сприйняття глядача й навіяти йому критичну позицію щодо зображуваних на
сцені подій. Тому драму-антиутопію цікаво розглянути з точки зору створення у ній ефекту очуження
та інших засобів її епізації. Як художній феномен ХХ століття драма-антиутопія сформувалася під
впливом роману-антиутопії і має спільні з ним видові риси: соціологізм, універсальність,
експериментальність художньогосвіту твору, негативна соціальна побудова з проекцією в майбутнє,
або реалізацією в сьогоденні, пафос застереження й пов’язаний з ним дидактизм. К. Чапек,
осмислюючи художні завдання антиутопії, писав: "Кожна утопія (і позитивна, і негативна – О. Є.),
звичайно, виростає із певних роздумів і до роздумів спонукає. Зобразити умови, яких немає і не було
в житті, розмістити їх на неконтрольовану відстань у просторі чи в часі, звільнитися від близької і
чіткої дійсності – чи може автор переслідувати при цьому іншу мету, ніж поставити уявний дослід,
намагатися вирішити якесь завдання, сконструювати певну будову, навести докази на користь певної
точки зору?" [5: 121]. Оскільки драма-антиутопія є формою експерименту, заснованому на
припущенні, автори часто будуютьдію своїх творів за параболою, коли дія віддаляється від сучасного
світу, а потім ніби повертається до нього, але на якісно новому рівні, завдяки чому постає як
філософсько-етичне осмислення його світу, так і його оцінка. За параболою побудовано драмиантиутопії "RUR" К. Чапека, "Простачок з Нежданих островів" Б. Шоу, "Кар’єра Артуро Уї, якої
могло не бути" Б. Брехта, "Потоп – 82" О. Штейна, "Дихайте економно" А. Макайонка, "Єдиний
берег" Л. У стинова, "Місто і літак" М. Бецуяку" та інші. Драматурги звертаються до параболи, тому
що "параболічна поезія (література – О. Є.) – це історія, яка виражає абстрактні поняття засобами
чуттєвих образів" [6: 76], вона надає змогу їм виразити те, що важко піддається сценічному
зображенню: бездуховність сучасної цивілізації, трагічну роз’єднаність людей, гонку озброєнь,
аморальність влади тощо. Параболічна подача матеріалу зумовлює "іносказання, зміщення
перспектив, опосередкування життя" [2: 312] – так з’являється в драмі-антиутопії ефект очуження, в
основу якого покладено відмову від створення ілюзії дійсності.
© Євченко О. В., 2009
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У драмі-антиутопії ефект очуження виникає передусім завдяки створенню парадоксальної
ситуації, покладеної в основу композиційної побудови, яка є засобом "руйнування звичної логіки
того, що відбувається" [7: 195], і набуває першорядного значення для абсурдизації буття. З
парадоксом у логіці споріднений гротеск, в якому виникає світ "не лише вторинний щодо реального,
але й побудованийза принципом "від супротивного", або, точніше, такий, що вийшов із колії" [8: 22].
У гротесковому світі зникають категорії причинності, закономірності, норми, тому парадоксальні
ситуації у драмах-антиутопіях мають відверто фантастичний характер. Фантастика в драмі-антиутопії
постає у складному переплетінні з алогізмом й абсурдом. Наприклад, у п’єсі Б. Шоу "Простачок з
Нежданих островів" з неба спускається ангел. На запитання присутніх, чому починається Страшний
суд, а все відбувається буденно, не так, як пророчить Біблія, ангел відповідає: "Ну, милі люди, якщо
вже вам цього не вистачає, то ви можете самі вчинити" [9: 638]. Гротескно-абсурдна картина світу в
драмі-антиутопії виникає також завдяки зверненню драматургів до гіперболізації у діалогах,
монологах, репліках героїв. Так, широко використовує гіперболізацію Б. Брехт у побудованій за
параболою і "виконаній засобами сатиричного гротеску" [10: 158] драмі "Круглоголові й
гостроголові". Автор знущається над расовими теоріями фашизму, у його творі люди починають
обмацувати свої голови, чекають користі від їхньої форми. До гіперболізації вдається О. Казанцев,
змальовуючи у п’єсі "Великий Буддо, допоможи їм!" порядки у Зразковій Комуні імені Великих ідей:
"Підйом о четвертій. Робота на полях до третьої години дня. З третьої до четвертої – юшка! З
четвертої до шостої – відбудовчі роботи в селі! З шостої до дев’ятої – щоденні збори! Потім друга
юшка і сон!" [11: 7]. Використання драматургом гіперболи сприяє тому, що в його драмі-антиутопії з
яскраво вираженою притчовістю з’являються риси політичного фарсу, жанру, в якому переважає
парадоксальний гротеск. Оскільки парадоксальна подача матеріалу сприяє переведенню
повсякденних явищ із плану звичайного у план незвичайний, автори драм-антиутопій широко
використовують парадокс для абсурдизації дійсності, руйнуючи художні алюзії й активізуючи тим
самим розумову діяльність глядача, він стає одним із засобів створення ефекту очуження.
Епізації драми-антиутопії, створенню ефекту очуження в ній сприяє її хронотоп. Умовноекспериментальним художнім світом драма-антиутопія істотно відрізняється від драм інших
жанрових модифікацій. Експериментальність художнього світу підкреслює універсальність драмантиутопій, тому місце дії в них не є принципово важливим, вона може відбуватися: в масштабах
усього людства ("Диктатор" В. Брюсова); у конкретно визначеній автором реально існуючій країні:
Німеччині ("Пліт мерців" Х. Мюллера), Польщі ("Портрет" С. Мрожека), США ("Потоп – 82"
О. Штейна); у вигаданій автором країні або місті ("Круглоголові й гостроголові" Б. Брехта, "Наш
Декамерон" Е. Радзінського); у невідомій країні, невідомому місті ("Дихайте економно"
А. Макайонка, "Великий Буддо, допоможи їм!" О. Казанцева, "Місто і літак" М. Бецуяку); на якомусь
віддаленому від цивілізації острові ("RUR" К. Чапека, "Простачок з Нежданих островів" Б. Шоу,
"Єдиний берег" Л. У стинова); в умовному замкненому просторі ("Маленька п’єса про зраду для однієї
актриси" О. Ірванця). На відміну від авторів романів-антиутопій, які відносять дію своїх творів у
далеке майбутнє, автори драм-антиутопій найчастіше підкреслюють, що дія відбувається "в наші дні"
(О. Штейн "Потоп – 82"), "В наш тривожний час" (А. Макайонок "Дихайте економно"). Серед драмантиутопій є такі, часові рамки яких взагалі не визначені, однак глядач розуміє, що йдеться про
сучасні й глобальні проблеми (п’єси Б. Шоу, Е. Радзінського, М. Бецуяку, Л. У стинова), бо
найголовнішим у драмах-антиутопіях є те, що їхні автори моделюють катастрофічну ситуацію для
того, щоб спонукати глядача до роздумів над соціально-політичними й етичними проблемами
сьогодення. У хронотопі драми-антиутопії превалює категорія часу: експериментальний простір
насичений не побутовим або біографічним часом, а історичним у широкому розумінні цього слова,
оскільки тут розгортаються не картини особистого життя героїв, а картини життя народу, або
людства. Хронотоп, в якому зникає біографічний або побутовий час, зумовлює схематизацію сюжету
драми-антиутопії, додаткові сюжетні лінії відсікаються автором, бо він моделює ситуацію, у якій
сконденсовано ті соціально-політичні проблеми, які визначають життя людства у сьогоденні й
дозволяють прогнозувати небажане майбутнє. Тому для драми-антиутопії внаслідок глобальності її
проблематики у найвищій мірі характерне те визначення, яке дається драмі в цілому в силу її родових
особливостей (дія драми розгортається у межах сценічного майданчика, тут є лише одна часовопросторова ситуація – сама зображувана дія, а ведення мови тотожне відтворюваній дії) – "модель
світу" [12: 212], але в найширшому сенсі цього слова.
Хронотоп драми-антиутопії визначає особливості відтворення образів: у ньому зникає еволюція
характерів героїв драми, це образи статичні, гранично схематизовані, в них виокремлюється одна
риса. Так, у драмі А. Макайонка "Дихайте економно" Президент – політик-маріонетка, Адольф – кат,
Людовик – гультяй, Август – розпусник тощо. Крім того, кожний образ є рупором певної ідеології:
Президент – удаваної демократії, де політика визначається фінансовою олігархією, Адольф, Людовик,
Август та інші репрезентують диктаторські режими від сучасної націонал-фашистської диктатури до
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диктатури дикунського племені, а деякі образи тяжіють до символів. Така побудова драми, коли
хронотоп визначає схематизацію сюжету й характерів героїв, притаманний іншим драмамантиутопіям. Герої цих драм є узагальненими типами, що несуть у собі певну тенденцію, вираженням
авторської ідеї. Так, Дівчинка і Дідусь ("Великий Буддо, допоможи їм!" О. Казанцева), Майстер і
Сестра ("Єдиний берег" Л. У стинова) є носіями гуманістичної свідомості, що протистоїть
дегуманізації суспільства (расовій нерівності – "Єдиний берег"), тоталітарному режиму – ("Великий
Буддо, допоможи їм!"); Артуро Уї є типом політика, який використовує бандитські методи ("Кар’єра
Артуро Уї, якої могло не бути" Б. Брехта); Бартоджей – тип людини, яка присвятила своє життя
служінню хибній ідеї ("Портрет" С. Мрожека) тощо. Образну систему драми-антиутопії визначає
соціологічна домінанта, а оскільки головна функція образів у цьому жанрі драми полягає у вираженні
певних негативних тенденцій буття, типи людей, змальованих драматургом, часто звільняються від
конкретних прикмет часу. Майже завжди немає вказівок автора щодо зовнішності й характерів
персонажів, з’являються імена грецькі, римські, східні, покликані підкреслити універсальний
характер зображуваних ("Простачок з Нежданих островів" Б. Шоу, "Диктатор" В. Брюсова), це вже не
імена, а умовні означення, які також зустрічаються у п’єсах О. Казанцева, Л. У стинова, М. Бецуяку.
Так, умовно-експериментальний хронотоп забезпечує водночас інтелектуалізацію й епізацію –
створення ефекту очуження в драмі-антиутопії.
Епізація драми-антиутопії досягається також іншими засобами, зокрема за допомогою діалогічної
оповіді. Оповідний діалог відрізняється від діалогу конфліктного тим, що не містить у собі будь-якої
боротьби, дійові особи просто "розвивають одну тему, змінюючи лише голоси" [13: 44]. Так, Б. Брехт
у першій картині п’єси "Круглоголові й гостроголові" через оповідний діалог уводить глядача в
сутність політичної ситуації в країні, яка змушує замислитися над необхідністю сильної влади. Як
випливає з діалогу персонажів, державна скарбниця опустіла, а розпочати війну, яка дасть нові ринки,
не можна, бо "ворог внутрішній перешкоджає розправі з ворогами зовнішніми" [14: 14]. Діалог
представників політичної еліти виконує сюжетотворчу функцію – він передує розповіді Міссени про
Іберіна й появі цього персонажа на сцені в кінці картини. А в драмі О. Казанцева "Великий Буддо,
допоможи їм!" діалогізація оповіді є засобом залучення до сфери дії п’єси все нових реалій життя
насильно загнаних у Комуну людей. Як правило, оповідний діалог автори драм-антиутопій
використовують тому, що він дозволяє висловити те, що важко піддається сценічному втіленню.
Наприклад, завданням Х. Мюллера ("Пліт мерців") було змалювати картину знищення людиною
свого середовища проживання. Загальну картину непридатності землі, води, повітря створено за
допомогою повідомлень персонажів, які по черзі з’являються на сцені, кожне таке повідомлення є
лише окремим фрагментом цілого. Діалогізація оповіді притаманна кожній драмі-антиутопії,
оповідний діалог з’являється у п’єсі завжди, коли глядач дізнається про що-небудь не з дії, а з оповіді,
в тому числі й спогадів героїв, а також тоді, коли актор представляє глядачу свою роль, як,
наприклад, у п’єсі Б. Брехта "Круглоголові й гостроголові": "Директор (театру). / Ось плаття вам. /
Актори вибирають плаття. / Поміщик. / Поміщик я. / Орендатор. / Бідняк – ось роль моя. / Дочка
орендатора. / А шлюхою буду я." [14: 12]. Інколи драматург навіть організовує дію п’єси як монолог
головного героя, в який вплітаються репліки другорядних персонажів, які своєю появою на сцені й
відповідними репліками ілюструють той чи інший епізод життя головного героя (так побудованодію
"Нашого Декамерона" Е. Радзінського). Таке широке використання оповідного діалогу, коли репліка
несе в собі не дійове, а інформативне начало, сприяє і наявності в драмі-антиутопії своєрідних
ремарок.
Як відомо, система ремарок у драматичному творі має певні функції. Вони визначають обставини,
в яких відбувається дія, загальну її атмосферу, зовнішній вигляд героїв, підкреслюють характер
ведення діалогу й монологу, беручи участь у змалюванні характеру персонажа, крім того, як елемент
композиції впливають "на рух мовних тем" [15: 154]. Однак у драмах-антиутопіях часто
зустрічаються ремарки іншого типу, це уривки прози, в яких звучить голос автора. Таким уривком
прози є розгорнута ремарка, що виконує роль прологу в драмі А. Макайонка "Дихайте економно":
"Набережна вночі. В темній синювато-чорній воді віддзеркалюється вулиця протилежного берега…
Мерехтять вогні різнокольорової реклами. Ці вогні утворюють заграву лякливо-тривожну. На тлі
заграви в темних і тому таємничих хмарочосах, що нагадують обеліски на кладовищі, де-не-де
світяться вікна. Мабуть, люди сплять. Але навряд чи спокійний їхній сон. Час тривожний. Наш час."
[16: 34]. Авторське зауваження "навряд чи спокійний їхній сон", посилання на "наш тривожний час",
наступні роздуми про те, що в цьому "нагромадженні каменю й бетону тече своєрідне життя", але
пронизливі сирени пожежних машин і різкі постріли й крик "сповіщають про чиюсь біду в джунглях
міських вулиць" [16: 34], – сприяють тому, що реципієнт сприймає цей пролог не як вказівку
режисера, а як уведення його, реципієнта, в сценічну ситуацію. Так присутність автора "перетворює
традиційну ремарку на "шматок прози", що має на меті пробудити глядача до аналізу того, що є в
житті, а в конкретний момент буде показане на сцені" [3: 128]. В усіх ремарках такого типу можна
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бачити звернення драматурга до традиції хору й прологу, тому що "авторські декларації виконують
цілком таку естетичну функцію в ланцюгу автор-глядач (читач)" [17: 83], бо драматург безпосередньо
звертається до глядача, порушуючи характерний для драми ланцюжок автор – герой – глядач (читач),
коли "пряма взаємодія між автором і глядачем виключається" [13: 115].
Таким чином, у драмі-антиутопії ремарка нерідко втрачає свою лаконічність, стає розгорнутою,
присутність у ній автора сприяє тому, що вона втрачає свою об’єктивність та звичайні функції і стає
елементом авторської оцінки, способом вираження авторської концепції дійсності, а отже, засобом
епізації драми.
Окрім діалогізації оповіді, ремарок, в яких звучить голос автора, засобом епізації у драміантиутопії є також пісні (сонги) або вірші, що виконують функцію оповіді. Такими є, наприклад, пісні
селянки у п’єсі О. Казанцева "Великий Буддо, допоможи їм!", коли через наївну свідомість передано
те, що відбувається в житті людей у комуні-концтаборі: "Люлі-люлі, мій синок. Засинай, любий. / Ми
жили погано. Тепер буде добре. / Твого батька повезли далеко-далеко. / Мабуть, так потрібно. Я не
знаю. / А ми тут будемо жити… / начальники дали нам халупку…" [11: 8]. У таких піснях немає
емоційної оцінки того, що відбувається, вони констатують певні факти й потрібні автору для
створення повнішої картини дії. Функцію оповіді виконує сонг, яким В. Брюсов відкриває
"Диктатора". За допомогою гімну, що виспівується хором, драматург уводить глядача в атмосферу дії
п’єси, розповідає про перетворення, які надихають жителів планети. Але в драмах-антиутопіях є
також сонги, які виступають засобом створення ефекту очуження. Б. Брехт у примітках до п’єси
"Мати" з цього приводу писав: "Хори показують глядачеві правильну поведінку, запрошують його
створити собі певну думку, звернутися при цьому до свого досвіду, піддати те, що відбувається,
контролю" [18: 465]. На думку драматурга, такі хори "містять у собі звернення до глядача як до
практика, закликають його до емансипації від зображуваного світу і також від самого процесу його
зображення" [18: 465]. Саме у такому плані використовує пісню О. Штейн, відкриваючи дію п’єси
"Потоп – 82" словами вуличного співака: "Ми проґавили оголошення війни … як проґавили його всі
попередні покоління…" [19: 7]. Такий своєрідний пролог у віршованій формі з узагальнюючим "ми"
вводить глядача у загальну атмосферу п’єси, спонукає до роздумів над тим, що не можна жити
ізольовано від проблем усього світу, а голос автора, причетного до "ми", тривожить і застерігає про
можливу катастрофу. Подібні сонги проливають додаткове світло на те, що відбувається у драмі,
їхньою функцією є "розкрити сенс дії в більшій мірі, ніж він міг би бути розкритим через пряму мову
персонажів" [10: 321]. Отже, призначення пісень у драмі-антиутопії – поглиблювати сенс того, що
відбувається на сцені, на вищому рівні узагальнення, ніж той, що досягається за допомогою діалогу
персонажів. Крім того, такий сонг налаштовує глядача, як писав Б. Брехт, "піддати контролю" те, що
він бачить на сцені, й не забувати про те, що зміст п’єси – не особиста психологічна драма героїв, а
матеріал для роздумів про долю всього світу.
Таким чином, драма-антиутопія є однією з форм епічної драми. Вона є повчальною, політичною, а
особливості художнього світу драми-антиутопії часто визначаються параболічною побудовою,
особливостями хронотопу, що зумовлюють появу у ній ефекту очуження, який ґрунтується на відмові
від міметичного зображення дійсності. Ефект очуження, завдяки якому глядач позбавляється
автоматичного сприйняття подій, що відбуваються на сцені, виникає у драмі-антиутопії передусім
завдяки парадоксальній ситуації, покладеній в основу її композиційної побудови. Парадокс знаходить
художнє втілення у гротеску, що базується на фантастиці, алогізмі, абсурді й тісно пов’язаний із
гіперболою. А умовно-експериментальний хронотоп визначає жанр, побудову сюжету і підкреслює
універсальність драми-антиутопії, бо експериментальний простір, в якому відбувається дія п’єси,
насичений не побутовим або біографічним часом, а історичним, що зумовлює як схематизацію
сюжету драми-антиутопії, так і схематизм, статичність, навіть символічність її образів, і забезпечує
тим самим появу ефекту очуження в ній. Засобами епізації драми-антиутопії є також діалогізація
оповіді, розгорнуті ремарки, уведені в текст драми пісні або вірші. Діалогізація оповіді виконує різні
функції: драматург уводить глядача у суть драматичної колізії, створює широку картину
зображуваної дійсності, має змогу зобразити те, що важко піддається сценічному втіленню. Процесу
епізації драми-антиутопії сприяє також те, що традиційна ремарка в ній часто втрачає свої звичні
функції, настільки стає розгорнутою, що перетворюється на введений у драматичний твір уривок
прози, в якому звучить голос автора. Функцією таких ремарок є апелювати до розуму глядача,
акцентувати його увагу на поставлених у драмі актуальних проблемах, внаслідок чого ремарка
втрачає свою об’єктивність і стає елементом авторської оцінки. У ведені в текст драми-антиутопії
пісні або вірші, як і оповідний діалог, виконують функцію оповіді про події і сприяють створенню
повнішої картини дійсності. Крім того, пісні й вірші можуть бути засобом створення ефекту
очуження, бо спонукають глядача сприймати те, що відбувається на сцені не як "шматок реального
життя", а матеріал, запропонований драматургом для роздумів. Звернені до глядача, вони покликані
прояснювати й узагальнювати сенс того, що глядач повинен осмислити.
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Евченко А. В. Драма-антиутопия как одна из жанровых форм эпической драмы.
В статье рассматривается драма-антиутопия с точки зрения создания в ней эффекта очуждения
(параболическое построение и абсурдизация бытия посредством парадокса, гротеска, фантастики,
гиперболизации; условно-экспериментальный хронотоп, обусловливающий схематизм сюжета и
образов), а также наличия других средств эпизации (повествующий диалог, присутствие автора в
развернутых ремарках, песни и стихотворения).
Y evchenko A. V . Drama-Antiutopia as a Genre Form of Epic Drama.
The article considers the drama-antiutopia from the point of view of creating estrangement effect in it
(parabolic construction and absurdization of the being with the help of the paradox, grotesque, fantasy,
hyperbolization; conditional-experimental chronotope that determines the schematization of the plot and
images), together with the presence of other epization means – the narrative dialogue, the author’ s presence
in developed stage directions, songs and verses.
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ОСОБЛИВОСТІ ГУРТУ ТА ГУРТУВАННЯ ПЕРСОНАЖІВ ЯК САМОБУТНЬОГО
ЕЛЕМЕНТУ КОМПОЗИЦІЇ МЕМУ АРИЗОВАНОГОТЕКСТУ ПР АВОБЕРЕЖНОЇ
ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ЛІТЕР АТУРИУКР АЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто композиційні особливості групування персонажів у мемуаризованих текстах
польськомовної правобережної літератури доби романтизму. Наявність у неї гуртового вживання
імен правобережних родин у визначеному порядку в певних ситуаціях є свідченням прагнення
створення нової інкорпорації та кореляції суспільної думки.
Польськомовна література Правобережжя першої половини ХІХ століття була слабо інтегрована в
літературний процес як власне російської літератури, так і польської – в широкому розумінні
останньої. Поодинокі вкраплення і рефлексії, які вона викликала по той чи інший бік Дніпра чи Бугу,
лише з певними умовностями і застереженнями можна сприйняти за більш-менш повноцінні
перцепції. Серед розмаїття причин – політичних, економічних, соціальних, клерикальних, нарешті,
ментальних etc, якими можна було б спробувати пояснити такий стан, наведемо лише думки свідків
свого часу. М. Грабовський у листі до Ю. І. Крашевського досить відверто позначив окремішність
правобережного поляка від поляка Царства Польського: "у Великопольщі мають дикунські уявлення
про нас тут" [1: 147]. Майже такими ж самими словами фіксує такий стан М. Чайковський: "Там нас
мають за якийсь дикий народ, а не за поляків… Жоден українець, жоден волинянин, жоден
подолянин не говорить, що він не є поляком, хоча нас за таких за Віслою не вважають" [2: 115-116].
Симетричне було бачення поляка в краї росіянином, що красномовно виражено у словах київського
воєнного губернатора Д. Г. Бібікова до російського чиновника: "Прийми мою пораду, не зв’язувайся з
поляками і не шукай їх товариства, це народ фальшивий!" [3: 90]. Безперечно, це можна розцінити як
емоційне віддзеркалення проблеми, але й, треба віддати належне, – це був досить точний дагеротип
часу. "Дикунським" і "фальшивим" був названим цілий народ Правобережжя, "провиною" якого було
лише те, що він століттями проживав на просторі, який з 1793 р. став лімінальним.
Потрапивши в алтерний простір цілісної системи під назвою Російська імперія, польськомовний
мешканець Правобережжя прагнув зберегти для нащадків свої аксіологічні столітні здобутки і
пріоритети та свою самобутню регіональну особливість національної ідентичності. І, як результат,
польськомовна література краю зафіксувала рідкісний тип поетичної особливості мемуаристичного
тексту, яка формувалась і сформувалось протягом багатьох років у стійку традицію, що полягала в
бажанні, стремлінні або волі до об’єднання, єднання та утримання цілісним, непорушним свого кола.
Цю ментальність правобережного характеру, яка вилилась у неповторну рису правобережної
мемуаризованой літератури, умовно можна назвати – триматися гурту, або, образно кажучи, –
"триматися купи".
Серед багатьох проблем, які пов’язані з функціями категорії гурт у мемуаристичному тексті,
актуальними є: рівень відповідності імені персонажу реальної антропонімії правобережного простору
(історичний аспект), місце загальної та регіональної аксіології (культурологічний), алтерний (етичний
та політичний), а також композиційний (літературознавчий). Визначальним напрямком дослідження
мемуаристичного тексту є системний підхід, де ім’я в гурті є одним з організуючих та структурних
його компонентів, що зв’язує та є пов’язаним зі всіма рівнями тексту, починаючи від найменшої
одиниці сюжету – події, і до найбільшої – мегатекст польськомовної літератури Правобережжя
України.
Формально-текстове виявлення критерію гурт полягало в багаточисельних, часто
використовуваних, порою довгих, перевантажених супутньою інформацією переліках родових онімів
впливових правобережних родин. Використовування одного імені обов’язково тягнуло за собою ряд
інших, які, на перший погляд, мали лише ситуативне значення і, здається, не містили окремого
семантичного навантаження, окрім, очевидно, функції, яку умовно можна було б назвати, художнього
тла певної події. Однак, в правобережної мемуаристиці – це лише "зовнішня" спроба потрактування
проблеми. Внутрішня її тенденція мала сакральний характер, якщо не сказати, – сугестивний.
На Правобережжі відношення до родового імені було дійсно сакральним, одне ім’я могло
уособлювати чи позначати певний регіон або час. Ю. І. Крашевський писав, що "треба бути сліпим
або упередженим, щоб не бачити того, що фамілії, роди, мають по суті своєї часто дуже видатні
характери, по яким цей рід пізнати можна. Це відбувається з покоління в покоління, зберігаючи кров,
завдяки вихованню, звичаям, життю" [3: І]. Ця особливість вражала сучасників, представників інших
культурних традицій, які відвідували краї. Коли російський чиновник М. І. Мамаєв, що служив
ад’ютантом волинського губернатора, потрапив на весілля в с. Кодню (Житомирський повіт),
© Єршов В. О., 2009
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молодий розповів гостю: "У нас дитину, яка ледве навчилась щебетати, підводять до родинних
портретів і вчать їх біографії". "Тільки ціною вивчення історії чинів і життя предків мого тестя, –
продовжував жених, – я зміг отримати руку його дочки" [3: 13]. Враження росіянина були настільки
сильними, що почуте по роки потрапило у текст його мемуарів.
Паростки тенденції до гуртування бачимо з останньої третині ХVIII століття на прикладі
"Гербовника шляхти. Складений віршем. За рукописом 1770 року". Пам’ятаючи про сакральне
відношення до родового імені на Правобережжі, цей вірш вже ніяк не може бути прочитаний тільки
як певна літературна забавка.
Nie na pośmiech i żarty, ale dla zabawy
Spisałem niepowszechnych nazwisk zbiór ciekawy:
Aksak, Ankwicz, Bajbuza, Brul, Bejzym, Bilina,
Bobr, Bąk, Boksa, Bogatko, Borejko, Cyryna,
Bukar, Borszym, Borela, Benue, Czyryło,
Siągajłow, Bałabanow moc się namdożyło.
Plater, Cetner, Dederkal, Dunin, Chamiec, Gruja,
Prejs, Defres, Daugierel, Drogon, Dzierzek, Dzik, Odyniec,
Łoś, Wilczek, Kozieł, Zając, tych pełny zwierzyniec.
Deszert, Eismond, Deboli, Ham, Horajm, Mytko,
Morsziyn, Olsztyn, Ostrorog, Rej, Firlej, Korytko,
Jelec, Jawoisz, Grabianka, Konopka, Papara,
Kiszka, Strzała, Wąż, Wężyk, to jest szlachta stara.
Jenicz, Berczak, Oskierka, Kołąntaj, Kościuszko,
Stoinel, Strzybyl, Moryszon, Wrzeszcz, Flemming, Sanguszko,
Wyszotrawka, Zaręba, Saczko, Skarga, Karsza,
Wrzostek, Zbrożek, Skorupka, to szlachta najstarsza.
Ożga, Wydżga, Olizar, Mniszek, Mir, Orzeszko,
Pełka, Pausza, Pokrasa, Odrowąż, Meleszko,
Wesel, Łaszcz, Pociej, Radziwiłł, Łge, Sapieha, Tarło,
Tych imię nieraz Polskę w złym przypadku wsparło.
Wir, Wojna, Wojewódka, Udała, Wigura,
Strażyc, Szczuka, Sędzimir, Woronicz, Proskura,
Trzeciak, Tołczuk, Morgulec, Telefus, Chwalibóg,
Tołkacz, Sołtyk, Malina, szlachta to dalib óg!
Horoch, Kmita, Łęczyczka, Jarzyna, Grzymała,
Dęhof, Worcel, Niemierzyc, Żubr, Markus, Pierzchwała,
Kożmian, Sokoł, Pióro, Kiesieł, Popiel, Włodek,
Mazaraka, Kulesza, znacznej szlachty przodek.
Suryn, Seiron, Santaman, Siemiaszko, Sentomir,
Bejner, Dejner, Zaklika, Zielonka, Drogomir,
Langa, Lgota, Lassota, Łojko, Leblas, Łada
W tych sią szlachetstwie żadna nieznajduje zwada.
Russjan, Ruszczyc, Suzin, Sołtan, Szymbołt, Kulej,
Glower, Fredro, Radzimin, Kreczer, Kościec, Sulej,
Strzemiło, Żerebiło, Morykoni, Ryło,
Tych sią szlachetne imię mocno rozkrzewiło.
Tomsza, Borsza, Wyrycha, Sołtys, Kremberg, Pluta,
Kostro, Krzywiec, Wereńko, Rogala, Sieniuta,
Bystry, Biały, Nienieckiel, Turkuły, Łopoty,
Wolimowie i Dejmy, ci dawnej roboty.
Kampehauzen, Kechemberg, Scypion, Pieniążek,
Straż, Bal, Rejko, Sołohub, Hluczyna, Szeążek,
Koszko, Pieszko, Ostrowicz, Cymbała, Sołdatyni,
Korsak, Korwin, Kors, Korkieć, to zacni Litwini.
Grodkordysz, Wereszczaka, Irlicz, Rajko, Tyska,
Czyż, Czaplic, Wilga, Słomka, Ziemba, Kulik, Pliszka,
Kirkor, Zyler, Szulc, Hundorf, Szembeki, Bojemcy,
I ci są szlachta, chociaż zowią sią jak Niemcy.
Hurco, Nowisz, Zawisza, Szemiot, Skirmont, Mliczko,
Skarbek, Długosz, Tetera, Borek, Zas, Wieliczko,
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Trzaska, Szyszka, Chrząszcz, Cydzyk, Czeczel, Zakusiło,
Bager, Butler i Ubysz, z nimi Poletylo,
Hekin, Krymsza, Petryszcza, Swinek, Obuchowie,
Kto więcej ma znajomych, niech mi ich opowie.
Tymczasem Treska, Wolberg, Marszel, Szorc i Kirsza,
A wreszcie i Tałałaj dokończy mi wiersza [4: 160-161].
Якщо росіянин В. А. Жуковський на початку ХІХ ст. творив для "Не багатьох" – "Für Wenige"
(1818), що "було свого роду програмою поезії, розрахованої на вузький (курсів мій – В. Є.) круг
поціновувачів" [5: ХХІІ], то поляк А. Фелінський практично саме в цей час намагається охопити
максимально великий круг волинян, коли пише: "Пишаюсь тим, що я – Волинянин. Мені приємно
вголос заявити, що в ті часи, коли інші письменники займалися науками монархів, я винен у тому, що
займаюсь громадянами, серед яких народився, серед яких живу і яким найпершим присвячую свої
труди. Алойзи Фелінський. Року 1815. Дня 8 квітня, у Волосові" [6: forzac]. Враховуючи присвяту,
вже зовсім по іншому читається довгий список з двох сотень мешканців губернії, який розміщено на
початку першого тому зібрання творів видатного письменника 1816 р. [7: 3-10].
У вага та турбота про одноплемінників, захист земляків були одним з вагомих критеріїв та
провідною рисою формування і функціонування гурту. У "Промові..." Ф. Дубецького згадувався
Ю. А. Іллінський, який "був звиклим заступатися за земляками" [8: 5]. Цю рису характеру
волинського вельможі підтверджував Г. Ржевуський: "Жагою ясновельможного Іллінського була
пристрасть допомагати землякам" [9: 67]. Однією з головних рис іншого свого героя Бартоломія
Михаловського Г. Ржевуський бачить у тому, що він "щиро милував людей, особливо своїх земляків,
робив їм добро" [10: ІІІ]. Відчуття єдиної родини особливо підтримувалось у Кремінці: "Кременецьке
суспільство було якесь патріархальне, всі друг друга знали і друг друга кохали; між учнями,
незалежно від того, хто у якому класі навчався, не було різниці, як в інших школах; всі становили
одну родину, до якої належали місцеві і приїжджі, навіть гості" [11: 119]. Дослідження семантичної і
функціональної значущості номінації роду в мемуаристичному творі є одним з важливих напрямків
аналізу, що полягає у виявленні його текстуальних та інтертекстуальнихзв’язків. Якщо в художньому
тексті роману, драми чи якоїсь ліричної медитації антропонім має, умовно кажучи, образносимволічний сенс і відіграє "узагальнюючу" роль (однак, пам’ятаємо й протосюжетну та
культурологічну), то в мемуаристичному тексті його роль наповнена відповідною історичною
конкретикою та адресністю, як це відбулось, наприклад, з мемуаризацією імені Ю. А. Іллінського.
Інший приклад з мотивів гуртування наводить в своїх мемуарах "Декілька нарисів і пам’яток"
Є. Івановський. Письменник обсервує певний сегмент правобережних мешканців: Немиричи,
Трипольски, Бежиньки, Пришинськи, Олізари, Борейковци, Гленбоцци, далі Суриновци, Можаровци,
Меленевци [12: 16], окремо перелічує подолян: Конецполсьци, Гуменецьци, Бучацьци, Язловецьци,
Сенявці, Красінци, Пулавци, Пототци [12: 146] та ін. Погоджуємось з тим, що, наприклад, штучно
виокремлене прізвище з такої таксономії само по собі несе обмаль інформації читачу не тільки з
іншого регіону, але й свійського простору. Але блокове вживання прізвищ – більш посилює
вірогідність впізнавання "знайомого свого" серед множини "незнайомих інших". Це, очевидно, мало
стимулювати ментальне прагнення правобережця до гуртування, яке містить всі приваби
компаративного-структурованого суспільства, де, при бажанні, один з членів, втрачаючи одні
можливості, набуває більш конструктивнихінших.
В експозиції мемуаризованого роману Ю. Коженьовського "Пан Стольникович" міститься
розлогий перелік заможних правобережних домів, серед яких "Ілінських, Гіжицьких, Бежинських,
Прушинських, Паушив, Ганських, Букаров, Можковських; в повітах ближчих до Галіції і
люблінського воєводства – доми Чацьких, Барвіцьких і Стецьких, Вороничив, Ледоховських,
Скібіцьких, Джевецьких і других" [13: 2]. Сьогодні важко коментуватипринцип відбору та принципи
ієрархії за якими розташовані прізвища в подібних таксономіях. Однак, не викликає сумніву, що це
були соціально-знакові роди регіону, так би мовити, стрижневі, які мали бути письмово зафіксовані з
метою ідентифікування соціальної групи, окреслення певного суспільного регіону та реляції і
формування "гуртової" поведінки. Ця думка знаходить підтвердження у наступному розгортанні
експозиції: "Решта менш знана бідна шляхта об’єднувалась (виділення моє – В. Є.) з вищестоящими
та між собою завдяки сусідським стосункам, чи наданням послуг, на сеймиках, виборах і
каденціях…" [13: 2].
Текст мемуаризованого роману М. Чайковського "Овручанин" також рясніє блоковими реєстрами
реальних овруцьких родин. Процитуємо один з них: "Бехі, Ходаковські, Ущаповські, Можаровські,
Чаковські, Барановських, Коркушкі, Барановські, Сташкевичі, Вацьковські, Корчевські, Каленські,
Меленівські, Киселі, Костюшкі, Виговські та інші, яких є немало" [2: 27]. Подібними переліками
майорять і наступні сторінки твору [2: 28, 53, 75, 83 та ін.]. Однак, автор вдається і інших засобів
206

В. О. Єршов. Особливості гурту та гуртування персонажів як самобутнього елементу композиції
мемуаризованого тексту правобережної польськомовної літератури України першої половини ХІХ століття

гуртування правобережців, коли, наприклад, розповідає про вчинок Івана Виговського, який "після
Конотопської битви цілий козацький полк, кількість людей у якому доходила до тисячі чоловік,
назвав своїми братами, Виговцями" [2: 27]. Таким чином, залучивши до названих прізвищ ще майже
тисячу Виговців, ареал овручан значно поширився та зміцнився. Але для остаточного згуртування
відповідного соціуму письменник неодноразово вживає груповий антропонім "овручське плем’я" [2:
26, 74], що у сукупності вже об’єднує не тільки всі названі, але і не названі родини певного простору,
метою якого було позначити "своїх" і "своє".
У правобережної мемуаристиці першої половини ХІХ століття антропоніми був важливим
атрибутом визначення та позначення простору і часу, що вимагає його розширеної інтертекстуальної
інтерпретації, іншими словами, – виявлення його композиційної "змістовності". Встановлення
зв’язків історичного часопростору антропоніму з мемуаристичним дозволяє глибше зрозуміти
повідомлення, передбачати його розвиток, нарешті, розширити його сприйняття. Потрактування імені
у такому випадку має відбуватися, як на семіотичному рівні, так і знаковому, де завдяки текстуальної
вербалізації відбувається його програмування на очікувану реакцію і рецепцію.
Наведемо досить характерний приклад. У ґавенді М. Чайковського "Лучани 1812" дія
розгортається під час російсько-французької війни. В однієї художньої події названо біля двадцяти
імен учасників тайних зборів. Після заклику Шимона Конопацького безпосередньо до повстання
проти росіян, з натовпу запитують про участь у ньому Нарциса і Густава Олізарів [14: 147].
Безперечно, автор свідомо та навмисно трансформує історичний час. Ні перший ні другий, яким у той
час було відповідно 14 та 18 років, не приймали, рівно як і Ш. Конопацький, участі в повстанні, якого,
до речі, й не було. Однак, завдання перед М. Чайковським стояло, очевидно, інше. Твір не стільки
висвітлював події 1812 р., скільки був алюзорно зорієнтований на час виходу ґавенди з друку – 1840
[15]! Таким чином, додаткове включення до "віртуального" гурту впливових сучасників було
прагненням згуртування всього правобережного суспільства не у 1812 р., а вже у після листопадовий
час.
Згрупування правобережної шляхти на сторінках мемуаристичних текстів завжди
диференційоване. Групування відбувається на всіляких шарах аксіологічних пріоритетів автора. Так
Я. Д. Охоцький у "Мемуарах" робить наступну дихотомію: "Повіти Житомирський і Овруцький були
заселені заможнішими і біднішими родинами в великий кількості" [16: 39]. Позначаючи
правобережний простір, мемуарист називає перш за все родини, що складали аристократичне
оточення автора, серед яких ті, які на високому рівні тримали власні резиденції: "Князі Марцін
Любомирський в Любарі, Степковський – каштелян київський – в Лабуні, Іллінський – житомирський
староста – в Романові, брат його Непомуцен – чудновський староста – в Скажиньцах, Гіжицький –
київський хорунжий – в Краснополі, Воронич – бельський каштелян – в Троянові, Онуфрій
Бежинський житомирський каштелян – в Пилипах, Юзеф Бежинський – житомирський підкоморій – в
Андрушівці, Станіслав Прушінський – земський житомирський суддя, потім каштелян – в Левкові,
Карніцький – каштелян завіхостський – в Карповцах, Якубовський – підкоморій – в Старосєльцах,
Пауша – підкоморій – в Овручі, князь Адам Понінський – в Чуднові" [16: 49]. Окультним
підтвердженням цієї точки зору є візія волинського гурту подолянином Ф. Ковальським, який у своїх
мемуарах фіксує бачення співставлення Волині з Подолом і Україною (Київщиною): "На Волині...
найбільше панує аристократія роду. Там існує більше історичних імен" [17: 164]. Йому вторить
Т. Бобровський: "Волинь дійсно є житлом/вогнищем/осередком багатьох старожитніх, заслужених і
графських родин", за якими йдуть подоляни, а потім кияни [18: 96]. Названі Я. Д. Охоцьким родові
волинські імена, без сумніву, були досить добре відомі в краю і стали особливим денотатом, що були
здатні створити самобутню волинську інкорпорацію, обов’язковим структурним компонентомякої, як
бачимо, були топонім і посада. Особливістю авторського бачення ролі імені у творчої системі
мемуариста у цьому випадку "гуртує" досить чітко позначену волинську громаду східно-північного
простору.
Зовсім інша денотатна корпорація може виникнути, коли справа торкається висвітлення
політичної проблематики. Об’єднуючим началом у такому випадку являється вже топонім, який
"об’єднує" певні роди. У ґавенді "Старо-Кияни. 1809" М. Чайковського село Веприн на Київщині
гуртує на тайному засіданні Олізарів, Гленбоцьких, Трипольських, Пієнковців, Вороничей, Залеських,
Третяків, і навіть чеха Юзефа Шлемера та інших [19: 133]. Інший гурт може створювати флагманське
ім’я: Є. Івановський в "Листках, принесених вихром до Кракова з України" збирає подільські роди під
прапором Цецюри: Барбузи, Черленковськи, Братковськи, Русановськи, Старі Лашки, Ободенськи,
Пеньковськи, Туша-Буковськи, Шашкевічи, Забокрицци, Тишовци, Оришовци, Кропівнтцци,
Малінськи, Чечелі і т.д. [20: 36-37]. Підсилюючи думку, автор додає розлогий перелік київської
шляхти: Степковськи, Потоцьки, Ільїнці, Немиричи, Павши, Росцішевци, Тишкевичи, Ржевусци,
Бежиньци, Дзялинськи, Прушинськи, Гленбоцци, Чайковськи, Головінськи, Проскури, Тжетьяковці,
Трипольськи, Міхаловци, Якубовци, Залесци, Хоєцци, Ганськи [21: 23]. Діаметрально інший гурт і
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принцип його формування наводить М. Дубецький, коли описує розпис танців з імператором
Олександром І під час відвідування останнім Житомира: Гіжицька, Бенігсенова, Віттова, Ржевуська,
Емілія Прушінська, Домбровська, Чацька, Потоцька, Орловська, Еліза Гіжицька, нарешті
Яблоновська [22: 135-136]. Може, саме цей випадок і не заслуговував би на особливу увагу, якщо б
він не потрапив в ряд інших спогадів, серед яких Я. Д. Охоцького [23: 246-254], А. Павши [24: 272274] та Е. М. Галлі [25: 191], правда, з різною повнотою списку учасниць, однак, з читко позначеною
послідовністю. Цей розклад цікавий ще й тому, що ілюструє логічну структурованість суспільства.
"Суспільство наше відзначалось завжди і відзначається сьогодні ієрархічністю – ушануванням певних
суспільних прошарків, на залежно від вартості і заслуг осіб, які до неї входять" [18: 96], – зауважував
один з сучасників.
Однак, і це також не вичерпує всіх засобів впровадження ідеї гуртування в мемуаристичному
тексті. Зразок методологічно іншого підходу до "комплексного" висвітлення родового гурту творить
той же Є. Івановський. Мемуарист не перелічує їх блоками, а в одному композиційномугнізді містить
розповідь про роди Абрамовичей, Тишкевичей, Потоцьких, Трет’якив, Сінінських, Радзівілив,
Сарнецьких [26: 206-249], Любомирських, Стецьких та Свідзінських [26: 276-301], закінчує перелік
Івановськими [26: 323-331].
У межах поодинокого мемуаризованого тексту семантика гурту читається лише частково. Його
наповнення детерміноване, а зв’язки мають релятивний характер в залежності від аксіологічних
уподобань автора. Однак, у мемуаризованному тексті практично не зустрічаються згадки про
включення до гурту родів з Великопольщі чи, наприклад, російських губерній. Тому, розглядаючи
категорію гурту в узагальнюючій сукупності ряду польськомовних текстів, можна прийти до
висновку, що категорія гуртування має досить окреслений і закритий характер, свідчить про читку
структурованість суспільства, дає зразки міграції з однієї синтагматики і до іншої, однак в межах
тільки польськомовного мегатексту Правобережжя. Це, одночасно, є свідченням замкнутості та
локальності певних мікро гуртів, а у сукупності – правобережної польськомовної літератури загалом.
І, як результат, – свідчить про окремішність, самодостатність та самобутність польськомовної
літератури краю, її особливий регіональний тип ідентичності.
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Ершов В. О. Особенности группы и группирования персонажей как самобытного элемента
композиции мемуаризованого текста правобережной польскоязычной литературы Украины
первой половины ХІХ века.
В статье рассмотрены композиционные особенности группирования персонажей в мемуаризованых
текстах польскоязычной правобережной литературы периода романтизма. Наличие в ней
группового употребления имен правобережных родов в определенном порядке в определенных
ситуациях свидетельствует про желание образования новой инкорпорации и корреляции
общественного мнения.
Y ershov V . O. Peculiarities of the Group and Character Grouping as the Original Element of the
Memoirs’ Text Composition in Pravoberezhna (a part of Ukraine on the right side of the Dnipro river)
Polish Literature of Ukraine, first part of the 19 th century.
Compositional peculiarities of the characters grouping in memoirs literature of the Romantic period is
revealed in the article. Usage of the group names of the Pravoberezhiia families in the certain order, certain
situations is the evidence of the striving to create new incorporation and correlation of the public opinion.
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"ТЕАТР ІЗ ДУХУ МУЗИКИ": МУЗИЧНО-ДР АМАТИЧНІ ЗАСАДИ Б. БРЕХТА
В СУЧАСНОМУ ТЕАТРІ
Музичне мистецтво розглянуто у статті як важливий драматургічний принцип епічного театру з
виділенням брехтівської вимоги самостійності музики, слова й візуального образу, а також
важливості жестикуляційної музики як засадничих у сучасному театрі.
Сучасні дослідники музичних аспектів епічного театру Б. Брехта наголошують на специфічному
поєднанні тексту та музики в ньому, а також на їхній суперечливій єдності. Семантика такого діалогу
та продукований у результаті смисл вимагають міждисциплінарного вивчення, що, зокрема, засвідчив
симпозіум "Музика та сцена у Бертольда Брехта", який відбувся в Японії у 2007 році. Два провідних
німецьких дослідники творчості драматурга, ґерманіст Я. Кнопф та музикознавець Й. Луччезі,
представили, взаємодоповнюючи один одного, результати своїх спостережень щодо брехтівської
творчої манери. Провідною у доповідях була думка про складну текстуру п’єс та чітке визначення
ролі музики у сценічних постановках. Японський ґерманіст А. Ішікава вказав на три сценічних рівні:
оповідний або епічний, драматичний та філософський. Саме на філософському рівні, який
представляє соціально-критичні погляди, вважає вчений, найбільше співу, відтак музика відіграє
особливу роль. "Пісні переривають дію, відрізняються від неї, вони адресовані публіці й спонукають
її до роздумів про представлені дії персонажів" [1: 55]. Рецепція творчості Б. Брехта засвідчує, що
обґрунтування теоретиком епічного театру нових функцій музики як драматичного засобу мало
важливе значення для оновлення музичного театру ХХ ст., який якомога більше прагнув
використовуватиможливості мови й звуку. Тому, як зазначено у брехтівському лексиконі, "музичний
театр" як збірне поняття пов’язують із різноманітністю музично-сценічних можливостей постановки
у ХХ та ХХІ ст. й особливо застосовують щодо тих творів, які не вміщуються в традиційно-визначене
розуміння опери. Передусім ідеться про відмову від підпорядкування музики меті роз’яснювальної
ілюстрації до дії та тексту. Важливим при цьому є вибір теми й матеріалу, що часто приводить до
тісної співпраці композитора й письменника [2: 194]. До змін, яких зазнав музичний театр у ХХ ст.,
безумовно, спричинилися твори, які виникли в результаті співпраці Б. Брехта із композиторами
К. Вайлем і П. Дессау ("Махаґоні. П’єса-сонґ", 1927 р., "Тригрошова опера", 1928 р., "Допит Лукулли
/ Вирок Лукулли", 1951).
Пишучи драми, німецький драматург мав конкретні уявлення щодо йхнього озвучення. Музика
була обов’язковою в його театрі. Часто він сам у якості композитора (наприклад, для п’єси "Матінка
Кураж та її діти") використовував уже існуючий музичний матеріал. Як зауважує Й. Луччезі: "Коли
Брехт писав, у його голові звучала музика, так що він міг, проектуючи текст, використовувати вже
відомі мелодії як метрично формуючий, але також семантично спрямовуючий елемент" [1: 56].
Реконструюючиспівпрацю драматурга із композиторами, дослідники переконуються у тому, що саме
музика забезпечувала драматичну форму та динаміку у доволі статичному тексті, в який вона була
вписана. На основі цього Я. Кнопф відзначає "медійний характер" створених Б. Брехтом та К. Вайлем
сонґів. "Відокремившись від контексту опери, вони стали шлягерами саме тому, що Брехт написав
свої сонґи простими словами, а Вайль озвучив їх музичними фразами, які запам’ятовувалися, будучи
інспірованими розважальною музикою, дитячими пісеньками та високохудожніми піснями, а за
допомогою монтажної техніки він ці фрази перефункціонував. Прості мелодії простою мовою
підходили водночас і для платівки, і для радіо, тим самим вони відповідали тогочасним новим
медійним засобам. Саме тому в медійну еру вони змогли стати колективною громадською власністю",
– підсумував літературознавець [1: 56].
У загальному контексті тогочасної музично-драматичної естетики Б. Брехт представляв особливу
тенденцію синтезу класичних структур із популярною на той час розважальною музикою.
У любленими засобами композиції були запозичення із джазу. До того ж нові функціональні завдання
перед музикою поставило кіномистецтво. У дослівному значенні йшлося про так звану "ужиткову
музику" ("Gebrauchsmusik"). Відповідно, з 20-х рр. відбувалися інтенсивні дискусії та теоретизування
музично-сценічних проблем. Як активний учасник театральних дебатів Б. Брехт діагностував
"захворювання" й оперного підприємництва, й мовленнєвого театру. Відтак його власна теорія та
практика зобов’язані критиці існуючих театральних практик. Так, брехтівська концепція епічного
театру передусім орієнтована супроти ваґнерівської ідеї синтетичного твору ("Gesamtkunstwerk")
[див. 3]. Б. Брехт проголосив самостійність компонентів, вважаючи, що доки різні види мистецтва
залишатимуться поєднаними, окремі елементи змушені однаковою мірою деградувати, якщо кожен із
них може бути лише сигналом для іншого. Процес синтезу поширювався і на глядача, якого також
© Маценка С. П., 2009
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включали у сплав, і як наслідок – він представляв пасивну (страждальну) частину синтетичного твору
мистецтва. Таку магію, вважає драматург, необхідно усунути. Він виступає за урізноманітнену
оперну форму, яка змінює різні рівні (звичайне мовлення, піднесе мовлення та спів), замість
постійного проникнення слова й музики. При цьому вагомим є відкриття нового матеріалу та
організація нових відносин у процесі слідування мистецтва дійсності. Тому кожен вид мистецтва мав
отримати більше самостійності. "Музика "епічної опери" має сприяти замість сервірувати,
коментувати текст замість його збільшувати, припускати текст замість його стверджувати, займати
позицію замість ілюструвати, подавати дії замість змальовувати психологічну ситуацію" [4: 66].
Музику, яка задіяна в утіленні драматичної ідеї, Б. Брехт називає "жестикуляційною музикою". Саме
вона є ідеалом нового епічного музичного театру. Музика може й має передавати за допомогою
основного акустичного жесту позицію постановника й навіть вимушено спричинятися до неї. При
цьому вона зовсім не пов’язана із текстом, а автономно відтворює позиції людей, викликані
ситуацією. Жестикуляційними засобами музики названо ритмічну фіксацію тексту й ведення мелодії.
У статті "Про застосування музики в епічному театрі" Б. Брехт пише: "Характер цієї сонґ-музики як
так званої жестикуляційної музики не можна пояснити по-іншому, ніж завдяки таким обговоренням,
які розробляють суспільну мету новацій. Із практичного погляду, жестикуляційна музика – це та, яка
уможливлює актору продемонструвати певні основні жести. Так звана дешева музика у кабаре та
опереті вже давно є видом жестикуляційної музики. "Серйозна" музика натомість все ще тримається
за ліризм і піклується про індивідуальне вираження" [5: 272-273]. Жестикуляційну музику драматург
вважає філософською й у цьому сенсі такою, що зменшує ілюзійний характер постановки. Саме
такими, на його думку, є сонґи до п’єси "Круглоголові й гостроголові", написані Г. Айслером: "Вони
також уникають наркотичної дії, особливо поєднуючи вирішення музичних проблем із прозорою й
чіткою розробкою політичного та філософського смислу вірша" [5: 277]. Музика має завдання
застерігати публіку від "трансу". Тому вона не переймає збільшення наявних ефектів, а розриває їх
або маніпулює ними. Важливим є при цьому урахування різних верств споживачів нової музики.
Б. Брехт шкодує, що втраченим є досвід музичного супроводу народного-героїчного епосу. Він
уважає, що театр лише виграє від того, якщо музиканти будуть спроможними постачати музику, яка
матиме до певної міри точно визначений вплив на слухачів. У цьому зв’язку йдеться також про так
зване музичне очуження. Епічним музичним театром Б. Брехт прагнув зруйнувати музичні кліше, які
стосувалися соціальних смаків: опера призначена для аристократії та великої буржуазії, а ужиткова й
розважальна музика – для нижчих соціальних верств. Провокативне введення так званої легкої
музики в німецьку оперу було великою заслугою особливо К. Вайля. "Суттєвою є та обставина, що
брехтівський текст сам собою, тобто без музики, самостійно виражає очуження. Інтеграція музики
Вайля у текст Брехта означає, з одного боку, посилення очуження, уже представленого текстуально й
змістовно; з іншого боку, чисто інструментальні місця всередині партитури діють очужуюче завдяки
драматичному зв’язку і тим самим через посередництво змісту самого по собі, тобто без текстуальної
координації з музикою. Посилення текстуального очуження за допомогою музики Вайля виникає
завдяки свідомому музичному перебільшенню текстуальної змістовності або через доведену до
абсурду суперечність поміж змістом тексту та музикальним змістом" [4: 94]. Отже, можна
стверджувати, що Б. Брехт не поділяє думки про те, що музика не має жодного іншого змісту, окрім
себе самої, або, за І. Ф. Стравінським, у музиці не можна почути нічого іншого, окрім неї самої.
Більшою мірою брехтівське розуміння музики передає узагальнення професора історичного
музикознавства Г. Г. Еґебрехта: "Музика не вичерпується, ніколи й ніде, у тому багаторазово
описаному так званому 'чистому музичному смислі', вона змістовна, однак інтерпретація цих змістів
так само залежить від структурного аналізу – тобто, від розкладання музикальної структури, її
розчленовування на складові, – як змісти пов’язані із музикальним смислом... Завданням науки про
музику є просування вперед на основі аналізу у вузькому значенні для називання змістів. Чисто
технологічне розкриття так званого 'чистого музикального смислу' музики викликає підозру
нерефлектованого переконання наперед у смислі музикального смислу, поклоніння музикальній
якості, культу позачасовості" [4: 96]. Схоже мислив і К. Вайль, який стверджував, що зміст – це не
лише все те, що вкарбувалося в музиці в процесі її виникнення, наміри, історична ситуація, суспільна
реальність, але й те, що розвинулося в історіїї її рецепції й відклалося в ній. Відтак позицію К. Вайля
та Б. Брехта можна охарактеризувати через загальне визначення функції музики Т. Адорно, який
проголосив переконання, що музика своїм матеріалом та формальними законами виражає суспільні
проблеми, тим самим вона має суспільну функцію.
Урізноманітнення та ускладнення функцій музики у сучасному театрі підтверджує брехтівську
ідею продуктивності взаємовпливу музичного й драматичного видів театру. Передусім це стосується
виражального потенціалу сценічної постановки у час, коли мовлять про "кризу репрезентації".
Сучасний німецький автор музичних театральних п’єс Г. Ґьоббельс переконаний, що "багато чого із
того, що розвинув постдраматичний театр у 80-х і 90-х роках, є нічим іншим, як теоретично вже
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сформульованим Брехтом, що він однак ані художньо, ані практично не був спроможним втілити
через силу тяжіння самого театру чи технічний розвиток" [6: 124]. Актуальним і вагомим сьогодні
залишається переконання Б. Брехта у тому, що театр – це особлива форма мистецтва. На цьому
постійно наполягав видатний східнонімецький драматург Гайнер Мюллер (1929-1995), який
продовжив брехтівську театральну практику у другій половині ХХ ст. Він закликав припинити
поводитися так, ніби театр здатен продукувати повідомлення про дійсність, а нарешті усвідомити, що
театру притаманна власна реальність. Як і Б. Брехт, Г. Мюллер вимагав оновлення матеріалу,
особливо це стосувалося музичного театру, який більшою мірою, аніж драматичний, пов’язаний із
традицією. На його думку, опера може бути "оперативним жанром: те, про що ще не можна сказати,
можливо, можна вже проспівати" [7: 161]. У процесі розвитку театру від лабораторії до інструменту
соціальної фантазії опері належить провідна роль. Г. Мюллер наголошує на комунікативних
можливостях музики і тому виступає за впровадження нових музичних технік у театрі. Важливим
моментом для драматурга, як і для багатьох інших сучасних театральних продуцентів, була
брехтівська вимога незалежності засобів. "Щоб цілість значила більше, аніж її частини, кожна із них
спочатку має бути цілістю. Чим пізніше відбудеться поєднання, тим більше закладається реальності й
індивідуальності. Чим сильніше складові утверджують свою самостійність, тим комплекснішим є
синтетичний твір" [7: 162]. Цей принцип інтерпретує також Г. Ґьоббельс: "Як режисеру Б. Брехту
було зрозуміло, що задоволення глядача полягає у тому, щоб кофронтувати із сильними окремими
елементами і побудувати із цього індивідуально іншу цілість... Не будь-яку цілість, а індивідуально
відмінну цілість. У цьому полягає велика різниця, суперечність щодо Ваґнера" [6: 127]. Відтак
особливістю сучасних естетик, для яких брехтівська вимога є засадничою, вважають передбачення
формулювання власної позиції, що засвідчують тексти Г. Мюллера. Важливим для Г. Ґьоббельса у
театрі є експериментаторство, відправні пунки для якого сучасний композитор і постановник
знаходить також у Б. Брехта. В інтерв’ю "Про незалежність засобів" він ділиться досвідом про те, що
найкращими оперними постановками є ті, де співак не має голосу або режисер проголошує роль
актора, який захворів. Публіка із задоволенням сприймає таку зміну театральності й реальності та
насолоджується тим, як театр переводить власну реальність у площину гри. І в аспекті використання
технічних можливостей у театрі Г. Ґьоббельс слідує Б. Брехту. У музичній постановці "Матеріал
Айслера" ("Eislermaterial", 1998)" він усуває диригента, оскільки той надміру концентрує на собі увагу
музикантів і несе за все відповідальність. Самих музикантів Г. Ґьоббельс розташувує збоку сцени,
залишивши середину порожньою, а співаків розміщує на лавках між музикантами, так що глядачі не
відразу помічають, що сприймають живий голос, а не запис. "Диригент відсутній. Оскільки
музиканти сидять далеко один від одного, вони змушені комунікувати матеріал майже суспільним
чином через пусту середину сцени. Глядачі це бачать і практично заповнюють цей пустий центр, при
цьому кожен робить це трохи по-іншому і саме у цьому полягає шанс... Це досвід, який промовляє за
публіку, якщо дозволити їй брати участь у монтуванні музики" [6: 131]. Г. Ґьоббельс вказав також на
практику текстового ущільнення Б. Брехта, яку той розвинув, опрацьовуючи драми Шекспіра. Нею
майстерно володіє і Г. Мюллер. У співпраці із композитором Вольфґанґом Рімом його
дев’ятисторінковий текст "Гамлет-машина" ("Die Hamletmaschine", 1952) у 1987 р. став
великомасштабним твором музичного театру. В. Рім запропонував візію "театру з духу музики". Його
аксіома про те, що музику не слід обмежувати її драматургічними функціями, бо вона вже є
театральною дією, доповнює тезу Г. Мюллера – текст сприймається лише тоді, коли актор реалізує,
що він має справу з музичним матеріалом. Розмірковуючи у процесі озвучення тексту Г. Мюллера
над новим музичним театром, В. Рім відзначає перервний зв’язок музики і тексту. У тексті
Г. Мюллера композитора цікавить "паратактична драматургія": "Сцена-образ-звучання створюють
ясність іншого виду: світло падає на предмет із різних боків. Водночас" [8: 353]. Свою музичнотеатральну реформу В. Рім будує на музичному моменті одночасності: "У тексті Мюллера
безпосередньо музичним способом заломлюються історія, театр, театральна історія, особиста історія,
персонаж і драматургія. Музичний театр стає можливим із духу музики" [8: 355]. Таку драматургію
одночасності багатьох текстових рівнів, яка як текстуальна поліфонія змушує до зміни перспектив,
композитор коментує як постійний обмін основного тексту і коментарів, посилань, вказівок,
заперечень. Різні рівні тексту Г. Мюллера містять не лише історико-політичні, духовно-політичні,
внутрішньо-текстові й автобіографічні посилання, але й різного ступеня фігурації суб’єктивності й
дистанціювання, аж до самоочуження в текстовій машині. Межові простори поміж цими рівнями,
вважає В. Рім, уможливлюють приєднання музики, композиторський доступ. Композитор, своєю
чергою, також помітно використовує стильові алюзії та цитати. Цією технікою він мультиплікує
багаторівневість і розщеплений історичний образ тексту Г. Мюллера на музичному рівні. На основі
"Гамлет-машини" Г. Мюллера як багаторівневого й переповненого натяків "тексту-насиченостіблоку" (В. Рім) композитор зміг реалізувати ідею іншого музичного театру: "Музичний театр: ні:
театр із музикою" [8: 350]. Музика потенціює складність тексту Г. Мюллера. Для цього весь театр
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перетворений на звуковий простір, який має свої рівні. Сам драматург відзначив потенціал впливу
опери в її іронії як історичній та політичній категорії.
Отже, за допомогою музично-драматичних засад Б. Брехта сучасні автори прагнуть утвердити
театр як особливу реальність. Музиці з її вищим смислом і пов’язаними із ним змістами, а також із її
драматургічними можливостями відведана при цьому важлива роль.
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Матеріал надійшов до редакції 15.01. 2009 р.
Маценка С. П. "Театр из духа музыки": музыкально-драматические принципы Б. Брехта
в современном театре.
Музыкальное искусство рассмотрено в статье как важное драматургическое начало
эпического театра с выделением брехтовского требования самостоятельности
музыки, слова и визуального образа, а также важности жестикуляционной музыки как
основополагающих в современном театре.
Matzenka S. P. "Theatre out of the Spirit of Music": Musical and Dramatic Ideas of Brecht
in Modern Theatre.
The art of music is regarded in the article as a significant dramaturgic principle of epic theatre. Brechtian
requirement regarding the independence of the musical, the verbal and the visual as well as the importance
of gesticulatory music as founding principles of modern theatre are explored.
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ЧИННИКИ ПР АГМАТИЧНОЇАДАПТАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ
СЕРЕДНЬОАНГ ЛІЙСЬКОГО ТВОРУ СУЧАСНОЮ УКР АЇНСЬКОЮ МОВОЮ
На основі перекладознавчого порівняльного аналізу середньоанглійського твору ("Кентерберійські
оповіді" Дж. Чосера) та перекладів сучасними мовами (англійською, німецькою, російською та
українською) виявлено чинники прагматичної адаптації сучасного перекладу давнього твору.
Проаналізовано вплив цих чинників на переклад; пропонуються рекомендації щодо виконання
перекладу.
Прагматичному аспекту перекладу приділяли увагу Л. С. Бархударов [1], А. Д. Швейцeр [2],
Г. Єгер [3], Ю. Найда [4] та інші, адже при оцінюванні якості перекладу найважливішим показником
служить зазвичай досягнення прагматичної мети [5: 152]. Еквівалентний переклад часто буває
прагматично неадекватним, якщо рецептор перекладу належить до іншого мовного колективу, іншої
культури та епохи. Щоб виявити конкретні чинники прагматичної адаптації сучасного перекладу
середньоанглійського твору було проаналізовано переклади "Кентерберійських оповідей" сучасною
англійською [6; 7; 8; 9], німецькою [10; 11; 12; 13], російською [14] та українською [15] мовами.
Прагматична адаптація має на меті забезпечити адекватне сприйняття повідомлення рецепторами, і її
необхідність виникає через відсутність у читачів перекладу фонових знань, необхідних для розуміння
фактів, зрозумілих для читачів оригіналу. Велика часова дистанція між створенням оригіналу й
виконанням його перекладу значно звеличує різницю у фонових знаннях читачів оригіналу й
перекладу. Так, навіть у межах однієї країни дистанція в шість віків (а саме шість віків відділяють нас
від часу написання "Кентерберійських оповідей") призводить до необхідності додавання
різносторонніх коментарів та пояснень до оригінального тексту для його адекватного сприйняття
сучасним англомовним читачем. Аналіз чинників прагматичної адаптації сучасного перекладу
давнього твору і є метою цієї статті.
Існує декілька підходів до вирішення цієї проблеми. По-перше, є видання "Кентерберійських
оповідей" в оригіналі, де всі елементи, складні для сприйняття сучасним читачем або незрозумілі
йому, пояснюються у виносках [16; 17; 18]. Цей варіант, утім, видається не найкращим, адже
загальновідомим є факт, що, звертаючись до виносок і приміток, читач перериває процес читання, і це
негативно впливає на весь процес сприйняття твору.
Такої думки дотримуються багато редакторів, тому вони віддають перевагу коментарям, що
додаються до оригінального тексту [19]. Ознайомлення з такими коментарями перед початком
читання значно полегшує процес сприйняття оригінального твору. Крім того, деякі редактори
вважають за необхідне як надання загальних коментарів щодо особливостей мови періоду й
авторського стилю, так і введення до тексту приміток з поясненням окремих лексичних та
граматичних одиниць. Так, видання за редакцією А. Полларда (A. Pollard) комбінує "Загальний
вступ", що передує тексту самих оповідей, і примітки наприкінці книги. Цікаво, що ці примітки
містять не лише тлумачення окремих слів і словосполучень, власних назв тощо, але й докладний
аналіз образів твору, що включає всю інформацію, яку автор надає про своїх героїв у "Загальному
пролозі" і протягом усієї оповіді, а також портрети прочан [20]. Так само Р. Морріс (R. Morris) короткі
виноски, що наводяться знизу кожної сторінки, комбінує з більш поширеними примітками та списком
власних назв наприкінці книги [21].
Порівняно з сучасними британськими читачами, читачі інших країн знаходяться в іще менш
вигідному становищі, адже вони володіють ще меншою кількістю інформації про тогочасне
англійське суспільство.
Проаналізувавши видання "Кентерберійських оповідей" а) в оригіналі з додаванням різного роду
приміток, пояснень та коментарів; б) у перекладі сучасною англійською, німецькою, російською та
українською мовами, та працюючи над власним перекладом, ми дійшли висновку, що для виконання
прагматично адекватного перекладу "Кентерберійських оповідей" необхідно враховувати, принаймні,
сім чинників. По-перше, це особливості суспільного устрою Англії XIV століття та історикополітичні умови періоду. Лише маючи інформацію такого роду можна повністю зрозуміти та
адекватно передати в перекладі історичні суспільно-політичні реалії, прим.: Outridere – who rode the
country [22], inspector of the monastery estates [8], estate-steward [6], Landaufseher [23], Gutsinspektor
[12], Reiter vor dem Herrn [11], нив доглядач [15], монастырский ревизор [14].
Знання історико-політичних умов періоду необхідне також для розуміння такої особливості
оригіналу, як висока частотність використання запозичень з романських мов. Такі запозичення
складають 51,8% усього лексикону Дж. Чосера [24: 135], але їхнє використання не є стилістично
мотивованим, а спричинене мовною ситуацією в тогочасній Англії, тому відтворюються в перекладі
нейтральною лексикою.
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Другий чинник – це більший ступінь прояву впливу релігії на різні сфери життя середньовічного
суспільства порівняно з сучасним. Ця особливість має вирішальне значення при перекладі а) для
передачі смислової ємності "Кентерберійських оповідей"; б) прихованих цитат з Біблії та іншої
духовної літератури; в) імен католицьких святих; ґ) натяків на факти й події, пов’язані з
християнством, що були загальновідомими в англійському суспільстві за часів Чосера.
Смислова ємність "Кентерберійських оповідей" є багатоплановою, але основним компонентом є
те, що всі окремі оповіді з "Кентерберійських" можна розглядати як моральні алегорії – ілюстрації
теоретичного трактату, роль якого виконує "Розповідь Священика" (проповідь). Ця розповідь
відсутня в російському перекладі І. Кашкіна та О. Румера, так само як і "Розповідь Абатиси", що є
майстерно обробленим переказом історії про диво Святої Діви – історії, популярної в Англії XIV
століття [19: 233]. Відсутність цих двох оповідей у перекладі І. Кашкіна та О. Румера є, цілком
ймовірно, наслідком прагматичної адаптації перекладу. Річ у тому, що вперше його було
опублікованов 30-ті роки ХХ століття в Радянському Союзі, і в тогочасномурадянському суспільстві
важко навіть уявити публікацію твору, у якому б релігійним принципам та поняттям надавалося б
такого значення, як в оригінальному творі Дж. Чосера. Крім того, "Розповідь Абатиси" є сповненою
водночас сентиментальності і кричущого антисемітизму. Той факт, що її розповідає саме Абатиса,
також можна трактувати по-різному. Це може бути критикою духовенства взагалі на прикладі
духовної особи, що своєю оповіддю викликає ніжність та співчуття до маленького хлопчика та
ненависть до всього єврейського народу. Але більш імовірно те, що Чосер як представник
середньовічного європейського суспільства також поділяв стереотипне уявлення про єврейський
народ як такий, що згубив Ісуса [19: 233].
Сучасне перекладознавство визнає можливість, а інколи навіть необхідність існування перекладів
неповних і оброблених для загальнодоступності [5: 47]. Але якщо йдеться про переклад, що
претендує називатися повним і адекватним, нам видається необхідним уникати вилучення частин
оригіналу. Водночас, такі частини "Кентерберійських оповідей", як, наприклад, "Розповідь Абатиси",
мають супроводжуватися відповідним коментарем перекладача заради уникнення неправильного
розуміння сучасним читачем їх особливостей (причини наявності сентиментальності та
антисемітизму в межах однієї оповіді тощо).
Більша релігійність середньовічного суспільства порівняно із сучасним має також значення для
перекладу прихованих цитат з Біблії та іншої духовної літератури. Так, пролог до "Розповіді Абатиси"
весь складається з фраз, що взяті з псалмів та літургії Святої Діви [19: 242]. Першим читачам Чосера
останні були, звісно, знайомі, тому цей пролог із самого початку налаштовував їх відповідно. Читач
сучасного перекладу потребує в такому випадку допомоги, натяку: перекладач має, принаймні,
відтворити в перекладі прологу ритмомелодику й патетику, характерні для псалмів в українських
перекладах [24: 173].
Пролог до "Розповіді Другої Монахині" починається з чотирьох віршів, присвячених ліні.
Сучасному пересічному читачеві навряд чи відомо, що такий вступ був звичайним у монастирській
літературі, оскільки лінь вважалася одним із семи смертних гріхів, а бездіяльне життя найбільш
сприятливим для появи останніх [19: 310]. На відміну від релігійної точки зору, у світській літературі
цього періоду лінь вважалася невід’ємною складовою вишуканого кохання [19: 310], а Пані Лінь
охороняє ворота Саду Кохання в "Романі про Розу" ("Roman de la Rose") Гійома де Лорріса (Guillaume
de Lorris). Найімовірніше, що саме ці ворота Чосер має на увазі на початку "Пролога Другої
Монахині":
"The minister and the norice unto vices, /Which that men clepe in Englissh ydelnesse, / That porter of the
gate is of delices…" [16: 481], тобто "Служанка й нянька гріхів, / Яка англійською зветься "лінь", / Той
страж воріт до чуттєвої насолоди...". Звісно, сучасному читачеві з контексту навряд чи зрозуміло,
що за "ворота" маються на увазі, адже навіть професійні перекладачі подекуди неправильно
інтерпретують цей фрагмент: "Пестунья всех грехов – ее народ / То называет Праздностью, то Ленью
– /Всех смертных к адовым вратам ведет…" [14: 469].
Тому необхідним видається введення до тексту перекладу пояснення, що включало б зауваження і
з точки зору релігії, і світської літератури, адже автор поєднав їх і вклав у вуста своєї героїні –
черниці. Наприклад, ми пропонуємо такий варіант перекладу: "А лінь – служанка й нянька всіх гріхів
– / Ворота в Сад Кохання відкриває..."1 (у примітці: "У середньовічній релігійній літературі лінь
розглядалася як один із семи смертних гріхів, а бездіяльне життя як найбільш сприятливе для появи
останніх; водночас у світській літературі цього періоду лінь уважалася невід’ємною складовою
вишуканого кохання").
При передачі імен католицьких святих необхідність прагматичної адаптації виникає лише тоді,
коли інформація, яку автор намагався передати своїм читачам-сучасникам, є недоступною
пересічному сучасному читачеві. У такому випадку необхідним є введення цієї інформації до тексту
перекладу, наприклад: Cristophre – "Христофор – святий, мисливців захисник" [15: 125]; Austyn –
"блаженний Августин" [15: 126].
У "Кентерберійських оповідях" міститься чимало посилань та натяків на факти й події, пов’язані з
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християнством. Ці факти, події та особи, пов’язані з ними, описані в Біблії або були
загальновідомими в англійському суспільстві за часів Чосера. У сучасному суспільстві така
інформація не є поширеною так само широко, тому виникає необхідність прагматичної адаптації. Так,
у "Загальному Пролозі" Чосер пише про Продавця індульгенцій:
"He seyde he hadde a gobet of the seyl / That Seint Peter hadde, whan that he wente / Upon the see, til
Jhesu Crist hym hente" [16: 22], тобто "Він казав, що мав шматок паруса, / Що був у Святого Петра,
коли той шов / По морю, до того, як Ісус Христос його схопив". Остання частина речення звучить
сьогодні дивно. Але Чосер має на увазі диво, що описується в Євангелії від Матвія (14: 29-31): "І
вилізши із човна, Петро пішов по воді до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався, і зачав потопати, і
скричав: "Рятуй мене, Господи!"... І зараз Ісус простяг руку і схопив його..." [25: 22]. Отже,
перекладаючи максимально близько до оригіналу, не обійтися без примітки з поясненням. З іншого
боку, автор надає детальну інформацію про парус і подію, з ним пов’язану. Але ця інформація не є
ключовою; важливим у цьому фрагменті є факт, що Продавець індульгенцій продавав так звані
"реліквії":
"… he hadde a pilwe-beer, /Which that he seyde was Oure Lady veyl. /He seyde he hadde a gobet of
the seyl / That Seint Peter hadde… /He hadde a croys of latoun ful of stones, /And in a glas he hadde
pigges bones" [16: 22] ("він мав пошивку, / Яка, як він казав, була серпанком Богоматері. / Він казав,
що мав шматок паруса, / Що був у Святого Петра (...) / В нього був латунний хрест з камінням, / І у
склі (раці) свинячі кістки").
Як відомо, в певних випадках прагматична адаптація полягає у вилученні окремих деталей,
невідомих рецепторові перекладу, адже так можна досягти адекватного розуміння повідомлення
рецептором перекладу [5: 142]. Саме таким способом чинить, наприклад, Є. Крижевич, вилучаючи
подробиці стосовно паруса Св. Петра: "...Аж по зав’язку повний був мішок / Свинячих і баранячих
кісток, / Була там богородиці хустина / (Чи пошивки з подушки половина), / Шмат паруса апостола
Петра / Був там також між іншого добра, / Латунний хрест у простих камінцях, / З господньої
труни іржавий цвях..." [15: 127].
І. Кашкін взагалі вилучає все, що стосується цієї "реліквії", замінюючи її на іншу, краще знайому
читацькій аудиторії, на яку він орієнтується: "В своем мешке хранил чудесный плат / Пречистой девы
и клочок холстины / От савана преславныя кончины. / Еще был крест в цветных камняхстекляшках, / Была в мешке и поросячья ляжка…" [14: 47].
Третім із чинників, які необхідно враховувати для виконання прагматично адекватного перекладу
"Кентерберійських оповідей", є значення класичної спадщини для культури середньовічної Європи і
ступінь ознайомленості з класичною спадщиною першої читацької аудиторії Дж. Чосера. Звісно,
сучасний український читач володіє певною кількістю інформації з класичної історії, міфології,
літератури тощо, тому необхідність прагматичної адаптації не виникає кожного разу, коли в оригіналі
згадується ім’я чи подія з античності. Але ступінь ознайомленості з класичною спадщиною сучасного
українського читача навряд чи є такою ж високою, як у перших читачів Чосера. Тому прагматичній
адаптації підлягають ті елементи оригіналу, які можуть бути незрозумілими для рецептора сучасного
перекладу. Наприклад, у "Розповіді Лицаря" герой описує храм Марса, де на стінах: "Depeynted was
the slaughtre of Julius, / Of grete Nero, and of Antonious…" [16: 41]. Ми перекладаємо це як
"…Зображено, як Цезаря вбивають, / Антонія й Нерона", тобто замінюємо "Julius" ("Юлій") на
"Цезар". Ми вважаємо, що при перекладі цього фрагмента немає потреби в подальшій прагматичній
адаптації, оскільки для адекватного розуміння цього контексту знання характеристик цих історичних
постатей або фактів їх біографій не є необхідним. Згадуючи ці імена, Чосер лише хоче наголосити, що
доля навіть видатних особистостей вирішується богами:
"Depeynted was the slaughtre of Julius, / Of grete Nero, and of Antonious – / Al be that thilke tyme they
were unborn, / Yet was hir deth depeynted ther-biforn / By manasynge of Mars, right by figure" [16: 41],
тобто "Зображено було вбивство Юлія, / Великого Нерона, і Антонія – / Вони ще не народилися, / А
смерть їх вже було обрано / За рішенням Марса, відповідно до гороскопу". Тому ми пропонуємо
такий варіант перекладу українською мовою: "Зображено, як Цезаря вбивають, / Антонія й Нерона.
На той час / Кінець жорстокий вже призначив Марс, / І зорі їхні так на небі стали…"
Аналіз процесу перекладу середньоанглійського художнього твору сучасними мовами дозволяє
виділити такі чинники прагматичної адаптації перекладу:
1) особливості суспільного устрою Англії XIV ст. та історико-політичні умови періоду;
2) більш явний прояв впливу релігії на різні сфери життя середньовічного суспільства
порівняно з сучасним;
3) значення класичної спадщини для культури середньовічної Європи і ступінь ознайомленості
з класичною спадщиною першої читацької аудиторії Дж. Чосера.
Крім того, важливими чинниками прагматичної адаптації перекладу середньоанглійського
художньоготвору видаються: а) необізнаність сучасного пересічного читача з популярними в Англії
XIV століття літературними творами й витворами мистецтва; б) особливості матеріальної культури
середньовічної Англії; в) розбіжності в об’єктивних відомостях про навколишній світ у перших
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читачів твору минулого та читачів сучасного перекладу; г) типові для перших і останніх побутові
ситуації, що значно різняться між собою. Дослідження впливу саме цих факторів на прагматичну
адаптацію перекладу старого твору видається перспективним напрямком подальшого дослідження
проблематики перекладу історично віддалених творів.
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ЧАС І ПРОСТІР В ЕПІЧНІЙ ДР АМІ Б. БРЕХТА
Стаття присвячена вивченню художнього потенціалу часу й простору як основи образної системи
епічної драми Б. Брехта, виявленню особливої природи "очуженого" образу. Природа конфлікту у
п’єсах Б. Брехта передбачає орієнтацію автора на сюжетно-композиційну структуру епічного
твору, що відображається у формах просторово-часової організації п’єс.
Актуальність дослідження зумовлена увагою сучасного літературознавства до різноманітних
способів організації матеріалу у творах ХХ століття, до можливостей активізації в них авторського
начала, а також необхідністю подальшого вивчення часу і простору – найважливіших характеристик
художнього образу, які забезпечують цілісне сприйняття естетично змодельованої дійсності у
драматичному творі. Метою розвідки є аналіз зрушень й змін часу та простору за допомогою
"очужених" образів, вивчення потенційних можливостей, закладених в їх семантичній структурі,
визначення їх місця в образній інтеграції епічної драми.
Просторово-часові образи, хронотопи, за М. М. Бахтіним, відрізняються від реального існування,
функціонування й різноманітних проявів реального часу та простору [1: 234]. Певна послідовність і
співвіднесеність подій у художньому творі навмисно розширюється або звужується для створення
такого сприйняття зображуваного, яке відповідає авторському задуму. М. М. Бахтін звертав увагу не
лише на взаємозв’язок часу та простору, але й на образ цього взаємозв’язку як переважну точку зору
для зображення розгортання сцен, як спосіб матеріалізації ідей, філософських і соціальних
узагальнень у образах всіх абстрактних елементів художньоготвору [1: 235].
Класичні закони драми були сформульовані Аристотелем у "Поетиці" і протягом тривалого часу
залишалися продуктивними, визначивши, у першу чергу, жанровий канон трагедії та драми як роду
літератури певного історичного періоду. За класичним визначенням драма повинна зображати
"наслідування закінченій та цілій дії", в основі якої лежить одна фабула, "перипетії долі головного
героя". Проте вже у часи Аристотеля існувала трагедія з "епісодичною фабулою" та "епічним
складом", яка розвивала можливості драми за іншими законами [2: 80].
Епічну драму як особливе явище літератури Нового часу вперше визначив В. Г. Белінський у
статті "Поділ поезії на роди та види". Епічний зміст драми, в його розумінні, пов’язаний з предметом
зображення – історичними подіями у житті народу – та дією, яка відбувається з "багатьма" [3: 495]. У
ХХ столітті епічна драма Б. Брехта відобразила процес становлення нового художньогомислення, яке
враховує проблему існування не тільки окремих індивідів, але й людської спільноти у цілому. ХХ
століття надало багато можливостей для розвитку епічної драми, оскільки світ, який створювався
наново, вимагав від драматургії вироблення нових форм, що відображали це становлення. "Епічна
драма, – як зазначає О. С. Чирков, – є частиною загального процесу, в основі якого – прагнення
художників використати все різноманіття художніх можливостей літератури для найбільш повного
відтворення об’єктивної картини буття" [4: 7]. Розглядаючи авторські моделі епічної драми у
російській літературі ХХ століття, В. Є. Головчинер стверджує, що в центрі уваги автора епічної
драми опиняються проблеми самосвідомості, співіснування людей у соціумі, що визначає особливий
тип героя у ній, поліфонічну структурудії та вільне освоєння простору й часу [5: 41].
У рамках епічної драматургії ХХ століття оформилися як самостійна жанрова одиниця історичні
хроніки-алегорії. Показовою у цьому відношенні є брехтівська "Кар’єра Артуро Уі, якої могло б і не
бути" ("Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui"). В її сюжеті, здається, взагалі не знаходимо ні
відображення конкретних історичних ситуацій, ні справжніх історичних подій, ні реальних
історичних облич. Є алегорія історії, подій, облич. Проте драма ніби передбачає наявність у ній саме
конкретної, безпосередньо відчутної історії. Із драматичних сцен й історичних коментарів до них у
драмі виникають два самостійних подієвих ряди. Перший з них – сцени піднесення Артуро Уі, другій
– історичні факти недавнього минулого. І перший і другій ряди ретельно розроблено, вони є
логічними. Але їх справжній смисл полягає у тому, що сцени вигадані, алегоричні за своїм
характером, очужують історичний коментар.
Створення історичних хронік, у яких жива історія присутня одночасно і у формах умовних, і у
формах самої історії, означає, на думку О. С. Чиркова, що класична історична хроніка отримала
новий характер – параболічний [4: 67]. Народилася хроніка-алегорія. У цьому переконує нас
брехтівська "Матінка Кураж та її діти" ("Mutter Courage und ihre Kinder"), визначена драматургом як
хроніка часів тридцятирічної війни. Для такого визначення жанрової природи "Матінки Кураж та її
дітей" є достатньо підстав, оскільки багато що зближує цю брехтівську хроніку з хроніками
Шекспіра, але багато чого у ній є якісно новим.
© Соколовська С. Ф., 2009
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П’єса "Життя Галілея" ("Leben des Galilei") видається з епічних драм Брехта через те, що в ній
тематичний матеріал (історія наукового відкриття у XVII ст.) та злободенність часу її написання
(політична ситуація в Німеччині, Європі і світі у 1930-ті роки) синтезовані у непорушній сплав, який
зветься художнім змістом. Індивід та історія, особистість та громадська боротьба, рушійні сили
соціального розвитку – різні назви однієї і тієї ж проблеми, яка турбувала Брехта наприкінці 1930-тих
років. Він шукає відповіді в історичній хроніці: у далекому XVII сторіччі він спочатку знаходить
нічим не примітну маркітанку Кураж, котра вирішила злегка поживитися за рахунок війни, а в
результаті залишилася без родини, даху, щастя. Потім він побачив у тому ж сторіччі художньобільш
ємну фігуру: великого вченого Галілея, який теж вирішив заради особистого добробуту поживитися
за рахунок можновладців, а у результаті залишився без науки, слави, щастя. В обох драмах Брехт дає
відповідь на злободенне питання щодо ролі особистості в історії: "маленька" людини чи то "великий"
вчений не значать нічого, якщо вони намагаються діяти автономно, незалежно від свого соціального
оточення, але вони є міцною громадською силою, з якою повинна рахуватися влада, коли вони
об’єднаються [6: 252].
У сі три п’єси побудовані на складному історичному матеріалі, який вимагає певних знань. Проте
цим їхня схожість не обмежується. Ці п’єси поєднує принцип їх будови, їх просторово-часова
організація. Брехт сміливо експериментує з часом і простором, тому вивчення хронотопу цих п’єс
стає цікавим і плідним завданням. При цьому на особливу увагу заслуговує саме комплекс "час –
простір", а не кожна з цих категорій окремо, адже М. М. Бахтін підкреслював, що простір і час у
художньому творі – це єдине, неподільне ціле: "Час тут згущається, ущільнюється, стає художньовидимим, простір же інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Ознаки часу
розкриваються у просторі, а простір осмислюється та вимірюється часом" [1: 235].
Категорії часу і простору мають особливе значення у епічній драмі, їхня специфіка багато в чому
зумовлена практикою епічного театру. І це не випадково, адже "драма схильна до замкнутих у
просторі й часі картинам ("сценічним епізодам"), які наповнені висловлюваннями персонажів. У
межах сценічного епізоду дія відбувається у певному місці, адекватному простору сцени, на протязі
проміжку часу читання або перегляду даного епізоду. Зображений час (час дійових осіб, сюжетний,
умовно кажучи, реальний) має ту ж саму протяжність, що і час виконання й сприйняття твору
(акторський час, час глядача й читача)" [7: 46, 161]. Крім фізичного часу вистави та сценічного місця
дії, у драмі існує й асоціативний "розказаний" час і простір. Зіткнення цих категорій, постійні
переходи із однієї системи координат до іншої створюють структуру драматичного часу й простору,
по-своєму єдиного й закономірного навіть у найзаплутаніших, найскладніших будовах.
Не є випадковим й інше: відповідно до вдосконалення театральної техніки посилювався процес
епізації драми, з’являлися якісно нові можливості епізувати її також за допомогою просторовочасових рішень. Вже у міраклях, мораліте, шкільній російській драмі просторово-часові рішення
відзначалися епічним елементом, що було безпосередньо пов’язано із трьохповерховістю сцени (небо,
земля, пекло). Сцена такого роду та умовні зображення вели до широкого введення епічного
елементу, троїстого простору, часу, який легко зсовується. Ці елементи отримали серйозне
продовження у творчості Шекспіра: багатоплановість та "подвійний час" були багато в чому
зумовлені особливостями структури єлизаветинського театру, його полісценічністю [4: 137].
Радикальні спроби реформувати театральну справу, використання кінопроекційної апаратури,
надавання сцені динамізму, оперування на сценічній площадці поверхнями з нахилом, що змінюється
тощо – все це не могло не позначитися на драматургічних пошуках ХХ сторіччя. Інакше кажучи, нові
технічні можливості епічного театру ХХ сторіччя стимулювали посилення епізму в драмі через
просторово-часові рішення. Епічна дистанція, яка розділяє час розказування і час, про який
розказується, і яка визначає природу епічного розповідання, може моделюватися у драмі. У свою
чергу спостерігається зустрічний процес уведення в епічне розповідання "сценічного зображення",
що у певні моменти сприяє руйнуванню епічної дистанції й створює атмосферу драматичної
причетності глядача до подій, які відбуваються.
Отже, можна говорити не про перенесення розповідних структур епічного роду у драму, а про
активізацію самою драмою органічно властивих їй розповідних форм. При цьому треба акцентувати
два моменти, які визначають наявність епіки у структурі драматичного твору – форми простору і
часу. Крім того, проблема поетики простору і часу в драмі і, відповідно, посилення або ослаблення
епічного елементу знаходяться у прямій залежності від типу конфлікту, якій будується у драмі.
В. Є. Головчинерговорить про такі типи драматичних конфліктів:
зосереджуючи увагу на центральному персонажі, автор поміщає його у протиріччя
локальні й переборні, замкнені у межах поодинокогозбігу обставин, які вимушено вирішуються
індивідуальною волею людей;
другий тип драматичної свідомості передбачає інший конфлікт, який дає можливості
для зіставлення драми з героїчним епосом. Такий тип конфлікту передбачає винесення
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художньої колізії за рамки одиничної, локальної події. Це конфлікт "субстанціональний", який
відтворює орієнтування людини у суперечливомувсесвіті [5: 96].
Ця універсальність драматичної форми втілилася в епічній драмі Б. Брехта – показати світ в усій
різноманітності його проявів, реалізувати в драмі епічне розкриття загального стану світу. Саме
другий тип конфлікту сприяє активізації епічних елементів, оскільки він вказує на необхідність
залучення у дію драми широкого кола дійових осіб, введення історичного фону, конкретних
історичних подій, відносну свободу у визначенні просторових меж, принципову фрагментарність, яка
відміняє замкненість і локальність безпосередньо наданого глядачеві сценічного простору. У даному
випадку внутрішнє ставлення персонажів до подій визначається "фрагментарною" композицією часу
й простору. І домінуючим началом стає співвіднесеність індивідуального часу і свідомості з часом
історичним і свідомістю загальною, колективною. Привнесення у драму історії не відміняє
індивідуальної свідомості героя, а, навпаки, сприяє її формуванню, оскільки лише індивід усвідомлює
рух часу, порівнює теперішнє з минулим. Такий тип конфлікту передбачає винесення місця дії за
рамки, обмежені сценічною площадкою.
Аналіз епічних драм Брехта переконливо свідчить, що в них відображаються властивості простору
й часу і як об’єктивних буттєвих категорій, і як очужених унікальних, зумовлених творчим задумом
автора, його світоглядом, осмисленням й оцінкою часових і просторових компонентів художнього
тексту з позиції певних естетичних цінностей.
При вивченні очуження як художнього прийому естетичного освоєння дійсності є принципово
важливим проаналізувати хронотоп з точки зору того, як буденність людського існування у
реальному просторі, стереотип бачення реального часу, погляд на навколишній світ трансформуються
драматургом. "Для того щоб зробити предмет фактом мистецтва, потрібно добути його із фактів
життя. Необхідно вирвати річ із ряду звичних асоціацій, в яких вона знаходиться. Необхідно
повернути речі, як поліно у вогні" [8: 79]. Повертання речі як поліна у вогні, – це перифраз
"остраннения" за В. Шкловським. Воно реалізується через уточнення, розширення, звуження
значення або через заперечення висловленого найважливішими зображувальними категоріями і
засобами твору – художнім часом і художнім простором.
З подібним ми зустрічаємось у брехтівських п’єсах "Кар’єра Артуро Уі, якої могло б і не бути",
"Матінка Кураж та її діти", "Життя Галілея", у яких сюжетний розвиток постійно змінює свій
напрямок. Він є доцентровим: формування концепції героя або героїні у п’єсі стає точкою перетину
двох або одразу ж декількох художніх систем, оскільки це предмет діалогу п’єси зі світоглядом
автора у певному літературному та культурному контексті. Але разом з тим він є і відцентровим,
оскільки джерелом конфлікту є руйнування світобудови. Простір п’єс дробиться на кілька сфер,
паралельних площин, які, виступаючи в одному часовому континуумі, вступають одна з одною у
взаємодію. Розмикання меж, просторова відкритість представлені, наприклад, у "відкритій", за
визначенням Я. Кнопфа, драмі "Матінка Кураж та її діти", у якій місце дії стає універсальним,
отримує містеріальний характер: сценічний простір повинен умістити не лише межі Німеччини, а й
увесь світ [9: 191]. У "Житті Галілея" виявляється подвійна природа образу художньогопростору: з
одного боку, це місце дії, позначене декораціями вистави, локалізоване, яке не передбачає винесення
дії за ці умовні межі; з іншого – відбувається розширення простору до масштабів універсума, коли
виникає питання про межі світу.
Цей художній простір, який вільно варіюється, його внутрішня пластичність, миттєвість
переміщень дозволяють авторові будувати сцени п’єс за принципом сімультанності. Це досягається
через організацію діалогових реплік персонажів, паралельні сцени, які моделюють просторовочасовий образ. У результаті один епізод вміщує одночасно дві просторові сфери – видиму й невидиму
– події, які розгортаються безпосередньо на сцені перед глядачами і в яких безпосередньо задіяні
герої, і дія, яка відбувається водночас в іншому просторовому континуумі. Те, що пережила за два
роки матінка Кураж, залишається за рамками драматичного розповідання. Але без цих двох років, про
які глядач дізнається із проекції, немислимим є епізод, у якому мова йде про те, що Кураж втратила
чотири офіцерські сорочки по півгульдену за штуку [10: 216].
В усіх трьох п’єсах просторово-часова картина складається із окремих фрагментів, які належать до
різних епох. Часто хронотопи близько взаємодіють, але тут ми говоримо не про їхнє
взаємопроникнення, а про доповнення одного іншим. Час і простір у драмі завжди були стислими,
спресованими. Традиційно ця стислість сприяла виникненню тієї напруги, яка вела дію до трагічної
розв’язки. Глядачі переживали катарсис, оснований на страху й співчутті. В епічній драмі
спресованість часу сприяє, як би парадоксально це не звучало, розширенню часового континууму, що
зрештою призводить і до принципово іншої реакції глядачів на те, що відбувається на сцені. Вільне
поводження з часом і простором, рівнозначність доцентровості й відцентровості у розвитку сюжету
задають епічній драмі установку на універсальність. У результаті такого підходу до вибору і
зображенню життєвого матеріалу за межами розповідання залишаються початок й кінець біографії
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героїв, оскільки персонаж є важливим саме своєю участю у вирішенні долі країни, світу, здатністю
вибирати, визначати своє місце у загальному світовому порядку. Фрагментарна композиція сприяє
більшій динаміці у розвитку дії, дозволяє змішувати плани, ракурси, "створювати доступні епосу
складність і різноманітність дійсності, яка швидко змінюється" [5: 63].
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Соколовская С. Ф. Время и пространство в эпической драме Б. Брехта.
Статья посвящена изучению художественного потенциала времени и пространства как основы
образной системы эпической драмы Б. Брехта, выявлению особой природы "очуженого" образа.
Прирора конфликта в пьесах Б. Брехта предусматривает ориентацию автора на сюжетнокомпозиционную структуру эпического произведения, что отображается в формах
пространственно-временной организации пьес.
Sokolovska S. F . Time and Place in B. Brecht’s Epic Drama.
The article deals with the analysis of artistic potential of time and place as the basis of B. Brecht’ s figurative
system of epic drama, finding out specific nature of "verfremdung Gestalt". The origin of the conflict in
B. Brecht’ s plays is the author’ s orientation on the structure of the plot and composition of the epic work,
which is reflected in the forms of place-and-time organization of plays.
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БАРОКО ЯК ІНТЕРПРЕТАМЕНТ МОДЕРНІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ДР АМИ "МАТІНКА
КУР АЖ ТА ЇЇ ДІТИ" БЕРТОЛЬТА БРЕХТА)
У статті закцентовано увагу на значенні епохи бароко в добу модернізму. Зокрема, відзначено
використання німецьким письменником Б. Брехтом певних барокових засад та принципів у драмі
"Матінка Кураж та її діти".
Минулі культурні епохи, як скажімо середньовіччя, ренесанс, бароко чи інші, відіграють важливу
роль у розумінні сучасності й одночасно вони постають певним фундаментом для творення як
сучасного, так і майбутнього. Минуле не є законсервованою константою, а швидше певною текучою
плинністю, яка перетікає із минулого в сучасне, а із сучасного в майбутнє й творить таким чином
певні закономірні процеси культурного розвитку. Німецький філософ Ю. Хабермас розмірковує з
цього приводу: "Оскільки новий світ, світ модерну відрізняється від старого тим, що відкриває себе
для майбутнього, то в кожному моменті сучасності, яка породжує нове із себе самої, повторюється і
набуває характеру безперервності процес зародження нової епохи заново, так відбувається знову й
знову" [1: 12]. Такою часовою плинністю можемо назвати епоху бароко в Німеччині. Активне
зацікавлення й вивчення бароко як культурної епохи відбувається саме на початку ХХ ст.
Відстеження процесу рецепції бароко у ХХ ст., який інтенсивно розгортався в різних напрямах –
науковому, естетичному, філософському, художньому, – показало, що вивчення "чужої" епохи
відбувалося на ґрунті безпосереднього засвоєння "своєї", принцип аналогії лежить в основі більшості
важливих досліджень, присвячених бароко. У найновіших західних літературознавчих студіях1
"бароко" використовують як інтерпретамент2 модернізму, тобто бароко тлумачать як ідейну,
естетичну, світоглядну, але й методологічну основу інтерпретації сучасності. Теоретичне осмислення
літературної інформації у ХХ ст. зумовило використання сюжетно-образного матеріалу минулого з
метою відображення його в новому художньому просторі. За допомогою вивчення й розуміння
барокових процесів літературознавці, культурологи, письменники намагалися розтлумачити сучасні
явища культурного розвитку на поч. ХХ ст. У цьому аспекті особливо показовою є спорідненість
бароко й експресіонізму, хоча деякі дослідники наголошують лише на збігові часу інтенсивної
наукової рецепції бароко та розгортання експресіоністичних ідей. І все ж у 30-х рр. мовилося також
про "відкриття бароко з духу експресіонізму", про нервозність, експресивність обох напрямів, про
їхню зацікавленість естетикою жахливого, про суб’єктивний шлях проникнення в саму суть.
Прикладами безпосереднього впливу барокової парадигми на індивідуальну творчу манеру німецьких
модерністів може слугувати творчість А. Дьобліна, Б. Брехта, Т. Манна та ін. Зокрема, А. Дьоблін у
романі "Валленштайн" звернувся до історії ХVII ст., у бароковому дусі зобразивши динаміку
Тридцятилітньої війни, за якою сучасники автора визнали актуальність історичного роману. Мотив
"vanitas" є центральним у романі "Берлін. Александерплац". Важливу роль у зображенні дійсності у
ньому відведено алегорії, яка, як і в бароко, є ключем до розуміння часу. Восени 1944 р. Т. Манн
написав передмову до перекладу роману "Сімпліцій Сімпліциссімус" шведською мовою, в якій назвав
цей твір "незрівнянним документом німецького бароко". У статті "Виникнення Доктора Фаустуса"
мовиться, що листи Лютера та роман Ґріммельсгаузена стали джерелом щонайменше ХV та XVI
розділів роману. Т. Манн повертається до бароко також у зв’язку з написанням роману "Фелікс
Круль", йому йдеться про "пікарескні жарти", про "наївний меморіальний твір, віддаленим зразком
якого можна вважати Сімпліція Сімпліциссімуса", – пише він в одному з листів [2: 48].
Відоме літературне звернення до ХVII ст. теоретика "епічного театру" – Бертольта Брехта (1898–
1956), який у драмі "Матінка Кураж та її діти" ("Mutter Courage und ihre Kinder", 1939) використовує
як сюжетну основу роман Г. Я. К. фон Ґріммельсгаузена "Кураже" ("Ausführliche und wundersame
Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche", 1670). До сюжету барокового
роману драматург звертається відповідно до основних засад його театрального мистецтва: епічності,
параболічності, "ефекту очуження". Сучасні інтерпретації творчості Б. Брехта позитивно оцінюють
його творчий досвід: "Брехт блискуче продемонстрував і підтвердив цей семантичний статус театру.
Передусім: він усвідомлював, що феномен театральності можна тлумачити в термінах пізнання, а не
1
Barock ein Ort des Gedächtnisses. Interpretament der Moderne / Postmoderne / Cs áky M., Celestini F.,
Tragatschnig U. – Wien, Köln, Weimar: Böhlau V erlag, 2007. – 316 S.
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Інтерпретамент у сучасному науковому дискурсі – поняття семіотики та філософії, що перекладають як
помічника в розумінні сиґніфіканта, функцією якого є підвищення пізнання через уточнення перекладеного
знака щодо означеного, тобто сиґніфіката.
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емоційного впливу... саме тому, очевидно, у брехтівському театрі так багато значення й так мало
проповідей; система покликана тут не передавати якесь певне позитивне повідомлення (це не театр
означуваного), а розкрити глядачу очі на те, що світ – це об’єкт, який потребує аналізу (це театр
означуючого)... У неясному, нечіткому запитанні (на зразок тих, які могла ставити світові "філософія
абсурду") вміщено набагато менше сили (менше потрясіння), аніж у питанні із зовсім близькою, але
пригальмованою відповіддю (як у Брехта); у літературі з її констативним ладом, "чистих" питань не
буває – будь-яке питання вже є відповіддю, лише розсипаною, розвіяною шматками, з яких випливає
зміст і відразу ж зникає", – пише Р. Барт [3: 277]. Відтак ефект очуження стає в сучасній культурі
тотальним. Руйнування єдності означуваного й означуючого, в результаті чого знак указує не на
означуване, а лише на інші знаки, створює ґрунт для гри очуження: означуване кореспондує з
означуючим, як брехтівська Кураж із Тридцятилітньою війною (чи будь-якою іншою війною). "Все
переходить, перетворюється в усе, перемагає певна нова форма алегорії, а номіналізм стає змістом.
Згідно з М. Фуко, у постмодерністській свідомості відбувається зняття дихотомії суб’єкта й об’єкта,
людини як істоти емпіричної й істоти, яка здатна пізнавати, – таким чином, ми спостерігаємо
повернення до стану докласичного, коли письменник, наприклад, описуючи зміїв та драконів, з
однаковим пафосом говорив про реальних і фантастичних істот. Отже, на місце суб’єкта має вступити
мова, універсальне середовище, яке заполонює та пронизує все буття", – підсумовує В. Н. Нікіфоров
[4: 473]. Глибше, аніж використання сюжету барокового роману, брехтівська практика засвідчує свою
спорідненість із "бароковим станом": повторюваність, абсурдність історії, людина під владою
могутніх зовнішніх сил, поєднання непоєднуваного, алегоричність зображення, синтез різних видів
мистецтва.
З приводу використання Брехтом певних існуючих традицій панує дві точки зору серед
дослідників, одні вважають, що Брехт – новатор у всьому, інші навпаки, зауважують, що еволюція
становлення творчого методу драматурга відбувалася саме на засвоєнні певних класичних зразків
[див. 5: 274-275]. Зокрема, літературознавець І. Фрадкін у монографії присвяченій творчості Б. Брехта
наголошує на тому, що універсальні зв’язки письменника з художніми надбаннями минулого є
колосальними, мало того "ці зв’язки поширюються на різні країни й навіть континенти, проникають
скрізь епохи й тисячоліття, й у своїй сукупності створюють вражаючу картину, яка свідчить не лише
про колосальну ерудицію Брехта, але й про глибоко продуманий, а головне – активно творчий
характер його пошуків" [5: 275]. Стосовно рецепції творчості Ґріммельсгаузена Брехтом, то варто
зауважити, що п’єсу "Матінка Кураж та її діти" було написано саме напередодні Другої світової
війни, коли напруга в суспільстві набувала значних розмірів. Писати про реальні історичні події було
доволі ризиковано, а тому, щоб висловити свою життєву позицію щодо реального перебігу подій,
Брехт вдається до застосування вже існуючих не лише історичних подій, але й літературних героїв
попередніх епох, зокрема йдеться про матінку Кураж барокового письменника Ґріммельсгаузена.
Автор, використовуючияк історичне тло 30-літню війну, змальовує сучасну Німеччину ХХ ст., однак
він розуміє, що його попередження про страхіття війни є слабким криком, ось його слова стосовно
твору: "Коли я писав, я уявляв, що зі сцен декількох великих міст пролунає попередження про те, що
хто хоче обідати з чортом, повинен мати довгу ложку. Можливо я був надто наївним, однак я не
вважаю, що бути наївним – соромно. Вистави, про які я мріяв, не відбулися. Письменники не можуть
писати з такою швидкістю, з якою уряди розв’язують війни: адже для того, щоб творити необходно
думати. Театри надто швидко потрапили під владу великих розбійників. "Матінка Кураж та її діти" –
спізнилися" [6: 123]. За задумом автора, основною думкою драми є те, що люди повинні зрозуміти –
війна приносить з собою лиш біди та спустошення, а не свободу, славу й багатство, про які
розповідають політики.
Отже, образ головної героїні був запозичений Брехтом у барокового письменника, однак тут варто
згадати про ще один факт із життя письменника, а саме – історію північної маркітантки Лотти Сверд
із "Оповідок прапорщика Столя" Йохана Людвіга Рунеберга, яку свого часу у Стокгольмі Брехтові
читала Найма Віфстранд [7: 141]. Драматурга зацікавила саме ділова жінка, яка намагалася нажитися
за рахунок війни. На цьому ґрунті письменник вибудував оригінальний твір, в якому і образ головної
героїні, і сюжет її мандрів, та навіть історичне тло оповіді використовувалися як певна алегорія, яка
безпосередньо відсилала глядачів до подій першої половини ХХ ст. Брехт, використовуючи вже
відомий сюжет, не повторює й не копіює його, він вводить в рамки традиційного сюжету зовсім іншу
систему мотивацій, а також прагне посилити певні важливі для нього вже відомі фабульні моменти
задля того, щоб показати як їх можна розв’язати в сучасних умовах буття. Автор проводить чітку
паралель поміж 30-літньою війною, яка тривала кілька десятків років та практично спустошила
тодішню Німеччину, майже наполовину зменшила її населення і суттєво затримала її культурний та
економічний розвиток, та війною до якої готувався німецький уряд очолюваний Гітлером. Драматург
застосовує тут принцип параболи, який максимально відповідає його принципу очуження, адже
параболі у зв’язку з її інакомовленнєвою природою завжди притаманна деяка двоплановість, а саме
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двоплановість безпосереднього зображення й узагальнюючого значення. Так, використання й
опрацювання запозичених сюжетів й образів є доволі поширеним явищем у драматургії Брехта, варто
пригадати його варіації відомих фабул Шекспіра, Ґріммельсгаузена, Ґете, Шіллера та інших.
"Традиційні сюжети створюють у параболах Брехта незримий другий план, надають дії
двоплановість, однак не виражену в її композиції реально, а таку, що прихована у свідомості й
сприйнятті глядача. Саме така гра цих двох планів і виявляє істинний зміст п’єси, який не
вичерпується повністю одним із них", – стверджує І. Фрадкін [5: 316].
Центральним лейтмотивом твору Ґріммельсгаузена є "всупереч Сімпліцієві", головному героєві
роману "Сімпліцій Сімпліціссимус". Каяття Сімпліція, традиційну форму confessio і, власне,
пікарескного роману, Ґріммельсгаузен перевертає в "Кураже" навпаки: героїня, оглядаючись на своє
життя, не досягла жодного нового рівня, вона відкидає будь-яку думку про навернення на "правильну
дорогу". Аналогічне світосприйняття героїні спостерігаємо у творі Брехта. Барокова авантюристка
Кураж впродовж життя намагається розбагатіти, однак той спосіб життя перетворює її на
маркітантку. Її позиція є також результатом великого життєвого досвіду. Те, що вона на цій дорозі
зазнає поразки, не лише її вина, це передусім результат війни і соціального становища жінки. Світ
війни – світ чоловіків, де жінка не має вибору. Із цього погляду історія Кураже під час
Тридцятилітньої війни є негативним прикладом. Ґріммельсгаузен, концептуалізуючироман, виявляє
традиційну ворожість щодо жінок. Із цією традицією пов’язана двоїстість образу жінки – доброчесна
діва, з одного боку, і повія – з іншого. Брехт роздвоює Ґріммельсгаузенову героїню на два персонажі:
повію Іветту Потьє й власне Кураж – Анну Фірлінг, яку ще й наділяє материнськими почуттями.
Отож, автор видозмінює вже існуючий образ і пристосовує до сучасних йому обставин. Брехт
зосереджується не лише на економічному боці ситуації, тобто спекуляції на війні, але й на мотивах,
які змушують звичайних обивателів приймати участь у війні з певною вигодою, адже зі слів самої
Кураж навіть військові зі званнями воюють лише заради наживи: "Якщо прислухатися до великих
панів, то вони воюють лише зі страху Божого, з добрих і прекрасних міркувань. А придивишся
пильніше – вони зовсім не такі вже й дурні й воюють вони заради наживи. Якщо б не нажива, то такі
маленькі люди як я не стали би приймати участь у війні" [7: 284]. Твір побудований як своєрідний
ланцюг картин, які змальовують окремі епізоди з життя головної героїні. Вона не має жодних ілюзій
стосовно ідейного підґрунтя війни, позбавлена патріотичних ідей, живе лише думкою про збагачення,
їй байдуже під яким прапором виступають її покупці-солдати, головне як йде торгівля і чи є зиск.
Брехт не лише викриває антигуманну суть війни, але й наочно демонструє її згубний вплив на кожну
людську особистість. Драматург, змальовуючи практичність й життєві мудрості перекупки Кураж, а
також її щирі материнські почуття, наголошує на несумісності цих двох речей на війні, адже війна
спотворює будь-яку доброчесність і мораль. Статичність образу Кураж сприймається як певна
закономірність, адже війна у своїй суті це процес без прогресуючого розвитку. Кураж не визнає своєї
провини у смерті дітей, вона не змінює свого відношення до війни і в кінці твору – адже саме таким
був задум автора, зокрема Брехт наголошує: "Глядачі іноді надарма очікують, що жертви катастроф
обов’язково повинні винести з цього урок для себе. Поки маси залишаються об’єктом політики, все,
що з ними відбувається, вони сприймають не як досвід, а як долю; переживши потрясіння, вони
дізнаються про його природу не більше, аніж піддослідний кролик про закони біології. Для
драматурга важливо не те, щоб Кураж у кінці прозріла… Йому важливо, щоб глядач усе чітко бачив"
[6: 124]. Автор намагається таким чином показати очевидність незаперечних істин, а власне духовна
сліпота Кураж постає для глядача як певне повчання, що війна – це зло й незалежно в якому столітті
вона відбувається. Отож елемент параболічності, який присутній у творі, полягає в тому, що
драматург через події 30-літньої війни змальовує ХХ ст. і намагається показати загальну повчальну
картину війни як такої, тобто його фабула двопланова й інакомовленнєва. Це чітко простежується зі
слів полкового священика до матінки Кураж: "Я кажу вам: ніде не сказано, що війна завершиться! А з
яких міркувань їй завершуватися?" [8: 27]. Брехт вустами героя наголошує, що війна не завершується
і через 300 років здатна відновитися знову, саме завдяки застосуванню історичних подій XVІІ ст.
підкреслюється повторюваність і абсурдність історії, оскільки людство не спроможне вчитися на
власному досвіді й власних помилках.
Вже на самому початку п’єси автор відносить нас до 1624 року, однак окрім зазначених дат більше
нічого не нагадує нам про XVІІ ст., змальовано картини з життя родини маркітантки, яка могла б
жити у будь-якій країні та за будь-якої війни. Отож використання саме 30-літньої війни є своєрідним
тлом, на фоні якого відбуваються основні події. Брехт не змальовує воєнних дій чи важких баталій,
результати війни показано на житті пересічних солдат та звичайних жителів. При чому про тогочасні
умови життя автор висловлюється іронічно як абсолютно нормальні явища: безумство змальовано як
нормальний стан, хаос – як порядок, насильство – як єдино можливу форму існування, людський
егоїзм – як зрозумілу захисну реакцію людини власних інтересів. Прослідковується характерна для
епохи бароко думка – людина знаходиться під владою могутніх зовнішніх сил.
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Окрім того, Брехт переймає в барокового письменника алегоричність зображення. Так, кожен з
дітей матінки Кураж є алегорією певної чесноти. Старший син Ейліф втілює мужність і хоробрість,
менший син Швейцеркас – чесність і порядність, донька Катрін – доброту й душевність, сама ж
Кураж – є уособленням як материнства, так і діловитості й спритності. Персонажі Брехта, втрачаючи
значну долю умовності, є образами-символами, вказані характеристики набувають у них домінуючої
ролі, визначають відповідно їхню екзистенцію, й одночасно призводять до їхньої смерті. Так, занадто
сміливий Ейліф, який звик грабувати на війні, стає мародером й отримує смертельний вирок, занадто
чесний Швейцеркас рятуючи полкову касу отримує кулю, німа Катрін рятуючи мешканців одного із
міст барабанним боєм попадає під обстріл ворогуючого війська, Кураж через свою надмірну
діловитість втрачає всіх дітей у війні. Отож, важлива роль у зображенні сучасності належить алегорії,
яка, як і в бароко, є ключем до розуміння досвіду часу.
Таким чином, Бертольт Брехт, використовуючи історичний сюжет і образи, широкий простір
поетичної й культурної пам’яті, переймаючи певні барокові прийоми, такі як повторюваність,
абсурдність історії, людина під владою могутніх зовнішніх сил, поєднання непоєднуваного,
алегоричність зображення та інші, створює сучасний твір з новим смисловим прочитанням й значною
актуальністю. Застосування Брехтом у першій половині ХХ ст. барокових принципів було не
випадковим явищем, а необхідною стратегією, оскільки цього вимагав час, тобто підтверджується
думка, що літературні традиції, вічні образи, мандруючі сюжети перекочуються не з минулого в
сучасне, а з сучасного в минуле створюючи відповідно метатекстові елементи.
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Матеріал надійшов до редакції 15.01. 2009 р.
Варецька С. О. Барокко как интерпретамент модернизма
(на примере драмы "Матушка Кураж и её дети" Бертольта Брехта).
В статье уделено внимание значению эпохи барокко в модернизме. В частности, отмечено
употребление немецким писателем Б. Брехтом некоторых барокковых основ и принципов в драме
"Матушка Кураж и её дети".
V aretska S. O. Baroque as an Interpretament of Modernism
(after Bertolt Brecht’s "Mother Courage and Her Children").
Main attention in this article is paid to an assessment of significance of the baroque epoch in the modernism
era. Especially, the use of some fundamentals and principles of the baroque in Bertold Bretch’ s dram а
"Mother Courage and her children" is emphasized.
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"LEHRSTÜCK" – "LESESTÜCK" – "SCHAUSTÜCK"
(МІСЦЕ І РОЛЬ Г ЛЯДА ЧАВ "НАВЧАЛЬНОМУ" ТЕАТРІ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА)
У статті на матеріалі драматургії Бертольта Брехта розглядається специфічний вид тенденційної
музичної п'єси "Lehrstück"; на основі зіставлення різних видів драми аналізується місце і роль глядача
в "навчальному" театрі Брехта.
"Lehrstück" ("навчальна" або "повчальна" п'єса) як своєрідний авторський жанр Бертольта Брехта є
різновидом тенденційної музичної п'єси, політично-педагогічного прикладного мистецтва для
аматорів, що порушує важливі суспільно-політичні проблеми та аналізує їх під кутом діалектичного
методу філософського пізнання світу. Різним аспектам вивчення теорії брехтівських "навчальних"
п'єс присвятили свої праці Р. Штайнвег, К.-Д. Крабіль, Я. Кнопф, В. Міттенцвей, С. Такахаши,
Р. Ярецький. А. Шене, Р. Грімм, Ф. Клотц, Д. Лукач, Ф. Фассен, І. Фрадкін. Є. Еткінд, Д. Затонський,
О. Чирков. Віддаючи належне дослідницькій праці зарубіжних та вітчизняних літературознавців, слід
зауважити, що існує необхідність подальшого дослідження й переосмислення теорії та практики
брехтівських "навчальних" п'єс. Таким чином, актуальність теми нашого дослідження зумовлена
відсутністю у вітчизняному літературознавстві системних наукових праць, присвячених "навчальним"
п'єсам Брехта.
Творчий метод Брехта як драматурга позначений невпинним пошуком шляху до нового театру.
Театру, який ще не існує, та вже нагально необхідний. У цих пошуках Брехт створює особливий
драматургічний жанр – "навчальна" п'єса (das Lehrstück), що став викликом митця "театральній
рутині" та покликаний реалізувати прагнення автора до здійснення агітаційно-виховних завдань
мистецтва.
Отже, об'єктом розвідки є п'єси, створені Брехтом в кінці 20-х – на початку 30-х років та
позначені ним як "Lehrstücke".
Предметом дослідження виступають специфічні характеристики "Lehrstück" як жанру sui generis,
виділення спільних елементів "Lehrstück" та "Lesestück" (п'єса для читання), а також відмінностей між
"Lehrstück" та "Schaustück" (вистава).
Таким чином, метою статті є розкриття поняття "Lehrstück" на основі виділення особливого
драматичного прийому Брехта, за яким глядач такої п'єси може бути відсутнім. Тобто, особливість
"навчальних" п'єс, що відрізняє їх з поміж інших драматичних форм, полягає у переміщенні об'єкта
дидактичного впливу з глядача на виконавця театральної дії.
Виникнення поняття "Lehrstück" залишається до сьогодні дискусійним. Дослідження на предмет
того, чи дійсно йдеться про брехтівське термінотворення, є суперечливими і неодностайними. Проте
Бертольд Брехт був, без сумніву, тим драматургом-новатором, хто ввів цей особливий музичнодраматичний жанр у театральне мистецтво Німеччини 20-30-х років XX століття, що
супроводжувалосянепорозуміннями й неоднозначними оцінками з боку критики [1: 422-424; 2].
Хоча між "навчальними" п'єсами та епічним театром Брехт проводить чітке розмежування, втім,
можна помітити чимало спільного між обома філософсько-драматургічними формами, в першу чергу
стосовно позиції театрального глядача. "Lehrstücke" стали першими кроками на шляху до епічної
драматургії і, за влучним формулюванням О. С. Чиркова, "лабораторією епічної драми" [3: 54].
Суперечливим є питання приналежності тієї чи іншої драми Брехта до "Lehrstück". Так, угорський
філософ та літературний критик Дьордь Лукач вважав "навчальними" усі п'єси Брехта, що з'явилися в
кінці 20-х років і мають повчальний зміст [4: 78-79]. Сам Брехт лише шість своїх п'єс окреслює як
"навчальні", а саме "Переліт Ліндбергів" ("Der Flug der Lindberghs", 1929, в 1945 році перейменована
на "Переліт через океан" ("Der Ozeanflug")), "Баденська навчальна драма про згоду" ("Das Badener
Lehrstück vom Einverständnis", 1929), "Вища міра" ("Die Maßnahme", 1930), "Виняток і правило" ("Die
Ausnahme und die Regel", 1930), "Горації і Куріації" ("Horatier und die Kuratier", 1934) та "Той, що каже
так, і той, що каже ні" ("Der Jasager und Der Neinsager". 1930). До них належать "навчальні" фрагменти
"Загибель егоїста Иоганна Фатцера" ("Untergang des Egoisten Johann Fatzer". 1927-1930) і
"Асоціальний мерзотник Бааль" ("Der böse Baal der Asoziale", близько 1930) [1: 417]. До "навчальних"
частково відносяться п'єси, написані в дусі "дидактики марксизму". "Свята Іоанна скотобоєнь" ("Die
heilige Johanna der Schlachth öfe", 1929-1930) та "Мати" ("Die Mutter", 1931). Витримані у стилі
"навчальних" фрагменти Брехта "З нічого не буде нічого" ("Aus Nichts wird Nichts". 1929-1931),
"Життя Конфуція" ("Leben des Konfutse", "Бюшінг" ("Büsching". 1951), "Життя Ейнштейна" ("Leben
des Einstein") та "Хлібна крамниця" ("Der Brotladen". 1930) [1: 418].
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Вперше поняття "Lehrstück" прозвучало 28 липня 1929 року на музичному фестивалі в німецькому
курортному містечку Баден-Бадені, де були представлені перші "Lehrstücke" Брехта "Переліт
Ліндбергів" (1929) і "Баденська навчальна драма про згоду" (1929). Так, вперше прозвучавши як назва
твору ("Das Lehrstück" була початковою назвою "Баденської навчальної драми про згоду"), воно
швидко укоренилося як модне слово в театрально-музичній критиці.
За визначенням самого автора "Lehrstück" e "типом театралізованої дії з педагогічною метою" [5].
"Lehrstück" – це "мистецтво для продуцента", а не "споживача" [6]. Звідси, основною
характеристикою такої драми є те, що її дидактична мета спрямована не на глядача, а на виконавця дії
(глядач як такий може взагалі бути відсутнім) [7].
Варто зазначити, що послідовник Брехта німецький драматург та режисер Хайнер Мюллер
принцип "відсутності глядача" робить центральним у своїй творчості, вважаючи, що сучасному
театру необхідно "забути про публіку". За словами Мюллера, участь актора у "звільненні" глядача
полягає у його звільненні від глядача [8].
У драматичному мистецтві відсутність глядача притаманна й ще одному жанру – так званій "драмі
для читання" (нім. "Lesedrama" або "Buchdrama"; англ. "doset drama"). Так, В. Є. Халізев
підкреслював, що драматичний твір має дві форми мистецького втілення: театральну і власне
літературну [9]. "Lesedrama" – жанрово специфічна драматургічна форма, яка не призначена автором
для сценічного втілення, а отже, створена з установкою на читача, а не на глядача. Така п'єса
створюється виключно як словесний твір і функціонує незалежно від умов і умовностей театру. Проте
існування "драм для читання" поза сценою є відносним, і, створені спочатку "без думки про сцену",
такі п'єси згодом знаходили свій шлях до театру ("Фауст" Й. В. Гете (перша частина драми).
"Розбійники" Ф. Шіллера тощо).
Подібно до "драм для читання". "Lehrstücke" не були призначені для глядача. Обґрунтовані
Брехтом в період з 1937 по 1956 роки принципи "навчального" театру передбачали: "Виховний вплив
"навчальної" п'єси реалізується через гру, а не через її споглядання. Принциповим для "навчальної"
п'єси є те, що вона не потребує глядача, хоча, звісно, він може бути залученим у спектакль.
"Навчальна" п'єса передбачає, що на актора, який програє певні ситуації за сценарієм, промовляє
певний текст тощо, здійснюється цілеспрямований навчально-виховний вплив, що формує його
суспільну свідомість" [10]. Та "це поняття ("Lehrstück") відноситься до п'єс, які є повчальними для
їхніх виконавців. Отже, вони не потребують публіки" [7]. Так, характерною особливістю п'єси "Вища
міра" (1930) є те, що вона має іманентного глядача у вигляді "контрольного хору", який слідкує за
перебігом подій у творі, ставить запитання, "вчиться" з дійства. Таким чином, п'єса принципово не
потребує публіки для реалізації сценічної дії.
Звісно, відсутність глядача не є обов'язковою передумовою "навчальної" п'єси, на якій
наголошував Райнер Штайнвег, визначаючи "гру без публіки" "базовим правилом" брехтівської
"Lehrstück''-теорії [4: 11]. Глядач у такій постановці скоріше відступає на задній план, звільняючи
місце для актора, його "гри для себе" [4: 87]. Тобто Брехт не відміняє публіку в театрі, а лише інакше
розставляє акценти на сцені: його "Lehrstücke" – це театр незалежний від глядача.
Отже, адресатом "навчальної" драми, об'єктом її дидактичного впливу був не традиційний глядач,
як у "Schaustück", а актор, тобто сам учасник постановки.
Слід відмітити, що брехтівська концепція "навчального" театру не позбавлена певного
внутрішнього протиріччя, адже ще у 1926 році Брехт зауважував, що "театр без контакту з публікою є
нонсенс" [11]. Як відомо, саме театральний глядач найбільше турбував митця протягом усього його
творчого життя, для нього писав Брехт свої п'єси, саме на глядацьке сприйняття були спрямовані ідеї
його драматичних творінь. Тому в театральних поглядах Брехта вже в цей період однозначно постає
переконання, що п'єса без глядача не є завершеною. При чому цей глядач не повинен просто
"споживати" театральне дійство, навпаки, він – співавтор вистави. А момент завершеності
театрального спектаклю відбувається за умови, коли публіка не лише сприйме ідеї, закладені у творі,
а коли ці ідеї стануть її власними переконаннями [3: 57]. У "Діалектичній драматургії" (1930) Брехт
пише, що сучасний глядач, "не бажає, щоб його опікали чи силували, він хоче одного: щоб йому
надали людський матеріал, який би він сам організовував" [12: 135]. "Він більше не приватна особа,
що "вшановує" театр своїм візитом, споживає його роботу, дозволяючи акторам влаштовувати перед
ним видовище; він більше не споживач, ні. він сам має продукувати. Вистава без нього як активного
учасника тепер лише половина вистави (якби вона вважалася завершеною без нього, то була б
недосконалою)..." [12: 136]. За переконанням Брехта, глядач повинен ступати в театр з такою самою
внутрішньою установкою, так би мовити, "науковим підходом", з яким він звик відвідувати інші
сучасні заходи. "У планетарії чи в палаці спорту людина дотримується цього підходу, спокійно
відслідковуючи події, все зважуючи і контролюючи; це той самий підхід, що дозволив нашим
технікам і вченим здійснити їхні великі відкриття. Тільки в театрі цей інтерес мають викликати долі
людей та їхня поведінка" [12: 135].
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Специфічною була вимога Брехта і стосовно виконавців "навчальних" п'єс. Так, "навчальний"
театр розглядався Брехтом як аматорський, що ставився школярами, робітниками тощо, а не
професійними акторами, як у традиційному спектаклі ("Schaustück"), і, звичайно, не передбачав
забагато декорацій та бутафорії. Естетичні норми для обох типів драми відрізняються ще й тим, що
для "Lehrstück" принциповим є не зображення дійової особи у всій багатогранності її вдачі, а
виключно зображення зразків поведінки та характерних ситуацій. Крім того, задля виховних цілей, за
задумом Брехта, актори повинні були обмінюватися ролями, програвати дії різних персонажів. Цей
прийом допомагав відволікатися від ілюзії театру і спонукав його учасників до процесу
самоусвідомлення, коли виникає не ідентифікація з дійством, а, навпаки, критична позиція стосовно
того, що відбувається на сцені.
У своїх постановках Брехт намагається побороти пафос і декламацію, що притаманні були
традиційному театру. Нестандартність художнього мислення драматурга породжувало незвичайні
засоби художньої виразності. Так, драматург потребує чіткого осмислення у промові кожного слова,
кожної репліки. Актори часто грали без гриму і костюмів, читаючи свої репліки з листка. На сцені
кожна деталь мала бути чітко завершеною, змістовною і нерозривною з цілим. Нічого, окрім того, що
необхідне для основної дії, ніяких причуд, завитушок, золочених рам і розмальованих фонів – нічого,
що задурманює розум та пригнічує думку. Плакати з лозунгами "Нічого витріщатися так
романтично!" витвережували замріяних глядачів. Драматург не збирався відволікати увагу публіки
фантазіями і театральною мішурою. За його глибоким переконанням, усе, що зображує сцена, лише
засіб, а мета – збудити активну думку глядача. Основне завдання театру Брехта: "навчити глядача
практичній поведінці, що має на меті змінити світ" [13].
Новаторство Брехта полягає ще й у тому, що у своїх "навчальних" драмах він поєднав дію і
споглядання, в той час як філософська традиція завжди наголошувала на рішучому розділенні цих
категорій, так як, функціонуючи одночасно, вони, мовляв, заважають один одному. Ще Й. В. Гете у
своїх "Максимах і рефлексіях" (1824) писав: "Діяч завжди безсовісний. Ніхто не має совісті, окрім
споглядача" [14]. Філософи завжди відмежовували діяча і споглядача. Але Брехт не розділяє їх: якщо
роз'єднати дію і споглядання, то політика належатиме діячу, а філософія – споглядачу. У той час як в
дійсності політики мають бути філософами, а філософи політиками [15]. Реформатор Брехт пов'язав
вчинок з думкою, цілком слушно вважаючи, що дія має визначатися і супроводжуватисяодночасним
актом розмірковування. Думка має бути такою, що породжує дію. У сі інші міркування, за
переконанням Брехта, є порожніми, зайвими і некорисними [1: 420]. По відношенню до театру це
означає, що пасивну позицію реципієнта-глядача можна подолати за допомогою "гри для себе", а
саме обдуманої, свідомої участі у спектаклі.
Висновки. "Lehrstück" як специфічна художньо-філософська форма, за переконанням її творця,
була виходом мистецтва з його пасивного сприйняття і стала, так би мовити, "лабораторією"
майбутньої епічної драматургії Брехта [3: 54].
"Lehrstück" не є театральною виставою: в ній відсутні професійні актори (це педагогічноприкладне мистецтво для аматорів) і немає публіки, тобто пасивних глядачів (глядач – співавтор
спектаклю; споглядання має бути продуктивним і спонукати до дії).
Отже, "Lehrstück" в своїй основній концепції – це форма діалектичного театру, в якій навчання як
процеси передавання і засвоєння знань (Lehren und Lernen) складають діалектичну єдність, в епіцентрі
якої стоїть не споглядач театральної вистави, а активний спостерігач, учасник дійства. Таким чином,
публіка втрачає свою традиційну функцію і еволюціонує від спостерігача до учасника. Більш того,
"Lehrstück" спонукає активного глядача до переоцінки звичних явищ, переносить публіку в критичноаналітичний взаємозв'язок з театром і дійсністю, ставлячи за мету виробити якісно новий тип
поведінки людини, що здатна від критичного осмислення проблеми перейти до активних,
спрямованих на перебудовусвіту, дій.
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Федоренко L. A. "Lehrstück" – "Lesestück" – "Schaustück"
(место и роль зрителя в "учебном " театре Бертольда Брехта).
В статье па материале драматургии Бертольда Брехта рассматривается специфический вид
тенденциозной музыкальной пьесы "Lehrstьck"; методом сопоставления разных видов драмы
анализируется место и роль зрителя в "учебном" театре Брехта.
Fedorenko L. O. "Lehrstück" – "Lesestück" – "Schaustück"
(The Place and the Role of Spectator in Bertolt Brecht's "Learning" Theatre).
The article deals basing on Bertolt Brecht 's dramaturgy with the specific sorts of tendentious musical play
"Lehrstück" ("learning" play). The place and the role of spectator in Brecht's "learning" theatre by means of
comparison of various sorts of drama are analysed.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПР АКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ПАТРОНАТОМ ЮНЕСКО "ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ
ТА В УКР АЇНІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ Г ЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГР АЦІЇ"
Організаторами міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 20-25 квітня 2009 р. у
Житомирі та Києві, стали Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вища педагогічна школа Польської
спілки вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Житомирський державний університет імені
І. Франка (Україна), Польське наукове товариство у Житомирі, Житомирська гуманітарна гімназія
№ 23 ім. М. І. Очерета (Україна), Житомирський обласний педагогічний ліцей (Україна). У підготовці
і проведенні конференції брали участь: управління освіти і науки Житомирської обласної державної
адміністрації, державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" АПН України,
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, Благодійний Фонд імені
Антона Макаренка. У конференції брали участь 133 зарубіжних та вітчизняних науковця Польщі,
України і Росії.
Міжнародну науково-практичну конференцію відкрив її голова, Василь Григорович Кремень,
президент Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член
НАН України і АПН України. Він привітав усіх учасників конференції та висловив задоволення
розвитком українсько-польської наукової співпраці. В. Г. Кремень проаналізував проблеми
модернізації освіти у контексті інноваційних тенденцій розвитку суспільства, показав, що подальших
прогрес цивілізації, яка у ХХІ столітті є протоглобальною, пов'язаний із інноваціями та необхідністю
формування інноваційної людини з новим інноваційним типом мислення. Автор наголосив, що
важливе значення для інноваційної діяльності та формування інноваційного мислення є філософія
людиноцентризму.
Тадеуш Левовицький, голова Комітету педагогічних наук Польської Академії наук, доктор
хабілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний, іноземний член АПН
України, у своїй доповіді зазначив, що протягом двадцятирічного періоду (1989-2009 рр.) суспільних
трансформацій Польща набула великого досвіду, значних досягнень, а водночас, й проблем в освітній
галузі. Він відзначив історико-політичний і суспільно-економічний контекст освітніх перетворень,
витоки формування нової освітньої ідеології. Т. Левовицький навів приклади як позитивних
перетворень (які відбуваються у різних напрямах освітньої галузі), так і негативних явищ, що
сприяють розшаруванню суспільства і диференціюють освітні можливості людей. Отже, як зазначив
Т. Левовицький, двадцятирічний досвід виявляє неоднозначну оцінку наслідків освітніх реформ.
Актуальною є розробка моделі освітньої системи, яка б відповідала можливостям, потребам і
прагненням сучасного демократичного суспільства і держави, котра діє в умовах європейської
інтеграції.
Іван Андрійович Зязюн, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України,
доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України, у своїй доповіді звернув увагу на
специфіку аксіологічної складової філософської науки, що є своєрідним виміром культури і
культурногопоступу людини. Цінність постає екзистенціальним опочуттєвленим буттям, що виникає
не лише на основі знань й інформації, але й власного життєвого досліду особистості.
Петро Юрійович Саух, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка,
доктор філософських наук, професор, привітав учасників міжнародного форуму на Житомирщині.
П.Ю. Саух висловив надію на розширення плідної міжнародної співпраці між Україною і Польщею.
Він відзначив, що на основі глобальних змін в освіті, холістичних ідей у науці та ідей сталого
розвитку суспільства відслідковується механізм парагмальних зсувів освітнього дискурсу і
формування нового образу освіти.
Януш Гайда, завідувач кафедри культурознавчоїпедагогіки, доктор хабілітований гуманістичних
наук в галузі педагогіки, професор звичайний, у своїй доповіді "Аксіологічні засади створення
національної та європейської єдності як пріоритетна проблема освіти в Польщі та в Україні" розкрив
зміст та сутність поняття національної та європейської спільноти та самосвідомості, культурні
коріння Європи у контексті суспільних цінностей, що утверджують національне самовизначення
Польщі як-то: демократія, релігійна та політична толерантність, свобода, патріотизм, солідарність та
гуманізм.
230

Інформація про проведення Міжнародної науково-практичної конференції під патронатом ЮНЕСКО
"Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції"

Олександр Вікторович Пастовенський, начальник Управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації, висловив вітання від Житомирської обласної державної
адміністрації. У своїй доповіді він здійснив порівняльний аналіз результатів оптимізації шкільних
мереж у сільських районах Поліського регіону на основі методики порівняння інтегральних індексів
даного процесу. Ним проаналізовано результати обчислення індексів оптимізації трьох складових
мереж загальноосвітніх навчальних закладів у сільських районах Поліського регіону: варіантів освіти,
що пропонуються учням, кадрового потенціалу та навчально-матеріальної бази закладів освіти.
Олександра Яківна Савченко, головний науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України,
радник Президії АПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України у
своїй доповіді "Ціннісні виміри розвитку педагогічної освіти в Україні" відзначила, що сучасна
шкільна і педагогічна освіта мають ґрунтуватися на базових цінностях людоцентристської
методології. До них належать: гуманізація освіти, освоєння цінностей культури, виховання
громадянина-патріота своєї держави (толерантного, працелюбного і відповідального, здатного
успішно навчатися впродовж життя), мовна, інформаційна і технологічна культура особистості,
збереження і розвиток усіх складових здоров’я людини.
Семен Устимович Гончаренко, головний науковий співробітник Інституту педагогіки АПН
України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, у своїй доповіді
"Фундаменталізація як дидактичний принцип сучасної освіти" відзначив, що фундаменталізація
професійної освіти постає одним із основних дидактичних принципів неперервної багаторівневої
підготовки у ряду таких дидактичних принципів, як науковість, доцільність, системність, професійна
спрямованість, доступність знань. С. У. Гончаренко підкреслив, що головною метою
фундаменталізації професійної освіти є створення бази основоположних знань, на якій у подальшому
будується професійна освіта та здійснюється формування вмінь самостійно використовувати ці
знання для розв’язання професійних завдань.
Пленарне засідання продовжили доповіді таких науковців, як Богуміла Квятковська-Коваль,
ректор Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований
гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор, Геновефа Коч-Сенюх, керівник закладу
інтерперсональної комунікації, доктор хабілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки,
професор ("Зміст професійної підготовки вчителя в контексті сучасних інтеграційних процесів в
Європі"), Анджей Ханкала, проректор Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів (м.
Варшава), доктор хабілітований гуманістичних наук в галузі психології, професор звичайний
("Використання сучасних знань про пам'ять в шкільній освіті"), Мачей Танаш, помічник ректора,
завідувач кафедри інформаційно-медіальної освіти Вищої педагогічної школи Польської спілки
вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор
("Цифрові медіа - предмет наукових досліджень і педагогічної рефлексії"), Стефан Мешальський,
проректор Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований
гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний ("Шкільна освіта та реальність, яка
оточує учня"), Олександра Антонівна Дубасенюк, професор кафедри педагогіки Житомирського
державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, дійсний член Міжнародної
академії акмеологічних наук (Російська Федерація, м. Санкт-Петербург) ("Концептуальні положення
професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя"), Барбара Мазур, завідувач кафедри
дошкільної педагогіки і початкової шкільної педагогіки Вищої педагогічної школи Польської спілки
вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор
("Неоліберальна глобалізація і освіта"), Світлана Олександрівна Сисоєва, завідувач відділу
інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, голова Благодійного Фонду
імені Антона Макаренка ("Формування психолого-педагогічної компетентності студентів вищих
навчальних закладів непедагогічного профілю"), Марта Балшська, декан педагогічного відділу Вищої
педагогічної школи Польської спілки вчителів (м. Варшава), доктор гуманістичних наук в галузі
педагогічних наук ("Концептуальні засади реалізації стандартів підготовки для напряму
"педагогіка"), Євген
Родчанін, професор (м. Ростов-на-Дону, Росія) ("Феномен Василя
Сухомлинського"), Наталія Сейко, доцент, кандидат педагогічних наук кафедри соціальної педагогіки
та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка
("Доброчинність поляків на користь навчальних закладів Волині на початку XIX ст."), Леандра
Корчак, заступник декана педагогічного відділу Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів
(м. Варшава), доктор гуманістичних наук в галузі педагогіки ("Університети третього століття як
приклад освіти дорослих в контексті суспільних змін", Пленарне засідання було завершено
доповіддю, завідувача кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана
231

Вісник Житомирського державного університету. Наукове життя

Франка, доктора педагогічних наук, професора Михайла Васильовича Левківського на тему
"Українська ментальність в європейському вимірі".
Таким чином, на пленарному засіданні було розкрито теоретико-методологічні аспекти освітніх
проблем, дослідження яких має кардинальне значення для розвитку освіти як на національному, так і
глобальному рівнях. Особливу увагу науковців було привернуто на такі аспекти модернізації сучасної
освіти, що потребують глибокої теоретико-методологічної рефлексії.
У ході конференції були також проведені секційні засідання та круглі столи за наступними
темами: "Проблеми сучасної освіти у полікультурномупросторі глобалізованого світу"; "Педагогічна
майстерність, творчість і технології у неперервній педагогічній освіті".
Учасники конференції відвідали Центр Полоністики Житомирського державного університету
імені Івана Франка, зустрілися зі студентами, які вивчають польську мову, провели прес-конференцію
з актуальних проблем освіти. Місяць Наталія Купріянівна, завідувач кафедри слов'янських і
германських мов, директор Центру полоністики Житомирського державного університету імені Івана
Франка, кандидат педагогічних наук, доцент, репрезентувала становлення та розвиток полоністики в
університеті (ХХ-ХХІ ст.) а також окреслила концепцію та основні напрями діяльності Центру
полоністики як важливого вектору україно-польської співпраці та наукового часопису "Українська
полоністика".
Конференція передбачала багату й різноманітну культурнупрограму: екскурсії по м. Житомиру (з
відвідуванням музею космонавтики та будинку-музею С.П. Корольова, польського цвинтаря та
Кафедрального костьолу Святої Софії, Житомирського обласного педагогічного ліцею, музею
старожитностей Житомирського державного університету), по м. Бердичеву (з відвідуванням
костьолу Святої Варвари та костьолу Босих Кармелітів). Особливе враження на учасників
конференції справив спектакль "Баладіна" за п’єсою Юліуша Словацького відродженого польського
театру імені Юзефа Ігнація Крашевського у м. Житомирі (режисер Микола Варфоломеєв). У
спектаклі брали участь студенти Житомирськогодержавного університету.
Учасники Міжнародної науково-практичної конференції, обговоривши актуальні проблеми освіти
у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції, наголосили, що саме на
ґрунті спільних наукових досліджень можуть бути вирішені сучасні освітні проблеми, які можна
віднести до найбільш значущих соціально-економічних та екологічних викликів людської цивілізації,
що увійшла у ХХІ сторіччя. Було відзначено, що в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
особливого значення набувають проблеми професійної освіти, освіти впродовж життя, реалізація
полікультурних тенденцій в освіті, що зумовлює необхідність подальшого наукового пошуку і
посилення міжнародної наукової співпраці науковців Польщі і України.
Виступи учасників конференції засвідчили, що Україна та Польща мають багато спільного у
розвитку освіти на засадах інноваційних євроінтеграційних перетворень: науковцями активно
розробляються філософські аспекти модернізації освіти, вивчається історичний досвід та реалії
сучасного стану розвитку освіти у контексті трансформації суспільства і світу в цілому, здійснюється
пошук нового образу сучасної освіти, окреслюються ціннісні виміри освітнього середовища.
Важливим для української освіти є врахування теоретичного й практичного доробку Польщі щодо
впровадження системи підготовки соціальних педагогів з огляду на те, що в Польщі ця проблема
плідно розв’язується протягом тривалого часу; впровадження європейських норм і стандартів у
системи професійно-технічної та середньої освіти, реформи в галузі яких проведені у країнах Європи
ще на початку 90-х років.
Освіта ХХІ століття вимагає усвідомлення, успадкування, трансляції та збереження
загальнолюдських цінностей на етнокультурному, міжкультурному та полікультурному рівнях.
Розвитку полікультурної палітри України сприяє вивчення соціокультурних, освітніх реформ
дружнього польського народу. Україна і Польща належать до тих країн, які активно налагоджують
стратегічне партнерство, перебувають у процесі розбудови національних держав.
Ураховуючи зазначене вище, учасники конференції запропонували перспективні напрями
співпраці вітчизняних і польських науковців:
подальша підготовка нової генерації педагогічних кадрів, розвиток наукових
педагогічних шкіл;
реалізація міждисциплінарного полікультурного підходу до розробки та створення
програм, підручників, навчальних посібників з урахуванням нових умов розвитку українського
суспільства та світового співтовариства;
дослідження проблем формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців
для успішної роботи у багатоетнічному та багатокультурномусуспільстві;
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"Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції"
збагачення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інформацією про
полікультурністьсучасного суспільства, традиції, звичаї інших народів;
застосування освітньо-етнографічних методів навчання для забезпечення повноцінного
розкриття та розуміння цінності інших культур, засвоєння загальнолюдських цінностей та
формування полікультурноїосвіти на національних ідеях українського суспільства;
розвиток наукової співпраці між громадськими організаціями, широку участь науковопедагогічної громадськості у спільних заходах.

Дубасенюк О. А.,
почесний професор Житомирськогодержавного університету імені Івана Франка,
доктор педагогічних наук
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ПР АВИЛА
ДЛЯ АВТОРІВ "ВІСНИКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФР АНКА"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису– українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул– 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту,
включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення – 0,25 др. арк.
рецензія – 0,3 др. арк.
хроніка – 0,2 др. арк.

9.
а)
б)
в)
г)
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ж)
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Матеріали розташовуються у такій послідовності:
індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
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;
персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
текст статті;
список використаної літератури;
місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
анотації статті російською та англійською мовами.

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.
Grimmet G. Percolation. – N.Y .: Springer, 1992. – 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О. М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25.
Olemskoi A. I. Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – V ol. 18. – P. 1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. –
Р. 221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р. В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра
филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В. М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов //
Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з
питань інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу). Дискети, що
містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються
окремо у видавничий відділ університету Зарицькій О. Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія
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Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 102/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою
президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової
громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія
Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. У становам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до
друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші
роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим
ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт
зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови
дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати
до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня
публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення
відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України

В. В. Скопенко

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

