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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 172.3
П. Г. Давидов,
кандидат філософських наук, доцент
(Донецький інститут залізничного транспорту)

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ
У роботі розглядається феномен толерантності, його складові, аналізується історія дослідження
цієї проблеми, приділяється увага філософським та психолого-педагогічним аспектам формування
толерантної особистості, визначаються шляхи, які сприяють розвиткові духовної особистості,
здатної до співіснування та визначається актуальність даної проблеми для України.
Сучасний світ є багатогранним, у ньому існує багато істин, які допомагають зрозуміти самого
себе, усвідомити необхідність узгоджувати свої інтереси з інтересами інших людей на основі
принципів справедливості, терпимості щодо відмінностей у різних сферах людського буття.
Неможливо ігнорувати процеси інтеграції й глобалізації, які відбуваються в сучасному світі і
автоматично ведуть до зростання інтенсивності зіткнення різних держав і культур. Епоха
ізольованого існування держав відійшла в минуле, разом з цим зростаюча мобільність населення
земної кулі перетворює багато країн у полікультурні співтовариства, гармонійний розвиток яких
можливий лише за умови принципів рівних прав і рівних цінностей, толерантного ставлення до
різних проявів людської самобутності.
Вміння мирно співіснувати є надзвичайно важливим для України, адже Україна – це
багатонаціональна та багатоконфесійна держава. Україна – це дивовижно різноманітна країна. На
заході країни з XIV століття було магдебургське право (самоуправління міст), на сході – кріпосне
право, на півдні – рабство до кінця ХІХ століття. На Україні мешкають понад 130 націй і
народностей, православні московського та київського патріархату, католики, автокефали, грекокатолики, мусульмани, іудеї, будисти, протестанти... Різні традиції, різні культури, різні крові,
характери, релігії та релігійні конфесії. Усі мешканці України дуже різні, тому можливість певних
конфліктів між ними не виключена. Тому актуальною проблемою є виховання толерантного
ставлення до оточуючих, а це неможливо без зміни ціннісно-цільових пріоритетів культури та освіти.
Метою роботи є обґрунтування необхідності формування тенденцій толерантності в українському
суспільстві в системі ціннісно-цільових пріоритетів культури і освіти, зокрема вищої школи.
Для реалізації даної мети потрібно розв’язати наступні завдання:
1. Проаналізувати попередні роботи, пов’язані з проблемою толерантності.
2. З’ясувати сутність феномену толерантності.
3. Визначити шляхи формування толерантності у вищій школі.
Теоретичне значення роботи полягає в детальному аналізі складових феномену толерантності.
Практична цінність – у визначенні шляхів формування толерантності у вищій школі.
Протягом кількох останніх років в Україні активно розвивається ксенофобія, зростають злочини
по відношенню до іноземців. Проявляються також певні конфлікти між різними етнічними групами
нашої країни, загострення яких є вкрай небажаним і небезпечним. Негативним прикладом є: Крим, де
не завжди знаходять порозуміння українці, росіяни і татари; Приазов’я, де змішується культура греків
та слов’ян; Карпати, де русини прагнуть свого визнання, як окремої нації. Найнебезпечнішим є
політико-психологічний поділ України дві великі частини – східну та західну, про який дуже часто
згадують наші "патріоти-політики".
Перед нашим суспільством постала гостра потреба в ""людині культури", націленої на діалогічне
сприйняття світу, здатної працювати з різними знаннями, з різними типами мислення, з ідеями різних
культур для подальшого розвитку демократії і збереження миру" [1: 14] і стабільності у нашій країні.
Необхідність досягнення мирного співіснування людської спільноти обумовила появу відповідних
наукових досліджень, які присвячені проблемам взаємоповаги і взаємної терпимості різних спільнот
та їхньому втіленню у практичні рекомендації і юридичні документи.
Концепт "толерантність" отримав найбільшого висвітлювання в студіях західноєвропейських
учених, де значна кількість праць присвячена вивченню проблеми толерантності як важливої умови
знаходження компромісів та подолання конфліктів, як у площині окремої людини, так і на світовому
рівні. Зокрема, вчені С. Мендус, Б. Єлмонд, М. Дамит та інші у своїх роботах визначають
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толерантність як одну з провідних соціальних цінностей та умов особистісного і суспільного
розвитку.
У вітчизняній науці дослідженнями, які присвячені визначенню окремих аспектів толерантності,
займалися Є. Бистрицький, І. Жадан, Ю. Іщенко, Е. Киричевська, О. Матієнко, Т. Татаренко, О. Тягло,
Н. Шовкопляс.
Проблема толерантності розглядається багатьма науками: філософією, психологією, етикою,
педагогікою. Дослідження філософського аспекту толерантності знайшло відображення в працях,
М. Бубера, О. Гусейнова, В. Лекторського, Л. Толстого, Л. Фейєрбаха та інших. Питання етичного та
соціокультурного аспектів розглядаються Р. Валітовою, Д. Зіновєвим, В. Шаліним. Психологічний
аспект толерантності був досліджений О. Асмоловим, С. Братченко, О. Швачко. Педагогічний аспект
проблеми розглядається в таких напрямках як формування ставлення учнів щодо толерантності як до
суспільно значущої цінності (М. Міріманова, П. Степанов); формування міжетнічної толерантності
школярів (І. Гріншпун, М. Лебедєва, Є. Хакімов).
Не зважаючи на те, що сьогодні проблеми формування культури взаємовідносин людей і
толерантності, зокрема, знайшли відображення в теорії, вони не одержали належного розв′язання у
практиці.
На людських взаємовідносинах завжди позначається як загальна культура суспільства, в якому
вони живуть, так і рівень засвоєння цієї культури кожним із них. Культура несе в собі образ людини,
вона наче дзеркало, крізь яке людина має можливість бачити себе з боку і водночас формувати
ставлення до самого себе. Образом сучасної культури, націленої на збереження всього людства, слід
вважати культуру миру.
Згідно з документами ООН та ЮНЕСКО, навчання культурі світу означає будування й розвиток
соціальних відносин, заснованих на принципах свободи, справедливості демократії, терпимості і
солідарності, відмови від будь-яких видів насильства. Цей тип соціальних відносин передбачає
запобігання конфліктів на початковій стадії їхнього розвитку за допомогою ліквідації або мінімізації
причин, які їх породжують шляхом встановлення діалогу і ведення переговорів.
Ми згідні з думкою Л. Буєвої, що культура є ""засобом і формою людського буття, історичною
мірою і "межами" людського способу життя, його домінуючим способом" [2: 12-19]. Людина як і
культура є "відкритою системою", вона є приреченою на свободу вибору, і культурну творчість свого
життя і образу вона формує сама. Людина завжди адаптується щодо різних обставин буття, але
завжди здатна їх подолати. Однак зовсім не слід забувати того, що вибір може бути реалізований як
шляхом культурного самовдосконалення, так і шляхом декультуризації. Тому так важливо
активізувати процес пошуку ефективних механізмів виховання загальної культури на засадах
толерантності.
Якщо спиратися на визнання того, що сучасна культура є орієнтованою не на користь, а на
самоцінність людини як унікальності, як особистості, як єдиного джерела продуктивного діяння; що
сучасна культура є діалогічною, а не монологічною і включає до свого складу розмаїття особистісно
орієнтованих думок, які виявляють себе відносно інших думок, то можна стверджувати, що сучасна
культура виходить з принципу толерантності як одного з основних моральних чинників, значення
якого зростає в контексті нових ідей, зокрема гуманізації і гуманізації суспільства.
Таким чином, культура стає справжнім механізмом стримування і приборкання нетерпимості та
інших негативних проявів у людських взаємовідносинах, а толерантність – показником духовної
культури особистості і духовного багатства людини з гуманістичними ідеалами.
На думку В. Мадзігона, толерантність поряд з повагою прав людини, плюралізмом думок і
поглядів є центральним принципом філософії відкритого демократичного суспільства [3].
Перехід до толерантності означає культивування відносин відкритості, реальної зацікавленості в
культурних відмінностях, визнання розмаїття, розвиток здатності розпізнавати несправедливість та
вживати заходів до її подолання, а також здатності конструктивно вирішувати розбіжності і
забезпечувати рух від конфліктної ситуації до примирення і розв’язання суперечностей.
Міжнародна практика визначила толерантність як необхідну умову спілкування людей різних
культур, етнічних та міжконфесійних груп. Ця тенденція відображена в "Декларації принципів
толерантності", яка була підписана в листопаді 1995 року 185 державами-членами ЮНЕСКО,
включаючи й Україну. У документі сказано, що "толерантність означає повагу, прийняття і
правильне розуміння всього розмаїття культур, форм самовираження і прояву людської
індивідуальності". Культивування толерантності на рівні індивідуальної та суспільної свідомості –
необхідна умова створення демократичної держави.
Саме тому, враховуючи провідну роль толерантності в забезпеченні стабільності в країні, цінність
дослідження цього феномену пов’язана з демократичним вибором України та її подальшою
інтеграцією в Європу. Слід зазначити, що при переході від техногенного суспільства до
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антропогенного, розширенні масштабів між культурної взаємодії фактор толерантності також набуває
особливого значення.
Провідна роль у процесі формування толерантності в суспільстві належить системі освіти.
Сучасні соціокультурні умови, процеси глобалізації з їхніми суперечливими явищами висувають
перед системою освіти складне завдання підготувати молодь до життя в умовах полікультурного
середовища, формувати в неї вміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних національностей,
рас конфесій. У наш час, коли культура стає "мозаїчною", тобто складається з безлічі культур, і
людина також вважається полікультурною, тобто "відкритою системою" не тільки для наочних форм
культури свого суспільства, а й для інших типів культур у всьому їхньому розмаїтті, важливо навчити
молодь поряд з розвитком власної національної культури розуміти і цінувати своєрідність інших
культур, а також виховувати її в дусі миру і поваги інших народів.
На думку В. Кременя: "Освіта повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя у
світі багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних. Тому так
важливо співжити з іншими людьми й суспільними структурами, виробляти вміння регулювати різні
психологічні, політичні, міжнаціональні конфлікти з дотриманням вимог культури плюралізму
думок. Людина має розуміти і керуватися світоглядними принципами "єдність у розмаїтті" та
"доповнення замість протиставлення" [4: 5].
На підставах аналізу теоретичних джерел ми вважаємо, що згідно з сучасною ситуацією в світі та
означенням культурних сенсів, смисловою категорією, яка регулює стосунки між людьми, слід
вважати толерантність, яка в сучасному соціокультурному просторі розуміється як певний усталений
механізм, який централізує, або пом’якшує численні суперечності і розбіжності, а також як один із
можливих шляхів подолання різних форм агресивності, конфліктності, напруги та екстремізму.
Гуманістично зорієнтована педагогічна діяльність і спілкування повинні актуалізувати
толерантність якості особистості, для досягнення вміння будувати конструктивні взаємини з іншими
людьми. І школа має потенційні можливості для вирішення цієї проблеми, які полягають в
системності шкільної освіти. В. Біблер зазначає, що в школі відбувається певне культивування і
розвиток культури діяльності, а на саму діяльність, коли він освоює, за висловлюванням філософа,
переддень безпосередньої діяльності. Школа повинна бути особливим життям, в якому живе людина,
яка стає особистістю [1].
Із сказаного вище випливає, що в сучасному суспільстві необхідний новий тип особистості, яка
вміє швидко пристосовуватися до будь-яких змін, гнучка, допитлива і зацікавлена, спроможна
розуміти процеси, які відбуваються в мінливому середовищі і впливати на них, здатна зберігати
самовладання в умовах невизначеності, працювати і мислити в різних сферах.
Саме тому задачею сучасної школи стає навчити дитину творчості, виховувати самостійну
особистість, яка вміє приймати рішення і нести за них відповідальність, особистість, яка вміє
критично мислити, вести дискусію, аргументувати, враховуючи думки опонента, бо саме такими
якостями володіє толерантна особистість.
У процесі формування толерантності за основу треба брати найкращі ідеї національної
педагогічної та філософської думки. В основі толерантності, на нашу думку, повинна знаходитися
ідея любові до ближнього, яка є характерною для більшості релігій та культур, що не буде суперечити
поглядам представників будь-яких етнічних або релігійних груп.
Українська національна педагогіка має свої багатовікові традиції, цілі "кладезі" національної
мудрості, честі, самоповаги: народна, зокрема й козацька, педагогіка й "Повчання" Володимира
Мономаха, педагогіка Григорія Сковороди й Тараса Шевченка, Костянтина Ушинського й Івана
Франка, Софії Русової й Івана Огієнка, Івана Стешенка і Степана Сірополка, Олександра Духновича й
Григорія Ващенка, Якова Чепіги й Августина Волошина, Бориса Грінченка та багатьох інших.
У цьому ряду особливо помітне місце займає Борис Дмитрович Грінченко, адже саме з його ім’ям
пов’язане остаточне формування української національної педагогіки як науки. Здійснений нами
аналіз педагогічної спадщини Б. Грінченка у статті "Національні ідеї та традиції в освітній політиці
вищої школи в Україні" вказує, що він вніс у нашу педагогічну думку чітку, послідовну,
безкомпромісну та яскраво виражену українську ідею, яка є невідривною від української мови, якою
має функціонувати освіта в Україні. Б. Грінченко був переконаний, що саме завдяки освіті українці
повернуть собі національні права, втримають їх і належно з них скористаються [5: 53]. Він вказував
на необхідність толерантного ставлення до всіх людей, так у спеціальному розділі підручника "Рідний
край", він у стислій і доступній для дитячого сприймання формі розповідає про Україну: "Ми звемося
українцями. Свою рідну українську мову ми любимо найбільше од усіх мов на світі... Але ми повинні
і других людей любити і поважати. А всім другим людям повинні робити добро..." [5: 53].
Питання толерантного ставлення знаходили своє відображення і у творчості філософів
Г. С. Сковороди та П. Д. Юркевича, які ми раніше аналізували у своїх статтях [5-9].
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Найсконцентрованіше вимоги толерантного ставлення викладені у творі "Мир с ближним как
условие христианского общежития" П. Юркевича. Він писав: "Когда животные обнаруживают
противоположные желания, они необходимо приходят во взаимную вражду, истребляют друг друга,
– или достигают своих желаний погибелью других или сами погибают. Человек, как нравственная
личность, не подчинён этой необходимости слепо сталкиваться с людьми и враждовать с ними на
жизнь и смерть. При всякой встрече противоположных желаний и интересов он должен
обращаться к нравственным требованиям справедливости, которая укажет ему, где и когда его
желания незаконны, где и когда они противоречат благу его ближнего и благу общему. При высшем
нравственном развитии он повинуется ещё заповеди любви, которая внушает ему жертвовать
своими личными выгодами для блага общего. В справедливости и любви заключаются самые прочные
условия для водворения мира между людьми, для основания общего дружества и братства между
ними" [10: 74].
В якості висновку можна зазначити, що більшість дослідників феномену толерантності у
проаналізованих нами працях зазначали, що толерантність є складним феноменом, який складається з
багатьох аспектів та має важливе соціальне значення, особливо для держав, які містять поліетнічні
регіони і де не виключена проблема певних конфліктів.
Так у феномені толерантності виділяються такі аспекти, як психологічний, філософський,
культурологічний, педагогічний, політичний та поліетнічний, дослідження кожного з яких має велике
значення для усвідомлення сутності цього феномену та його практичного втілення в суспільне життя.
Ми можемо стверджувати, що ідеї любові до ближнього та дружби повинні бути підґрунтям
формування толерантних відносин між людьми, адже ці психолого-аксіологічні якості є основою
співіснування і нормальних відносин між індивідами в суспільстві, вони є засобом стримування
агресії та нетерпимості в людських стосунках, збереження миру, життя та цивілізації,
безконфліктного розвитку держави.
Тільки комплексним діями науковців та педагогів різних навчальних установ, починаючи від
дошкільних заходів аж до вищої школи, у процесі навчання та соціалізації особистості можна
привити молоді толерантне ставлення один до одного, до членів родини, друзів тощо.
Саме навчальні заклади є відповідальними за формування толерантності, бо процес формування
толерантних відносин у суспільних стосунках безпосередньо пов’язаний з процесом гуманізації та
гуманітаризації як суспільства в цілому, так і одного з провідних його інститутів – системи освіти.
Тому в курсі викладання соціально-гуманітарних дисциплін (історії, філософії, соціології, психології
та інших) треба й ставити за мету привити навички толерантного ставлення як один до одного так
поваги до іншого світогляду та віросповідування.
У цьому процесі працівники освіти повинні спиратися на найкращі ідеї та традиції національної
філософії, педагогіки та психології, використовувати здобутки національної історії та культури,
наводити приклади значення толерантності в поведінці людини і закликати молодь до мирного
співіснування та поваги один до одного.
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В работе рассматривается феномен толерантности, его компоненты, анализируется история
исследования данной проблемы, уделяется внимание психолого-педагогическим аспектам
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The work shows the ways leading to the development of moral personality which is able to coexist with other
people. It emphasizes the topicality of this problem for Ukraine.
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В. М. Слюсар,
кандидат філософських наук, старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ДУХОВНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА ЯК ЧИННИК САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті аналізується специфіка детермінації самореалізації особистості засобами духовної
культури суспільства. Обґрунтовано, що система духовної культури суспільства зумовлює характер
і спрямованість самореалізації особистості через розкриття "людського в людині", утвердження
індивідуальної свободи через вироблення здатності трансцендентного освоєння світу, визначення
сенсу життя, вироблення ціннісних орієнтацій.
Особливою ознакою самореалізації в сучасному суспільстві є дегуманізація особистості, котра
спричинила втрату смислових значень, які пов’язані із культурою, працею, релігією, при цьому
виникає нова потреба в такому осмисленні соціальної реальності, коли нові сенсожиттєві установки
забезпечували б можливість пристосування людини до навколишнього середовища. А тому в
постіндустріальному суспільстві необхідне формування нового типу людини, в житті якої на перший
план виходять прагнення до самовизначення та індивідуальна свобода у процесі самореалізації.
Виявлення та аналіз нових факторів впливу на особистість та визначення способів виховання
особистості, здатної до цілісної самореалізації, є завданням досліджень гуманітарних наук. Це
стимулює здійснення нових релігійних пошуків, спонукає до об’єднання науки та релігії, компіляції
західних та східних культурних традицій тощо. Усі описані процеси в більшій мірі висвітлюють
проблему, що має інтегративний характер, розробка методології шляхів її вирішення може вплинути
практично на всі сфери буття людини, на переусвідомлення її місця у світі, реалізація на основі сенсу
життя стратегії власного розвитку. У такій ситуації духовність виступає основним ціннісним
орієнтиром сенсу життя та самореалізації особистості.
Метою статті є визначення ролі духовної культури суспільства в процесі самореалізації
особистості як передумови її становлення, коли людина, здійснюючи вільну, активну перетворюючу
діяльність, освоює духовні надбання людства як суб’єкт культури.
Специфікою духовної культури є те, що її не можна "нав’язати" людині. Пояснюється це тим, що
вона постає як комплекс духовного багатства, котре освоюється особистістю на основі вибіркового
сталення до нього. А тому принцип духовної свободи є обов’язковою умовою, яка дозволяє без шкоди
і для особистості, і для суспільства здійснити цей вибір [1: 40]. В особистості у процесі саморозвитку
повинна виробитись потреба самоудосконалюватись, відповідально реалізовувати свої духовні сили.
Власне, саме духовне життя індивіда А. І Комарова визначає як "особливий діяльний спосіб освоєння
людиною світу, включаючи як весь зовнішній світ – природу і суспільство, так і внутрішній світ самої
людини в плані його формування і розвитку" [2: 20]. Основою для такого способу освоєння виступає
духовність як внутрішній стрижень особистості, який задає спрямованість усієї життєдіяльності й
самореалізації зокрема. Тому духовна культура виступає особливою сферою взаємодії соціуму та
особистості у процесі самореалізації останньої. Саме у цій сфері соціально-культурна детермінація
свободи здійснення самореалізації виявляє цілісність як одну з основних характеристик останньої.
Яка ж роль духовності у процесі самореалізації особистості?
Вдалим, на нашу думку, є визначення духовності С. Б. Кримським, який визначав це поняття
здатністю "… переводити універсум зовнішнього буття у внутрішій всесвіт особистості на етичній
основі, здатність створювати той внутрішній світ, завдяки якому реалізується самототожність
людини, її свободи від жорсткої залежності перед ситуаціями, що постійно змінюються" [3: 23].
Відповідно, духовність можна визначити як категорію людського буття, яка виражає його здатність
до творення культури та самотворення [4: 179], що передбачає наявність свободи індивіда в
перетворенні ним навколишнього світу в процесі цілісної й адекватної до соціальної дійсності та
індивідуальних духовних запитів особистісної самореалізації. Тому, по-перше, духовність
особистості постає основним, базовим фактором її самореалізації. До того ж, між самореалізацією
особистості та формуванням духовності існує діалектична єдність, котра знаходить відображення у
процесі усвідомлення індивідом необхідності пранення до вищого рівня своєї цілісності, долання
обмеженості власного буття. По-друге, духовність є основою ієрархії ціннісних орієнтацій та
сенсожиттєвих установок, що дозволяє їй спрямовувати самореалізацію особистості, яка виявляє себе
як внутрішньо-зовнішня структурована цілісність, визначати її характер. Окрім того, по-третє,
"відкриття та розвиток у собі духовності надає людині внутрішньої автономії, відносної незалежності
від життєвих обставин і можливості піднестися над ними, знайти таку внутрішню точку опертя та
чинення опору, яка дозволить сконструювати власний життєвий світ, зберегти особистісну цілісність і
гідність, певну цілеспрямованість волі за будь-яких обставин" [1: 41].
© Слюсар В. М., 2009
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Утім, духовність навіть є своєрідним випробовуванням людини свободою. Виявлення індивідом
можливостей суто людського буття у світі, що відбувається в людській екзистенції й передбачає
формування духовності особистості, обумовлюється його активністю та проявами турботи про себе і
суще. Турбота про себе, про своє самоздійснення і, найголовніше, про самореалізацію, як слушно
зазначав В. Г. Табачковський, є водночас і турботою про світ. А це передусім таке ставлення до себе,
котре виходить за межі егоцентризму, поширюється на інших та на цілий світ, і його найвищою
метою стає злагода зі світом та із самим собою [5: 211]. Виникнення в особистості турботи про себе і
прагнення до самореалізації пов’язане з феноменом відкриття та освоєння сутності буття, що є уже
чинником духовного розвитку. У процесі життя людина повинна досягнути єдності своїх сутності та
існування, тобто їй потрібно ствердитись як людині, реалізувати себе у деяких дійсно людських
визначеннях [6: 71]. Наголосимо тут на слові "людських". Адже духовний світ утворює простір для
такого розвитку, який передбачає виявлення того, що людина є́, і що́ вона є, фактично відкриття
людиною шляху до самого себе, набуття духовних орієнтирів. Таким чином, конструювання
особистістю свого духовного світу постає важливим чинником її самореалізації та передумовою
утвердження внутрішньої свободи. Останнє пояснюється тим, що духовний світ не заданий наперед
як готова змістовність, його неможливо інтеріоризувати. А тому індивід стоїть перед проблемою
відповідального здійснення винятково своїх життєвих кроків, який, врешті-решт, вільно виявляє
індивідуальний шлях до себе, до своєї сутності. Відповідно, спрямованість особистості на досягнення
єдності його сутності та існування здійснює детермінуючий вплив на її самореалізацію. Міра
прагнення до такого особливого способу самореалізації як розкриття "людського в людині" впливає, у
першу чергу, на цілісність самореалізації як процесу. Відмова ж від цього способу перетворює
досліджуваний процес на одномоментні акти виявлення одиничних здібностей, а в особистості
утверджується постійні відчуття нерозкритості та нереалізованості.
Виходячи із зазначеного, потрібно наголосити на тому, що духовність особистості не обмежується
лише її внутрішнім духовним світом. До неї також можна віднести безпосередній життєвий шлях та
самодійснення. Таким чином, духовність в уяві, образах, проекціях власного майбутнього надає
людині свободу постійно знімати будь-які соціально-культурні обмеження, щоб виявити свою дійсну
гуманістичну індивідуальну сутність і здійнювати цілісну особистісну самореалізацію. Водночас вона
сприяє й подоланню успадкованої від природи та від набутого життєвого досвіду власної
обмеженості.
Основним функціональним призначенням духовної культури, котре істотно вирізняє її серед усіх
інших форм культури, є реалізація особистістю сутнісних сил у процесі духовно-практичної
діяльності, в ході якої твориться сама людина як духовна істота. Але передумовою для самореалізації
особистості є необхідний рівень засвоєних нею духовних цінностей, рівень її духовності. Можна
погодитись з С. Ф. Анісімовим, який стверджує, що люди ніби народжуються двічі: спочатку фізично
(в акті народження), а потім духовно (в процесі навчання, освіти, виховання, формування духовних
якостей, засвоєння цінностей, створених людством) [7: 36]. Це засвідчує культивування в різних
формах ще з первісних часів релігійних ритуалів, в яких відбувається символічне "перевтілення"
молодої особи у зрілу в духовному відношенні людину. Таким чином, здійснення цілісної
самореалізації можливе лише сформованою особистістю, яка засвоїла основні цінності духовної
культури в процесі навчання та спілкування і виробила своє відношення до них.
Ядром духовного світу особистості, основним організуючим елементом його структури виступає
світогляд, котрий як цілісне та усвідомлене переживання людиною власного співідношенням зі світом
є способом духовно-практичного освоєння останнього. Аналізуючи світогляд як духовну основу
формування особистості, В. І. Шинкарук визначав, що він виявляється як форма суспільної
самосвідомості людини, через яку нею сприймається, осмислюється й оцінюється навколишня
дійсність як світ власного буття і діяльності, визначається і переживається своє призначення та участь
у ньому [8: 301]. Але особливістю світогляду є те, що він передбачає просто вибір особистістю образу
життя, тоді як духовність спрямована на вибір власного образу, власної долі, зустріч із самим собою.
На основі такої зустрічі в момент розпредметнення індивідом духовної культури в нього починають
формуватися уявлення про самореалізацію як цілісний і структурований процес. Це, у свою чергу,
призводить до виникнення ситуації, коли його сенс визначається не у прагненні примножувати речі та
правильному відтворенні соціальних зразків, а в осягненні духовного багатства та розвитку сутнісних
сил. Цілісна самореалізація передбачає сформовану духовну особистість, яка послуговується в цьому
процесі загальнолюдськими, а не власними егоїстичними цінностями. І тоді змінюється й
спрямованість самореалізації особистості, котра пройшла певний шлях духовного зростання. Вона, за
твердженням М. О. Бердяєва, прагне допомогти іншим, ділячись з ними духовними багатствами та
цінностями, також духовно зростати, надати процесу самореалізації більшої цілісності. Особистість,
котра знаходиться на вищому щаблі духовного зростання, бере на себе відповідальність не лише за
власну самореалізацію, а й за тих, хто не досяг цього рівня [9: 69-70]. Лише така особистість не
9

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 47. Філософські науки

визнає над собою тотальної влади зовнішніх обставин, долає звуження свого життя до буттєвого рівня
"тут і тепер", виходить із "нарцистичного" стану самозаглиблення та самостурбованості, прямує до
світу, в якому утверджені універсальні надособистісні цінності. Таким чином, у момент взаємодії
соціальних та індивідуальних (духовних) детермінант виявляється свобода, котра стає основною
умовою самореалізації особистості. А, відтак, детермінація самореалізації особистості засобами
духовної культури сприяє утвердженню індивідуальної свободи, надає змісту цього процесу
гуманістичного та цілісного характеру, вирізняє його від "випадкової", "хибної" та часткової форм
здійснення. Це здійснюється завдяки формуванню по-перше, здатності індивіда до трансценденції,
по-друге, сенсожиттєвих установок, по-третє, ціннісних орієнтацій. Розглянемо кожен з визначених
аспектів.
Одним з проявів свободи є можливість виходити за межі впливу детермінант. У цьому виявляється
есенційна характеристика людини, адже, як зазначає С. А. Смірнов, вона як вільна істота суть у собі є
трансцендентною, знаходиться на межі та за межами почуттєвого і розсудкового досвіду [10: 60],
тобто вона постійно намагається переступити межі своїх можливостей, свого знання, свого світу.
Трансцендентування виявляється станом на межі між тим, що знайоме, зрозуміле, осмислене, і тим,
що невловимо, невиразно, що постійно подразнює людську цікавість, стурбовує своєю
недосяжністю – чи це Бог, прихований сенс існування, тайна народження чи смерті. Тому саме через
межові ситуації особистість може якнайповніше реалізувати найвагоміші складові свого існування
[11: 166]. У структурі особистості функцію свободи виходити за межі впливу детермінант виконують
ідеали, які дозволяють інтерпретувати духовність як здатність до трансцедентування. У процесі
самореалізації вона проявляється у виході за межі власного досвіду і наближенням до
трансцендентального, абсолютного суб’єкта з метою знайти надійну опору всього існуючого. Засобом
трансценденції виступають вищі духовні цілі, котрі в момент виявлення індивідуальних здібностей
переростають в ідеали-зразки. Останні мають можливість втілитись у повсякденному житті лише
частково, породжуючи конфлікт їх невідповідності емпіричному існуванню та незадоволеності
умовами буття індивіда. Відповідно, це сприяє виявленню індивідуального прагнення перетворити
дійсність з метою розв’язання конфлікту, що виник.
Осягнути ж ідеал людина може, якщо подолає межі конкретних зовнішніх обставин, за яких
здійснюється особистісна самореалізація, і межі уже досягнутого власного рівня. Основою для такої
трансценденції є сутність вільного людського буття, яка виявляє здатність особистості змінювати
зовнішні жорстко регламентовані умови існування з одного боку, та внутрішню обумовленість
поведінки у відповідності з виробленими нею цілями, цінностями та ідеалами, з іншого. Визнаючи,
таким чином, певну незавершеність останніх, можна сміливо стверджувати, що вони постають як
відкритість до нових змін, котра буденну самодіяльність вивищує до рівня цілісної самореалізації.
Вищі духовні цілі завдяки здатності індивіда до трансценденції надають цьому процесу певну
направленість, не звужуючи його межі, а розширюючи практично до нескінченності. Детермінація
свободи в такий спосіб спонукає до здійснення нових конструктивних, творчих актів реалізації
особистістю своїх сутнісних сил.
У суспільному житті особистість займає різні соціальні статуси та грає відповідні до них соціальні
ролі, але активна зміна різних "масок" призводить до ситуації, коли вона втрачає і відчуття власного
єства, і усвідомлення наявності в себе справжніх високих духовних потреб. Кожна особистість, як
правило, має уявлення про себе як щось власне і особливе, як свій специфічний комплекс позитивних
чи негативних якостей. А першою перешкодою для подальшого розвитку, котрий водночас спонукає
особистість до реалізації власних сутнісних сил, постає насамперед неможливість відірватися від
цього усталеного образу "Я". Це супроводжується утвердженням таких основних життєвих прагнень
як безпека, спокій, стабільність, виробленням почуття усталеності та звичності. Проте, лише
сформований духовний світ особистості, який характеризує буття людини як таїнство з його
безперервним та безкінечним бажанням розкривати власну індивідуальність, спонукає до
утвердження волі та свободи як умови самореалізації особистості та основної форми існування
людини в соціумі. А духовний світ особистості слід розглядати як один з проявів її соціальної
сутності.
Самореалізація особистості детермінується індивідуальним рівнем сформованості потреби в
духовній свободі, яку, за висловом Г. В. Ф. Гегеля, "вона задовольняє, з одного боку, тим, що вона
внутрішньо усвідомлює для себе те, що існує, а з іншого боку, тим, вона зовнішньо втілює це длясебе-буття і, подвоюючи себе, робить наглядним і здатним до пізнання для себе і для інших те, що
існує всередині її" [12: 38]. Хибною, на нашу думку, є твердження, що соціальна детермінація
спонукає до втрати індивідом відчуття індивідуальності, оскільки найбільш впливовим фактором у
цій ситуації можна виділити його нездатність до побудови власного духовного середовища, в якому й
формуються особливі взаємовідносини між людиною та довкіллям. Не варто також і перебільшувати
роль індивідуального в духовній детермінації. У ситуації, коли індивід починає активно будувати
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своє життя, спрямоване на певні особливі духовні пошуки, утаємничені місії, специфічні аскези з
регулярними медитаціями, суворими дієтами, езотеричними практиками, у нього, як правило, не
вистачає часу, сил та енергії на інші можливі сфери самореалізації. А тому життя такої людини стає
дуже штучним, несправжнім, далеким від свобідного самотворення [13: 304]. А, отже, основна увага
дослідників духовної культури привертається до такого гармонійного поєднання в ній соціального та
індивідуального на основі духовності, результатом детермінативної взаємодії якої є свобода
особистості, котра самореалізується. Така єдність можлива насамперед через включеність особистості
в духовну культуру, що передбачає створення нею нового ціннісно-смислового універсуму як нового
виміру реальності. Саме тут духовність, як вважає І. В. Степаненко, виступає як специфічно людська
здатність ціннісно-смислового ставлення до світу (зовнішнього і внутрішнього у їх єдності), здатність
розрізняти, засвоювати і виробляти цінності та смисли, здійснювати їх інтеграцію і субординацію [14:
44]. Таким чином, ця здатність виступає внутрішнім регулятивом процесу самореалізації та
проявляється в усіх компонентах його структури.
Висновки. У процесі самореалізації особистості духовна культура суспільства є передумовою
становлення її як вільної, активної діяльності, внаслідок чого людина освоює духовні надбання
людства як суб’єкт культури. Вона надає особистості можливості практично необмеженого вибору
духовних цінностей, які найбільше відповідають її прагненням та ціннісним орієнтаціям. Тому
передумовою позитивної, цілісної самореалізації особистості є належний ступінь засвоєних нею
духовних цінностей культури, рівень її духовності. Духовність особистості виражає її здатність до
приросту культурних надбань та самотворення, що передбачає наявність свободи в процесі цілісної
самореалізації особистості, адекватної до її духовних запитів. Це виявляє духовність як основний,
базовий фактор самореалізації особистості. Духовність, основу якої складає ієрархія ціннісних
орієнтацій та сенсожиттєвих настанов особистості, визначає характер самореалізації особистості, яка
виявляє себе як внутрішньо-зовнішня структурована цілісність. Важливою детермінантою цілісності
людської самореалізації є міра прагнення особистості до такого виду духовного саморозкриття як
виявлення "людського в людині". Така духовно розвинена особистість не визнаватиме над собою
тотальної влади зовнішніх обставин, долатиме обмеження свого життя до "тут і тепер", виходитиме із
"нарцистичного" стану самозаглиблення та самостурбованості, прямуватиме до світу, в якому
утверджені універсальні надособистісні цінності. Можливість виходу за межі впливу зовнішніх
детермінант реалізується через здатність особистості до трансцендентного освоєння світу. Завдяки
цій виробленій здатності особистість у процесі самореалізації намагається вийти за межі власного
досвіду і наблизитися до абсолютного суб’єкта з метою знайти надійну опору всього існуючого.
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Матеріал надійшов до редакції 02.09. 2009 р.
Слюсар В. Н. Духовная культура общества как фактор самореализации личности.
В статье проанализирована специфика детерминации самореализации личности средствами
духовной культуры общества. Обосновывается, что система духовной культуры общества
определяет характер и направленность самореализации личности через раскрытие "человеческого в
человеке", утверждение индивидуальной свободы через формирование способности
трансцендентного освоения мира, определение смысла жизни, формирование ценностных
ориентаций.
Slyusar V. M. The Society Spiritual Culture as a Factor of Personalitys Self-Realization.
In the article the peсuliaties of personality's self-realization determination by the means of society’s spiritиal
culture are analysed. It’s substantiated that the system of the society’s spiritual culture determines the
character and the direction of the personality’s self-realization through the disclosing of the human as a
human being, assurance of the personal freedom through the formation of the transcendent world cognition
ability, the definition of the life sence, the formation of the value orientations.
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СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН:
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
У статті досліджена сутність та структура соціального механізму трудових відносин. Показано,
що в його багатогранну структуру входять насамперед принципово нова система гранично високої
оплати якісних результатів праці, істотно видозмінена система розподільчих відносин, що
складається в умовах становлення ринку, громадянського суспільства, а також суттєво
перетворені умови праці мільйонів за рахунок повсюдного витіснення малозмістовної, тяжкої
фізичної праці, що уособлює в собі мануфактурне виробництво періоду первісного накопичення
капіталу.
Комплексний аналіз соціального механізму функціонування трудових відносин має базуватися на
осмисленні сутності соціального механізму взагалі, оскільки "соціальний механізм – це складна
взаємодія поведінки соціальних спільностей у сфері економіки і внутрішньої і зовнішньої регуляції
поведінки соціальних спільностей" [1]. Якщо проблеми вкрай складної взаємодії поведінки таких
соціальних спільностей як класи, стани, шари, нарешті, особа у сфері економіки є переважно об’єктом
дослідження економічної, значною мірою соціологічної науки, то саме внутрішня і зовнішня
регуляція поведінки соціальних спільностей, яка знаходить свій вияв багато в чому у відповідному
ставленні до праці, є цариною безпосередньо філософських знань, насамперед, соціальної філософії,
кінцева мета якої полягає у виявленні смислу індивідуального і суспільного буття, в тому, щоб "дати
імпульс розвиткові духовних сил суспільства" [2].
Ось чому досліджуючи питання про сутність, структуру соціального механізму функціонування
трудових відносин, слід наголосити, що воно є актуальною проблемою соціальної філософії, аналіз
якої значною мірою сприяє виявленню смислу індивідуального і суспільного буття, оскільки
"соціальне виступає важливою складовою особистісного буття людини, як невід'ємної частки
суспільного життя. Це означає, що соціальне існує не поза індивідами, а між ними, в них самих" [3].
Зрозуміло, що саме ставлення до праці, яке несе в собі невичерпний соціальний зміст, багато в
чому сприяє виявленню позиції індивіда (активної чи пасивної) як до інших, так і до суспільства в
цілому.
Ураховуючи те, що в соціальній філософії проблема розуміння сутності та структури соціального
механізму функціонування трудових відносин є практично недослідженою, то виникає нагальна
потреба подальшого осмислення та визначення як структури, так і сутності цього вкрай важливого
механізму поза яким не можливий всебічний аналіз шляхів становлення громадянських структур
сучасного українського суспільства. Тому основним завданням нашої публікації є подальший аналіз
не повною мірою дослідженого в соціальній філософії питання про зміст, структуру, соціального
механізму функціонування трудових відносин, особливостей його прояву як в умовах радянського
соціалізму, який не витримав випробування часом, так і ринку.
Проблема сутності соціального механізму функціонування трудових відносин є також практично
не дослідженою в сучасній соціально-філософській науці, про що свідчить, наскільки нам відомо,
відсутність публікацій з цієї тематики. Як виняток можна вказати на монографію А. Арсеєнка, в якій
розглядається соціально-економічний механізм регулювання трудових відносин на прикладі США,
Канади, Великобританії [4]. Певною мірою осмисленню змісту соціального механізму
функціонування трудових відносин сприяє дослідження В. Пилипенка, в якому проаналізована
природа соціальної регуляції трудової поведінки [5]. Разом з тим потрібно сказати, що в соціальноекономічній, соціально-філософській літературі знайшли висвітлення питання про сутність
соціального механізму розвитку економічних відносин [6], духовності особистості [7], формування
гуманістичного світогляду [8] адаптації молоді до ринкових умов [9]. Певним внеском у дослідження
проблеми змісту соціального механізму є стаття В. Беха, в якій автор аналізує механізм дії
соціального організму країни [10].
У контексті аналізу практичних шляхів входження українського соціуму в загальноєвропейський
економічний, соціальний, політичний, духовний простір вкрай актуальним є питання про осмислення
та визначення основних напрямків розвитку європейських, цивілізованих громадянських структур
суспільства, детермінованих принципово новою системою гранично високої оплати якісних
результатів праці, істотно видозміненою системою розподільчих відносин, а також якісно
видозміненими умовами праці мільйонів як важливих структурних елементів соціального механізму
функціонування трудових відносин. Тому метою нашої публікації є всебічний аналіз сутності,
структури соціального механізму функціонування трудових відносин, поза яким вкрай
© Сухачов С. Я., 2009
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проблематичне подальше осмислення конкретних шляхів як утвердження громадянських структур
сучасного українського суспільства, так і його подальшого просування по шляху в ЄС.
Соціальний механізм функціонування трудових відносин включає в себе, по-перше, принципово
нову систему гранично високої оплати якісних результатів праці в автоматизованому виробництві з
суттєвою питомою вагою розумової праці, а також інженерно-технічної, науково-педагогічної,
медичної, словом, інтелектуальної праці, що об'єктивно має високий соціальний престиж у
суспільстві, яке не вражене системною кризою.
По-друге, соціальний механізм функціонування трудових відносин містить у собі істотно
видозмінену систему розподільчих відносин як форми виробничих відносин, що діють нині і склались
частково за командно-адміністративної системи, а звідси – не відповідають вимогам продуктивних
сил, що розвиваються в умовах становлення ринку, громадянського суспільства.
При цьому розподіл виступає в якості ефективного засобу соціальної політики, за допомогою
якого відбувається регулювання і подальший розвиток суспільства, що переходить від соціалізму до
ринку, капіталізму. Отже, ринковому, багатоукладному, плюралістичному суспільству потрібна
істотно видозмінена система розподільних відносин, яка б знаходила своє втілення перш за все через
механізм зворотної дії, за допомогою якого певні форми розподілу сприяють зростанню соціальноекономічної визначеності самого виробництва, надають самим умовам виробництва і їх
представникам своєрідний суспільний зміст.
Таким чином, мова йде про якісно новий механізм розподільчих відносин, що ніяк не дають
жодної можливості чесному, ініціативному, небайдужому виробнику матеріальних і духовних благ, в
умовах справжньої, об'єктивної оцінки результатів високопродуктивної праці, перебувати на межі,
або за межею бідності, що спостерігається досить часто в наш час і виступає серйозним гальмом на
шляху всіх ринкових реформ.
І якщо згідно офіційної статистики до категорії бідних в Україні віднесено 28% населення, а до
злиденних – майже кожний шостий громадянин країни [11], то все це є показником недосконалості
сучасного механізму розподільчих відносин українського суспільства.
Більш того, подальше впровадження структурних реформ значною мірою залежить від
ефективності механізму розподільчих відносин, від того чи вдасться Україні, з одного боку, досягти
запланованого подвоєння ВВП протягом наступного десятиліття [12], що, безумовно, позитивно
позначиться на вирішенні таких вкрай важливих соціально-економічних проблем сучасного
українського соціуму, як широкомасштабне утвердження авторитету чесної професійної праці,
шляхом дієвої мотивації на основі істотного зростання зарплат, пенсій, стипендій, значного
скорочення рівня безробіття, постійного збільшення видатків на розвиток науки, освіти, охорони
здоров’я, і взагалі відчутного підтягування всіх соціальних стандартів до рівня європейських держав,
у союз із якими прагне долучитися наша країна. З іншого боку, саме по собі зростання ВВП ще не
може бути остаточним показником подальшого просування українського суспільства на шляху
становлення й утвердження цивілізованих, а не гендлярських ринкових реформ, оскільки нині
результати зростання ВВП переважно осідають у верхньому прошарку суспільства і лише крихти
перепадають низовим верствам населення [13].
Саме тут корениться причина хронічної бідності досить значної частки населення, яка в силу
об’єктивних обставин часто-густо демонструє незацікавлене, байдуже, споживацько-утриманське
ставлення до праці, що є певною "родимою плямою" радянського соціалізму, який зазнав краху,
завдяки насамперед недієвості, неефективності розподільчих відносин взагалі і низькому рівню
соціального захисту трудящих зокрема.
З цього приводу заслуговують на увагу дані соціологічних досліджень, проведених Українським
інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка та центром "Соціальний моніторинг",
згідно яких за самооцінками свого матеріального становища "достатнім для нормального життя
респонденти, в середньому, вважають дохід на одного члена родини розміром 1638 грн., що
перевищує отримувані доходи більш ніж у 2 рази" [14].
Зрозуміло, що увесь зміст соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку українського
суспільства має спрацьовувати на зменшення істотного розриву між реальними доходами громадян та
їхніми самооцінками свого матеріального становища.
Лише в такому разі є всі підстави вести мову про забезпечення необхідної пропорційності як у
самій економіці, внаслідок якої виникає місткий платоспроможний ринок, у результаті чого
стимулюється виробництво необхідних товарів, зростає прибуток, а з ним і можливість проведення
повноцінної структурної перебудови, реконструкції виробництва, так і в усьому суспільстві, в якому
здійснюється відтворення якісної робочої сили, розвиток науки, освіти, культури, охорони здоров'я.
Таким чином, держава міцнішає, багатішає, задовольняючи свої фінансові потреби не за рахунок
грабіжницької фіскальної політики, а за допомогою розвитку людини праці.
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У цьому проявляється зворотний зв'язок соціального захисту на заробітну плату і навпаки, як
важливих складових соціального механізму функціонування трудових відносин саме при переході від
командно-адміністративної системи, державного соціалізму до ринку.
По-третє, соціальний механізм функціонування трудових відносин містить і необхідність
істотного поліпшення умов праці мільйонів за рахунок повсюдного витіснення малокваліфікованої,
тяжкої, монотонної фізичної праці, що уособлює в собі мануфактурне виробництво періоду
первісного накопичення капіталу, в результаті широкого розгортання технологічної революції,
впровадження гнучких, автоматизованих технологій, машин з вмонтованим інтелектом. Треба
сказати, що на сьогоднішній день питома вага ручної праці у промисловості становить близько 40%, а
в будівництві сягає за половину. Майже кожен третій робітник у промисловості зайнятий
малозмістовною працею [15], що не може не ускладнювати проблему як формування механізмів
ринкових перетворень взагалі, так і соціального механізму функціонування трудових відносин
зокрема.
Функціонування соціального механізму трудових відносин саме в умовах ринку:
постіндустріального суспільства передбачає поступове створення такої інфраструктури, яка
ґрунтується на надвиробничих системах отримання, обробки інформації, якісно нових параметрах,
принципах роботи транспорту і зв'язку.
Зрозуміло, що вивільнена при цьому робоча сила, яка в умовах ринку є товаром, повинна
перекваліфіковуватись, перенавчатись і не протягом короткочасних, мало що змінюючих курсів, що
мало місце в недалекому минулому, а протягом досить-таки тривалого часу, що вимагає серйозних
матеріальних затрат з боку держави в суворій відповідності до вимог сучасної технологічної
революції. Але не всі робітники через індивідуальні якості спроможні це зробити і тим самим змінити
свій соціальний статус за допомогою праці над собою, заради свого ж майбутнього, майбутнього
своїх дітей та внуків.
І нарешті, по-четверте, до соціального механізму функціонування трудових відносин необхідно
віднести формування, створення таких засобів, шляхів залучення до праці за допомогою
привабливості її матеріальної винагороди, тобто зарплати, а також і самого процесу, що надає його
учаснику певну радість, можливість самоствердитись, самореалізуватись через результати саме
трудової діяльності. У той же час в Україні, в умовах глибокої системної фінансово-економічної,
політичної кризи, спостерігається тенденція суттєвого обмеження ролі зарплати, як регулятора ринку
і одного з важливих факторів розвитку цивілізованих, європейських, а не гендлярських трудових
відносин. І якщо взяти дані про стан заробітної плати в Україні за останні роки, то необхідно
зазначити, що згідно розрахунків Міністерства праці і соціальної політики номінальна заробітна плата
у 2007 р. становила 243 долари США [16]. При цьому будемо пам’ятати, що середня зарплата в
Україні зараз в 2,5 рази менша, ніж у 1991 році і в 37 разів менша середньої зарплати пересічного
американця [17].
Про який широкомасштабний прояв творчого ставлення до праці в сучасному українському
суспільстві може йти мова, коли питома вага заробітної плати в собівартості продукції у 2002 році
становила лише 6-7%, в той час як на початку 90-х років ХХ ст. цей показник складав 15-20% [18].
Ось чому найважливішою особливістю функціонування соціального механізму трудових відносин
є те, що за умов переходу від адміністративно-командної системи до ринку, тобто плюралізму, який
встановлюється в муках і несе неминучі "родимі плями" як раннього, пізнього капіталізму, так і
радянського соціалізму, нові багатоукладні форми економіки певний час об'єктивно будуть у
меншості. А це означає, що прихильники цивілізованих, зразка початку XXI століття реформ як
сьогодні, так і завтра, напевно, не можуть розраховувати на можливість бути в абсолютній більшості
в кількісному та сутнісному значенні цього слова.
За збігом відповідних об'єктивних і суб'єктивних факторів, особлива роль серед яких і належить
соціальним, трудовим, у певний історичний час, який може розтягнутись на довгі десятиріччя,
досліджувана реформаторська меншість може трансформуватись еволюційно і стрибкоподібно у
свою протилежність, але вже за наявності, в багато чому здійснених, революційних по суті,
перетворень у нових формах економіки, які уособлюють ринкову, плюралістичну, постіндустріальну
модель розвитку суспільства. Адже будь-який "еволюційний процес, розглянутий у широкому плані,
– зазначає академік Б. Кедров, – включає в себе не лише кількісні і якісні зміни; з огляду на це він
завжди передбачає наявність двох протилежних, що взаємодіють між собою, моментів: стрибків
(тобто якісних змін) і поступовості, причому поступовість являє собою не лише необхідну форму
кількісних змін, але і можливу за певних умов форму якісних змін" [19].
У процесі становлення таких якісно нових багатоукладних форм ринкової економіки, що містять
"родимі плями" раннього, манчестерського капіталізму і вже поваленого радянського соціалізму, як,
скажімо, наявність багатомільйонної армії людей, соціально, почасти довічно закріплених за
виконанням тяжкої, малокваліфікованої, рутинної фізичної праці, яка багато у чому обумовлює
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специфіку функціонування соціального механізму трудових відносин і проявляється у
концентрованому вигляді, висловлюючись термінологією Б. Кедрова: стрибок і поступовість.
Але при цьому не будемо забувати, що класична буржуазна індустріальна модель виробництва і
споживання ніяк не може вважатись зразком для наслідування, бо наступне дотримання її загрожує
потенційною небезпекою незворотних, що зачіпають глибокі інтереси десятків мільйонів людей,
екологічних катастроф. У зв'язку з цим дуже актуальним є положення, яке аргументує академік
Н. Моісеєв, про те, що саме людство було і є головним сміттєвиробником: воно виробляє відходи
органічного походження, вилучаючи їх з природного кругообігу речовин, у 2000 разів інтенсивніше
за всю іншу біосферу. У наш час стає більш очевидним, що навантаження від людської діяльності,
найперше – трудової, на оточуюче середовище, не просто визначає його еволюцію, а і зростає так
швидко, що вести мову про якусь рівновагу біосфери і одночасно про збереження гоместаза виду
homo sаріеns вже немає необхідності [20].
Адже оптимальна модель розвитку українського суспільства не може не враховувати
взаємообумовленності, тріади: суспільства, виробництва, на основі певної науково-технічної бази і
природи, до якої сучасний, не говорячи вже про майбутнє, виробничий потенціал повинен всіляко
пристосовуватись, але аж ніяк не навпаки, що характерно для періоду первісного накопичення
капіталу, раннього, манчестерського капіталізму, з проблемами якого повною мірою зіткнулися
сьогодні країни, які утворилися на теренах колишнього СРСР.
Виходячи з тих соціально-політичних, економічних, духовно-ідеологічних реалій українського
суспільства, потрібні не стільки спроби скоротити, стиснути історичні рамки періоду первісного
накопичення капіталу і найшвидшого тим самим досягнення стадії постіндустріального капіталізму,
що ставить нас у становище наздоганяючих, скільки розумне, з урахуванням історичного досвіду
будівництво дійсно демократичного, процвітаючого суспільства, в якому людина праці повинна бути
надійно, зовсім не так, як нині, соціально захищена і з огляду на це виявляє хазяйське, зацікавлене
ставлення до праці, що служить надійною основою впевненості в майбутньому.
Тому всі спроби повернутись до радянського соціалізму або форсувати просування до
постіндустріальної стадії капіталізму, що посилюють соціальну диференціацію а, отже, і соціальну
напругу до критичних меж, поспішна зміна соціальної конфігурації суспільства потенційно
загрожують "югославізацією" всього життя в країні.
Крім того, спроби тиску з будь-якого боку полярних таборів ризикують появою, так би мовити,
третьої політичної сили, яка, як не раз траплялось, може повести маси, виснажені тривалим, що веде
до різкого зниження життєвого рівня людини праці, протистоянням різних політичних полюсів. У
даному випадку не можна не нагадати слова великого французького філософа Шарля Луї Монтеск'є
про те, що "все, що існує, має свої закони" [21].
Говорячи про наявність періоду трансформації соціалізму в капіталізм, необхідно підкреслити, що
марксизм-ленінізм пояснює неминучість перехідного періоду між ними тим, що капіталізм
економічно зародився в надрах феодалізму. Оскільки ці лади базуються на однотипних виробничих
відносинах приватної власності, то економічною основою соціалізму, що заперечують експлуатацію
людини людиною, виникнути в умовах буржуазного ладу не можуть, оскільки їм нібито повинен
передувати переворот політичний – пролетарська революція і диктатура пролетаріату, що ніби дає
простір принципово новій колективістській формі власності.
У свою чергу, перехідний період від радянського примусового соціалізму до ринку,
громадянського суспільства не заперечує можливості зміцнення тоталітаризму і підтверджує, що
руйнація верхнього символічного шару "радянськості" ще не призвела до формування нових
цінностей, орієнтацій та мотивацій, які стимулюють активність, ініціативу, відповідальність, поза
якими втрачається всякий сенс аналізу соціального механізму функціонування трудових відносин.
Саме відсутність надійного прогностичного потенціалу марксистсько-ленінської теорії
суспільного розвитку і стала однією з причин краху радянської моделі соціалізму, який, відтак, і не
створив ефективно працюючий соціальний механізм функціонування трудових відносин. І взагалі "всі
моделі соціальної зміни, що існували досі, виявилися такими, що мають низький прогностичний
потенціал, що призводило до особливо тяжких наслідків у тих випадках, коли вони ставали
підґрунтям соціальної практики" [22].
Сьогодні в умовах становлення ринку саме недоведеність до логічного кінця капіталістичного
розвитку і їх "перервність" після жовтня 1917 р., помножені на породжені "розвинутим" соціалізмом,
"родимі плями" призвели до того, що все знову немов повертається у свої рамки.
Але в цьому випадку не варто забувати про людський фактор, людський матеріал, істотною рисою
якого є те, що існує сформована людина, хоч не нова, але така, що певною мірою, нерідко не
сприймає необхідність ринкових реформ, багато в чому зіпсована "зрівнялівкою", непослідовним
здійсненням принципу соціальної справедливості, що звикла здебільшого чекати милості від держави,
тобто від мудрих, справедливих, наділених унікальною властивістю всіх розсудити, керівників усіх
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рівнів. "Якщо говорити про прогрес Європи, – зазначає М. Драгоманов, – особливо західної, то він
обумовлений в першу чергу, копіткою, впорядкованою тривалою працею багатьох поколінь, що
багато в чому визначало і визначає усю палітру громадського життя. Але в Росії орієнтири масової
свідомості були, як відомо, дещо іншими і пов'язані з сподіваннями на краще, яке має прийти від
"доброго царя, розумного керівника", який раптово водночас зробить усіх щасливими" [23].
Цілком очевидно, що подібна установка значної кількості працездатних осіб не на працю у
влаштуванні власної долі певною мірою ще більше зміцнилась і розвинулась саме в роки радянської
влади.
У цей час у гонитві за валовими показниками, в тому числі й у сфері соціальних і особливо
розподільчих відносин, розуміючи, наприклад, нерівність у доходах як "пережиток" капіталістичного
минулого, майже замовчувалось, що розподільчі відносини соціалістичного суспільства не можуть не
бути відносинами неповної рівності, тобто фактичної нерівності у задоволенні його членами постійно
зростаючих матеріальних і духовних потреб.
Причому використання соціальної нерівності, за справедливим зауваженям дослідника
М. Руткевича, як важеля для просування до все більшої соціальної рівності – така вельми загальна
закономірність розвитку соціалізму, діє як при оплаті праці за її кількостю та якістю, так і при
здійсненні першої частини... формули "від кожного за здібностями" [24].
Таким чином, така чітко зафіксована й аргументована вченим закономірність використання
соціальної нерівності як необхідної умови для досягнення повнішої соціальної рівності є нічим
іншим, як констатацією того, що сама по собі соціальна нерівність – це свого роду найважливіший
стимул у соціальному механізмі функціонування трудових відносин, який спонукає тих, хто сьогодні
бідний, працювати краще з усіма наслідками, що виходять звідси, і тим самим за допомогою
високоякісної праці вирватись з орбіти малозабезпеченості, бідності.
Інша справа, що для цього, крім елементарного бажання, робітнику потрібно мати відповідну
професійну придатність, яка має щоденно підтверджуватись на основі копіткої праці не лише зі
знаряддями й предметами праці, а в першу чергу над самим собою. Аби все це відбулося, потрібно
підвищувати кваліфікаційний рівень, доводячи тим самим здібність, виконувати ті чи інші престижні
у своїй масі функції, які відповідним чином матеріально і морально стимулюються в суспільстві.
Більш того, зазначена М. Руткевичем соціальна закономірність, якщо не замовчувалась, то не
отримувала свого подальшого дослідження в силу часто-густо повторюваного, як заклинання,
положення про те, що бідність як негативне явище – це доля докомуністичних формацій і їй не може
бути місця при соціалізмі. Ось чому на практиці, якщо дотримуватись відомого ленінського
положення про те, що в "новому кращому суспільстві не повинно бути ні багатих, ні бідних, усі
повинні працювати" [25], просякнутому негативним ставленням до самої можливості наявності
бідних при соціалізмі, офіційне радянське керівництво тим самим не приділяло уваги другій частині
твердження, про те, що всі повинні працювати, нерідко забуваючи, що праця від праці різниться, що
вона здійснюється не для самої себе, не для ритуалу, за яким неминуче двічі на місяць слідує
відповідний підпис у відомості про зарплатню, а для виробництва товарів, які своєю якістю не
поступаються кращим зарубіжним аналогам.
Саме відсутність реальних уявлень про складові елементи, а тим більше про їх субординацію,
соціального механізму функціонування трудових відносин, особливе місце серед яких займає питання
про соціальну нерівність, вірніше, про оптимальні граничні масштаби даного неминучого соціального
явища, і порушення яких як в кількісному, так і в якісному відношенні викликає зростання соціальнополітичної напруженості, яка є підґрунтям соціальних катаклізмів, революцій, багато в чому і стала
причиною неминучого краху радянської моделі соціалізму.
Разом із тим, якщо дотримуватись подібної логіки, не виключено й те, що, не осмисливши, а тим
більше не запустивши на повну потужність даний механізм у відповідності не з прагненнями
політиків будь-якого рангу, а з вимогами ринку зразка ХХІ ст., цей процес може потенційно не
відбутися. У даному випадку автор не ставить завдання аналізу такої ситуації, яка гіпотетично має
право на існування.
Причому не будемо забувати, що в будь-якому суспільстві є певна кількість осіб: пенсіонерів,
дітей, інвалідів, що в силу відомих обставин не беруть участі у виробництві матеріальних та духовних
благ і яким держава повинна гарантувати задоволення мінімуму їх потреб. А при соціалізмі, основою
якого мав би стати принцип соціальної справедливості, була створена нерівномірність між групами
населення в реальному користуванні матеріальними та духовними благами, які отримуються вже
безкоштовно з суспільних фондів споживання.
За вимогами соціальної справедливості найбільша кількість життєвих благ, що отримуються
безкоштовно або на пільгових умовах, за логікою речей повинна була припадати на представників
малозабезпечених груп населення, а не навпаки, як часто бувало в реальній соціалістичній дійсності.
Більше того, через недосконалість розподільчого механізму радянського суспільства, доперебудовної
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і особливо перебудовної доби, розподіл безкоштовних благ з суспільних фондів споживання, за
чисельними соціологічними дослідженнями, складався "на користь не менш, а більш
високооплачуваних груп населення" [26], що не могло не підривати стимули до високоякісної праці
значної частини працівників.
Крім того, дана тенденція, що не дозволяла соціалістичному суспільству повністю забезпечити
проголошені і закріплені у відповідних законодавчих актах соціальні гарантії стосовно представників
малозабезпечених груп населення і саме за рахунок суспільних фондів споживання максимально
задовольнити їх соціальні пріоритетні потреби в охороні здоров'я, освіті, житлі, мала не
короткочасний, а довгостроковий характер, оскільки висновки соціологів більш ніж двадцятирічної
давності вже фіксували її прояви. І серйозним політикам, якщо вони дійсно претендували на таке
високе звання, слід було зробити далекоглядні висновки, що багато в чому дозволило б пом'якшити ті
соціальні протиріччя, які об'єктивно визначали у великій мірі крах радянської системи.
Більш того, ще наприкінці 60-х – початку 70-х років XX століття соціологи встановили, що навіть
у межах одного міста групи з більш великим рівнем доходу часто користувались благами з
суспільних фондів споживання в більшій мірі, ніж категорії з меншими доходами, хоча все повинно
було бути якраз навпаки, якщо слідувати проголошуваним принципам соціалізму, то це ніяк не
спрацьовувало на посилення привабливості соціалістичних ідеалів серед трудящих, особливо молоді.
Так, охоплення дошкільними закладами дітей із малозабезпечених сімей складало 48,2%,
високооплачуваних – 91,6%, охоплення позашкільними заняттями учнів відповідно – 20,1% та 34%,
піонерськими таборами і дитячими санаторіями – 11% та 14,2%, будинками відпочинку і санаторіями
осіб старших 16 років – 4,1% та 14,6% [27].
Зрозуміло, що зазначені негативні тенденції у сфері соціальних відносин, так би мовити,
соціалістичного походження в умовах становлення громадянського суспільства ще більше
посилюються, породжуючи зростання соціальної напруженості, створюючи об'єктивно далеко нерівні
стартові можливості входження в ринкові відносини для різних груп населення.
Отже, наведена вище аргументація про деякі особливості становлення соціального механізму
функціонування трудових відносин в умовах ринку, його особливостей до жовтня 1917 року і
радянської доби неминуче вимагає дальшого всебічного комплексного осмислення свого роду
історичного тла. У цьому плані відзначимо справедливість думки відомого американського
політолога радянського походження О. Янова про те, що, аби зрозуміти сутність процесів, які
відбуваються на території колишнього СРСР, необхідний аналіз за 70-100 років, а вивчення історії
найменше десяти поколінь [28].
Одним із важливих компонентів такого історичного тла, аналіз якого багато в чому сприяє
осмисленню сутності соціального механізму функціонування трудових відносин, є дослідження хоч
би в самих загальних рисах ролі і місця робітничого класу у становленні тих соціальних передумов,
які обумовлюють перехід українського суспільства до ринку. Відомо, що робітничий клас, який після
жовтня 1917 р. складав не більше 15% населення [29], не міг би зберігати керівної позиції, якби не
залучив у союзники більшість трудящого населення, а саме – селянство.
В інших умовах, у країнах так званої народної демократії, такий союз об'єднував робітничий клас,
все селянство разом із так званими "куркулями", міську дрібну, а часом і середню буржуазію. Але
марксизм середини і другої половини XX ст. не виключив можливості і того, що в майбутніх
соціалістичних революціях, які нібито повинні мати місце відповідно до логіки "наукового
комунізму", можливий більш широкий за соціальними параметрами союз антиімперіалістичних сил,
що пригнічуються міжнародними, транснаціональними монополіями. У такому випадку марксисти
розуміли соціальні революції як такі, що ведуть у силу дії найскладнішого комплексу об'єктивних і
суб'єктивних факторів, до неминучої зміни одної суспільно-економічної формації іншою, одного
способу виробництва іншим, одної соціально-економічної форми організації праці іншою.
І серцевиною подібних змін виступає якісна зміна форм власності, що веде революційними,
еволюційними, мирними та немирними, парламентськими та авторитарними, диктаторськими
шляхами до перебудови соціальної структури суспільства. Уся післяжовтнева історія СРСР та історія
інших країн соціалістичного табору яскраво свідчить, що заради реалізації в сутності утопічних
постулатів марксизму-ленінізму про приватну власність як джерело антагонізмів та соціальну
революцію як локомотив історії на практиці були знищені так звані експлуататорські класи,
включаючи десятки мільйонів селян-трударів та ремісників. "Криваві революції, – попереджував
герценівський "Колокол" 1 лютого 1858 року, – повторюються судорожно та безплідно, приносячи
замість громадянської свободи ганебний деспотизм" [30].
При цьому, вельми схожу оцінку сутності соціальних революцій, але вже крізь призму проблем
трудової самооцінки особистості, що займає істотне місце в соціальному механізмі функціонування
трудових відносин, дає М. Горький, відзначаючи, що "...революція не має в собі ознак духовного
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відродження людини, не робить людей чеснішими, відвертішими, не підвищує їхньої самооцінки та
оцінки їхньої праці" [31].
Більш того, всі ці зміни, що торкаються інтересів, ціннісних орієнтацій трудящих, чи
сприймаються, схвалюються переважною чи хоч би значною масою населення, або, навпаки,
відкидаються їхньою ж трудовою діяльністю, сприйманням чи запереченням якісно нового ставлення
до праці. У такому випадку виникає цілком закономірне питання, чому саме за допомогою трудової, а
не, скажімо, суспільно-політичної чи духовної діяльності, маси можуть більш-менш правильно чи
неправильно судити про близькість, співзвучність їм, чи, навпаки, несприймання ними тих чи інших
політичних доктрин, теорій гасел, установок та програм.
Навіть, якщо виходити з суто кількісного підходу, то саме за допомогою трудової діяльності, як
найбільш масового процесу, ніж, скажімо, політичний, трудові верстви населення, що є більшістю в
будь-якому суспільстві, через власне "Я" пропускають той широкий спектр політичних програм,
гасел, обіцянок, посул будь-якої влади, не кажучи вже про періоди революційно якісних змін, що
ведуть до заміни одної форми власності іншою, одного способу виробництва іншим, одної соціальноекономічної форми організації праці іншою.
Хоча треба сказати, що історії відомі випадки здійснення революції в їх надто антагоністичних,
винищуючих формах, коли масовою, переважно на якийсь час стає не трудова, а політична і навіть
озброєна діяльність, коли багато чого в суспільстві вирішує "людина з рушницею", а не зі знаряддями
праці, за допомогою яких робітник виробляє найбільш потрібні в усі часи та епохи матеріальні та
духовні блага.
У цьому зв¢язку навряд чи хто буде всерйоз піддавати сумніву положення про те, що в кінцевому
рахунку ефективність соціально-політичного, економічного курсу, будь-якої політичної сили, яка
претендує на владу, а тим більше взяла її в свої руки, визначається народом, тим же виробником, за
допомогою таких традиційних критеріїв, як: "що мені дає моя трудова діяльність"; "що можу я, а
також мої ближні мати, чи, навпаки, не мати, отримуючи за її результати". А в тому, що особистість
як представник конкретного соціуму ніколи не зупиняється на досягнутому і справедливо бажає мати
причому, часто не тільки матеріальних, але й духовних благ більше, ніж учора, немає нічого
ганебного, нічого, що суперечить людині як істоті суспільній.
Тим більше в цьому зв'язку не можна відмовити в правомірності ленінському підходу, що відкрив
загальносоціологічний закон підвищення потреб [32]. І цілком очевидно, що потреба в праці в
контексті даного закону має ніби свою соціологічну нішу. Адже від реалізації потреби в праці
залежить як економічна могутність будь-якого політичного устрою, так і задоволення постійно
зростаючих матеріальних та духовних потреб особистості.
Таким чином, можна зробити висновок, причиною будь-якої соціальної революції в кінцевому
рахунку є саме незадоволення трудящих мас існуючими соціально-економічними, політичними
умовами здійснення, протікання трудової діяльності, результати якої їх не влаштовують. За подібною
логікою зрозуміло чому процес становлення капіталістичних, ринкових відносин був навіть у
Західній Європі таким тривалим, що розтягнувся не на одне століття.
У контексті положень, що аналізуються, можна підійти до пояснення, чому та ж буржуазна
революція у Франції зазнала кілька етапів: 1789 – 1794 рр., 1848 – 1852 рр. У царській Росії
прискорене утвердження ринкових, капіталістичних відносин, що інтенсивно почалося після
скасування кріпаччини в 1861 р., відбувалося аж до жовтня 1917 р., увібравши в себе відразу дві
революції: 1905 – 1907 рр., лютий 1917 р. Якщо в даному випадку виникає хоч найменша спокуса
хоча б у загальних рисах проаналізувати сутність, причини, цілі, рушійні сили даних революцій, то
ми неминуче виходимо за рамки нашого дослідження.
Імовірно, жовтнева революція 1917 р. була багато в чому реакцією багатонаціонального народу на
криваву Першу світову війну. Поставлені царським урядом мільйони селян під рушницю поступово
зрозуміли, що зброю можна направити й проти ненависних їм поміщиків, а отже й проти всього
державного суспільно-політичного устрою. Усвідомивши себе як силу не тільки у військовому
відношенні, солдатська маса, яку активно агітували більшовики, була впевнена, що в ситуації, яка
склалася, вже не спрацює політика "приборкання", як було після поразки першої російської
буржуазної революції 1905 – 1907 рр. У цьому зв'язку, на наш погляд, чекає свого серйозного,
безпристрасного наукового аналізу питання про історичні долі НЕПа, особливо його генезису, як
небезуспішну спробу В. Леніна і його прибічників вмонтувати в соціалізм те, що може бути
прийнятним, може дати простір творчій ініціативі людині праці, котрою в той час у Росії, Україні був
здебільшого селянин. Саме в Леніна можна знайти вкрай важливий висновок, що "вдержатися можна,
тільки взявши весь досвід культурного, технічного, прогресивного капіталізму" [33].
Як це не парадоксально звучить, але і сьогодні, коли суспільство трансформується навпаки, від
радянського соціалізму до ринку, капіталізму, слова Леніна про те, що втриматись можна при умові,
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якщо взяти на озброєння увесь досвід культурного, технічного, прогресивного капіталізму,
безпосередньо стосуються до влади належних і не лише в Україні, а на терені колишнього СРСР.
Але особлива складність, якщо не таємничість, нинішнього перехідного періоду, полягає в тому,
що слова, проголошені В. Леніним майже девяносто років тому, адресовані, як це не дивно звучить,
як і до тих, у кого в руках політична влада, так і до мільйонів людей, які в результаті щоденної,
копіткої роботи, в першу чергу над самим собою, повинні змінити ставлення до праці як до
прокляття, покарання за гріхи Господні на ставлення хазяйське, зацікавлене, особистісне, яке
дозволяє і передбачає оволодіння культурно-технічним, а в наших умовах і науково-технічним,
інтелектуальним досвідом прогресивного, зразка початку XXI ст., капіталізму.
У зв'язку з цим не можна не відмітити глибоку думку академіка М. Моісеєва про те, як багато
"часу було необхідно лютеранським країнам, щоб перетворити ставлення до праці, як до "Божої кари"
в життєву мету" [34], до того ж народів, говорячи ленінськими словами, які являють собою справді
"прогресивний капіталізм". Дійсно, останні два слова, на наш погляд, можуть стати вихідними в
дослідження проблеми соціального механізму функціонування трудових відносин, оскільки не
визначивши в контексті яких соціально-політичних, економічних параметрів вони перебувають,
неможливо говорити про соціальний механізм, який є в певній мірі відбитком, дзеркальним
відображенням господарського, політичного, правового механізмів і навпаки.
Разом із тим "механізми дії соціальних закономірностей – це механізми, які формують середні
рівнодійні величини, які характеризують соціальні відносини на різних рівнях соціальної організації
суспільства" [35]. Більш того, дуже важко вести мову про соціальний механізм функціонування
трудових відносин, до кінця не з'ясувавши суті, завдань, кінцевих цілей тієї політичної, економічної,
соціальної, духовно-ідеологічної моделі розвитку суспільства, згідно законів, вимог якої відбувається
розвиток нашої країни.
Отже, капіталізм не завжди тотожний капіталізму, очевидно, як і соціалізм, інакше ми не ходили б,
образно кажучи, з жовтня 1917 р. і по цей день навколо одного кола: капіталізм-соціалізм і навпаки.
Автор розуміє, що його можуть звинуватити в усіх гріхах, приклеївши різноманітні ярлики та "ізми",
але від цього суть проблеми, за нашим глибоким переконанням, не змінюється.
Отже, намагаючись з'ясувати відмінності власне капіталізму від капіталізму прогресивного, як
писав у свій час В. Ленін, а стало бути і ринку, так би мовити первісного, дикого, від ринку, знову ж
таки культурного, прогресивного, з метою усвідомлення специфіки функціонування соціального
механізму трудових відносин в умовах становлення громадянського суспільства, не можна не
поглянути на проблему, яка аналізується, під кутом зору оцінок розвитку суспільства не на
формаційному рівні, а, якщо можна так сказати, на цивілізаційному.
У даному випадку, ми підійшли до питання про те, в якій цивілізації може мати місце
максимально ефективна система управління трудовою діяльністю, яка реалізує на практиці позитивні
сторони, як периферійного, так і централізованого управління. Відомо, що периферійний момент
управління є базою всієї системи управління трудовою діяльністю, так як на периферії знаходяться
об'єкти управління, тобто конкретний виконавець трудової діяльності, поза яким втрачає зміст будьякий трудовий процес і управління. Крім того, саме робітник у максимально периферійній системі
управління виступає одночасно як суб'єктом, так і об'єктом управління своєї трудової діяльності.
Більше того, в такій системі управління людина праці повністю розпоряджається тими матеріальними
і духовними благами, які вона створює своєю працею, і в зв'язку з цим максимально периферійна
система управління постає як найефективніша, тому що передбачає добровільну трудову віддачу
людини, її глибоку зацікавленість у власній праці та її результатах, які втілюються в товарах
матеріального та духовного споживання та послугах.
Говорячи про позитивні моменти централізованого управління, варто відмітити, що воно дозволяє
"орієнтувати в просторі й часі однотипні дії окремих працівників і трудових колективів. Це надає їм
однонаправлений і узгоджений характер, підсилює їх загальний ефект і в цілому дає можливість
здійснювати таку трудову діяльність, яка не під силу адекватній кількості людей, які трудяться
поодинці" [36].
Таким чином, централізоване управління трудовою діяльністю створює необхідні умови для
вдалої реалізації позитивного ефекту периферійного управління, яке найбільш рельєфно проявляє
себе у трудовому процесі, що детермінований багато в чому дією соціального механізму
функціонування трудових відносин, поза яким вкрай проблематичним є подальше осмислення шляхів
становлення громадянських структур сучасного українського суспільства, його входження у
соціально-економічний, політичний, духовний простір європейських країн.
Отже, питання про сутність, структуру соціального механізму функціонування трудових відносин
містить в собі неабиякий соціально-філософський практичний зміст, комплексний аналіз якого
суттєво сприяє здійсненню подальших наукових розвідок відносно шляхів, темпів, напрямків
утвердження в Україні громадянського суспільства та його постіндустріальній, інформаційній стадії,
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що передбачає принципово новий статус людини праці, яка б посіла належне місце не лише як
виробника матеріальних і духовних благ, але і як господаря власної долі та держави, боротьба за яку
тривала протягом багатьох століть.
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Сухачев С. Я. Социальный механизм функционирования трудовых отношений:
сущность и структура.
В статье исследована сущность, структура социального механизма функционирования трудовых
отношений. Показано, что в его многогранную структуру входят в первую очередь принципиально
новая система гранично высокой оплаты качественных результатов труда, существенно
видоизмененная система распределительных отношений, которые складываются в условиях
становления рынка, гражданского общества, а также качественно преобразованные условия труда
миллионов за счет повсеместного вытеснения малосодержательного, тяжелого, физического
труда, который олицетворяет в себе мануфактурное производство периода первоначального
накопления капитала.
Suhachov S. Ya. The Social Mechanism of Labour Relations Functioning: the Essence and the Structure.
The article researches the essence and the structure of the social mechanism of labour relations. It has been
proved that the many-sided structure of the mechanism of labour relations incorporates an essentially new
system of high payment for the efficient results of labour, as well as a considerably altered system of
distribution relations, which develop when the market and the civic society are in the making. The conditions
of labour for the millions of people substantially change, owing to the general exclusion and displacement of
non-efficient hard physical labour which is the incarnation of manufacture production of the period of the
primary accumulation of capital.
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ДЕКОНСТРУКЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
У статті розглядається проблема кризи ідентичності в умовах глобальних соціокультурних
трансформацій. Вбачається проведення дослідження ідентичності з позицій дискурс-аналізу.
Затверджується "зняття" реіфікуючого відношення до ідентичності. Робиться висновок про
деконструкцію ідентифікуючої уяви особистості як історично нової умови самовизначення
соціального суб’єкта.
Глобальні соціокультурні трансформації по-новому проблематизують процеси самовизначення
соціальних суб’єктів. Визнання феномена транзитивних, перехідних суспільств змушує теоретиків до
експлікації "закону транзитивності" – "від чого до чого", наприклад, від феодалізму до капіталізму,
від варварства до цивілізації. Але є більша різниця в тому, як цивілізована людина сама себе адаптує,
самовизначає, і в тім, як варвари можуть бути пристосовані до всього. Вирішення протиріччя між
теорією й практикою "транзитивності" виражено ідеологічною боротьбою за свідомість або
боротьбою за ідентичність. Теоретичне осмислення цієї колізії продовжує бути актуальним.
Критичний аналіз кризи ідентичності в контексті суперечливих тенденцій глобалізації
представлений працями В. Хёсле, С. Хантінгтона, П. Кеннеді, І. Валлерстайна, У. Бека, Ж. Бодріяра,
П. Хіманена, Р. Робертсона, З. Баумана, М. Кастельса, Н. Еліаса, В. Л. Іноземцева, А. С. Панаріна,
Н. В. Паніної, Є. І. Головахи. Незважаючи на обґрунтованість теоретичного пророблення проблем
ідентичності, залишається невирішеним питання про зв’язок форми нашої соціальності, як і форми
суспільства, в якому ми живемо, з особливостями постановки й вирішення завдання
самоідентифікації, самовизначення соціального суб’єкта.
Метою статті є намір намітити низку можливих напрямків дослідження проблеми кризи
ідентичності в сучасну епоху.
Під ідентичністю розуміють процес, через який соціальний актор пізнає себе й конструює змісти,
головним чином на основі даної культурної властивості або сукупності властивостей, крім більш
широкої співвіднесеності з іншими соціальними структурами. Затвердження ідентичності не
обов’язково означає нездатність співвідноситися з іншими ідентичностями (наприклад, жінки ще
співвідносяться з чоловіками) або охопити все суспільство під егідою своєї ідентичності (наприклад,
релігійний фундаменталізм прагне навернути всіх і кожного). Але соціальні відносини визначаються
vis-a-vis іншим, на основі тих культурних властивостей, які конкретизують ідентичність [1: 43-44].
Стає ясною складність формування глобальної, космополітичної, мультикультурної ідентичності
не de jure, а de facto. Російські вчені Є. Н. Данілова й В. О. Ядов, досліджуючи тему кризи
ідентичності, стверджують [2], що певна стабільність ідентифікацій спостерігається лише в одній
"ланці" – у колі близьких людей, інші сектори ідентифікаційної матриці постійно змінюються.
Найближче оточення – родина, друзі, колеги – утворює стійкий базовий комплекс соціального
самовизначення. Ідентифікації з більшими спільностями нестабільні, тим більше незначні політичні
ідентичності. Головними ресурсами виживання залишаються персональні мережі взаємодії, оскільки
тільки знайомі й близькі викликають довіру й почуття захищеності перед обличчям невизначеності
від анонімних "суб’єктів" і зростаючих неконтрольованих погроз сучасного світу. Данілова й Ядов
вважають, що Ф. Теніс був провидцем, уважаючи общинність джерелом соціальної стабільності. У
роки радикальних змін люди особливо відчувають потребу в общинних взаємовідносинах.
Але це не вся правда. За технологічними революціями випливають революції соціальні. Тому й
можливий перехід від общинної власності, через приватну, до суспільної власності. Сучасна
інформаційно-технологічна революція створює нові умови для комунікації. Технологія глобальної
інформаційної мережі формує реальний віртуальний простір комунікації [1: 351]. Це сприяє
становленню історично нової форми спільності – людства. Дана форма спільності разюче
відрізняється від традиційних – роду, племені, народності, нації. Ці спільності розумілися як
близькість і соціальна єдність, цілісність, організовані за допомогою локально-просторових
комунікацій, наприклад, троп і доріг. Сучасне застосування інформаційно-комунікаційних технологій
у повсякденному житті змінює поняття спільності. Комунікація людства принципово здійснюється за
допомогою електронних потоків Мережі в on-line режимі. Такий, віртуальний кібер-простір людства
дає більше мобільності індивідові, ніж локальний, фізико-географічний простір традиційних
спільностей. Актори знаходять анонімність – основні параметри ідентичності, наприклад, стать, раса,
національність, – у віртуальному просторі легко ре-інтерпретуються. Індивід стає гіпермобільним
відносно ідентичності – сам конструює свою, мережну ідентичність. Усунення реальною
віртуальністю просторової дистанції дає привід говорити про глобалізації "без меж" [3; 4].
© Чернієнко В. О., 2009
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Про духовну емансипацію особистості, що виростає з історичної необхідності змін способів
виробництва, писав К. Маркс: "Кожний індивід має суспільну міць у формі речі. Відніміть цю
суспільну міць у речі – і вам доведеться дати її одним особам як владу над іншими особами.
Відносини особистої залежності (спочатку зовсім первісні) – такі ті перші форми суспільства, при
яких продуктивність людей розвивається лише в незначному обсязі й в ізольованих пунктах.
Особиста незалежність, заснована на речовій залежності, – така друга велика форма, при якій вперше
створюється система загального суспільного обміну речовин, універсальних відносин, всебічних
потреб і універсальних потенцій. Вільна індивідуальність, заснована на універсальному розвитку
індивідів і на перетворенні їх колективної, суспільної продуктивності в їхнє суспільне надбання, –
така третя сходинка. Друга сходинка створює умови для третьої" [5: 100-101]. У третій сходинці ми
бачимо тенденцію не усуспільнення власності, а усуспільнення праці. А це останнє й приводить до
духовної емансипації, в тому числі до "зняття" реіфікуючого відношення до ідентичності.
Ретельний аналіз праць сучасних авторів із проблем ідентичності (наприклад, [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14]) дозволяє зробити низку узагальнень (очевидно, що має продовження) у вигляді, як здається,
корисних тез для методології дослідження ідентичності:
1. Дискурс ідентичності стає актуальним в епоху глобалізації, коли жодна з ідентичностей не є
пануючою. Тут діє закон – найбільш загальні абстракції виникають тільки в умовах найбільш
багатого розвитку, де те саме є загальним для багатьох або для всіх. Тепер ідентичність перестає бути
мислимою тільки в особливій формі. Більше того, із глобальною мобільністю для багатьох
ідентичність стає випадковою і тому байдужною.
2. Ідентичність є концептом семантичного простору, що тоталізує свої елементи. Тому
ідентичність можна визначати як метафізичний хронотоп, що виконує функцію метамови,
пов’язуючий елементи самосвідомості, що ідейно осмислює весь текст, світ-як-текст (тут: хронотоп –
категоріальна форма вираження змістів у різних системах знання).
3. Ідентичність соціального суб’єкта коректно обґрунтовується в рамках дискурс-аналіза (синтез
лінгвістики, марксизму й психоаналізу). Це можливо на шляху розуміння того, що суспільноісторична практика не може повністю охопити універсум. Цю неповноцінність ліквідують дискурси
(тут: дискурс – діяльність, що має надлишковий механізм самоопису, наприклад, мова). Суб’єкт
історичного розвитку розуміється як нескінченно незавершена структура, що постійно прагне до
тотожності й цілісності. Суб’єкт – не автономний, а визначається дискурсами. Крім того, суб’єкт
фрагментований, як би поділений на частини (статуси й ролі). Суб’єкт починає усвідомлювати себе як
особистість, ідентифікуючи себе з ким-небудь поза собою, тобто із представленими в дискурсі
образами. Відповідність образу не повна, тому суб’єкт стає "розщепленим" в основі. Незважаючи на
те, що суб’єкт позиціонований у дискурсах, почуття строгої, остаточної ідентичності в нього не
з’являється. Ідентичність уявляється суб’єктом.
Колективна ідентичність або соціальна група розглядається згідно з тим же самим положенням.
Немає об’єктивно існуючих груп як непереборних субстанцій, оскільки не існує таких об’єктивних
умов, що жорстко визначають поділ соціального простору на групи. Індивіди й групи завжди мають
декілька ідентичностей, що й визначає їхню приналежність до різних соціокультурних суб’єктів.
4. Ідентичність створюється цінностями. Соціальний антагонізм виникає, коли різні ідентичності
(цінності) взаємно виключають одна одну. У результаті цієї боротьби встановлюється панування
гегемонних дискурсів (читай: ідентичностей). Ціннісний вимір ідентичності показує "нарративний
підхід", відповідно до якого "ідентичність" є "єднальною й організуючою метафорою". Дійсно,
метафора виконує семантичну й імперативну функції. Метафора дозволяє досягти меж нашого
концептуального поля, пов’язуючи в цілісність здавалося б розрізнені фрагменти світу. Важливо, що
метафора є конституюванням ідентичності (індивідуальності), ствердженням, за допомогою якого
комплекс ідеологічних якостей стає індивідом, тобто проголошує себе дійсністю.
5. Ідентичність виступає категорією естетичного. Тут ідентичність визначається мімесисом як
безпосередньою ідентифікацією зі "своїм" співтовариством, як "радістю впізнавання". Мімесис є
елементарним видом соціального зв’язку. Мімесис – це таке "наслідування", що передує й навіть
суперечить "реалістичній" репрезентації.
6. Криза соціальної ідентичності визначається як невідповідність критеріїв самоідентифікації
новому порядку речей, як розпад уявлень про те, чим є особистості й народи, ще недавно були так
легко ідентифіковані в певній традиції. Синонімом кризи ідентичності вважається маргінальність як
неможливість однозначної самоідентифікації соціального суб’єкта. Необхідно використати поняття
маргінальності у проясненні проблеми кризи ідентичності в умовах соціальних трансформацій. Тема
кризи ідентичності претендує бути наскрізною для маргінальної свідомості, коли колишня
ідентичність втрачена, а нова ще не склалася ("жах проміжку").
7. Тоталізуючий дискурс ідентичності створює передумову гегемонії й виникнення тоталітаризму,
якщо під останнім розуміти порушення права на нетотожність, розмаїтість.
8. Боротьба з імпліцитним тоталітаризмом ідентичності приводить до ідеології культурного
плюралізму або мультикультуралізму. Дискурс мультикультуралізму виступає проти тотальності
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Загального (у сенсі Гегеля й Маркса), оскільки ця тенденція європейської раціональності, як
вважають, знайшла втілення в тоталітарних режимах ХХ століття.
9. Войовнича ідеологія мультикультуралізму, підтримана постмодерністською методологією
культурної гетерогенності створює в соціальній практиці культ "інакості" і "розходження".
Відбувається добровільне прийняття "стигматизованої ідентичності", а саме, індивіди, що раніше
виступали проти стигми культурних меншин, тепер культивують свою особливість. Для теорії такого
мультикультуралізму це обертається примусовим культивуванням нових гомогенностей, а для
соціальної практики протест проти тоталізуючого Загального виплив у різноманіття дрібних деспотій.
Закон мислення – тотальність – зробив своє коло.
10. Мультикультуралізм як культурний плюралізм з політики загравання з меньшинами й ідеології
всіх тих, хто випробовує жах від зникнення, закономірно виростає до права індивідів на вибір власної
ідентичності, що закріплюється правовою нормою свободи совісті, отже, відповідальності за
особистий світоглядний вибір.
11. Мультикультурність стимулює розвиток, проблематизуючи ідентичність особистості. Для
такої особистості криза ідентичності виступає нормою. Така особистість схильна не боротися з
кризами ідентичності, а культивувати їх. І саме така особистість здатна до інноваційного відтворення,
тобто до зміни наявної логіки дій у рамках "закону відповідності" – виробничі відносини повинні
відповідати продуктивним силам суспільства.
12. Дискурс ідентичності гранично політично лабільний. Зі зміною політики символічного
простору інтерпретатори – політики й політологи – вибирають найбільш прийнятні форми
ідентичності, тобто тотальності для своїх проектів. Наслідком сучасного дискурсу тотальності
вважаємо тенденцію фабрикації нових національних ідентичностей на пострадянському просторі.
Апологети "нових націй" демонструють історицистське мислення, що перетворює мінливі відносини в
незмінні сутності. За фабрикацією нових ідентичностей у політичній практиці стоїть їх
гіпостазування в політичній теорії. Тут дослідники ідентичності виявилися і творцями, і заручниками
дискурсу ідентичності.
13. Для емансипації особистості від реіфікуючої дії дискурсу ідентичності представляється
необхідним широке культивування "критичної теорії", конгеніальної фундаментальним установкам
франкфуртців і такою, що слугує підставою для розвитку різних форм філософськи навантаженого
соціального критицизму, де вичерпання ідей групи й суспільства як "квазісуб’єктів" фіксує новий
етап секуляризації.
14. Рух усуспільнення цінностей світової культури створює нові умови свободи індивідів відносно
суспільних структур. Люди стають здатними рефлексивно творити не тільки себе, але й суспільство.
Соціальне не зникає, але стає підданим впливу свободної рефлексивності, якщо під свободою мати на
увазі "усвідомлену внутрішню необхідність" і дії відповідно до неї. Для вільної особистості
можливий вибір соціального контексту, а саме, які соціальні відносини культивувати, а які ні.
15. Ідентичність не є результатом креативної дії. Вона є результатом історії (пошуків
автентичності та її легітимностей), тобто результатом самозбереження, захисту "себе" (як
"теперішнього", "щирого", "справжнього") і, отже, нападу на "іншого" (як "неістинного"). Таке,
традиційне застосування методу історії у справі проектування нових ідентичностей може бути
гуманістично виправдано лише з боку обґрунтування родової ідентичності (species identity) в дусі
Маркса.
16. Глобальна культура все менше має потребу в істориках як в експертах з минулого. Необхідні
коректні заміни історій колишніх спільностей (родів, племен, народностей, націй), вільні від
мерзенних недоліків минулого, які розповідалися б по усьому світі однаково. Змінилася сама основа
самоідентифікації сучасного суспільства; питання "звідки ми походимо?" відходить на задній план.
У нинішньому суспільстві "ми" вже не визначаємося спільністю нашого минулого. "Ми"
визначаємося спільністю досвіду споживання.
17. У суспільстві споживання загальним (тотальним) є те, що всі ми споживаємо. Однак
тотальності тотальностям становлять різницю. Виділення локально-обмежених ("мікро") груп
здійснюється як тоталізація людських контактів у певній, наявній ситуації. Остання теза містить
схований ідеалізм – фетишизм ідентичності (тоталізації), а саме, рух діалектичної тоталізації в
дослідженні підмінюється наявними тотальностями, їх гіпостазуванням. Таке реіфікуюче мислення
також перетворює мінливі відносини в незмінні сутності.
18. Замість розмови про ідентичності, успадковані або знайдені, більш доречним і відповідним до
реальностей глобалізуючого світу виглядало б дослідження самоідентифікації, завжди незавершеної,
відкритої у майбутнє діяльності, в яку всі ми, за необхідністю або свідомо, залучені.
19. Для перспектив руху самоідентифікації, самовизначення важливо розуміти, що в остаточному
підсумку ідентичність є ансамблем ідентифікацій, їхнім включенням в єдине унікальне тотожне собі
ціле. Паттерн ідентичності як "даність" уявляється соціальним суб’єктом. Принципова неповнота,
незавершеність ідентичності й індивідуальна відповідальність за усунення цієї незавершеності як
"завдання" зрештою виражається багатством або вбогістю ідентифікуючої уяви особистості.
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Хочеться закінчити наші міркування словами українських дослідників вивчення проблем
соціальної адаптації й трансформації суспільства Н. В. Паніної і Є. І. Головахи: "Можна погодитися з
тим, що якщо в недавньому минулому зміна ідентичності припускала маргіналізацію, то в
сьогоднішньому світі ризику виявитися маргіналами більше піддані ті, хто зберігає ідентичність
всупереч зміні об’єктивної соціальної ситуації та не здатні прийняти нові соціальні реалії" [15: 103].
Висновок. Ідентичність є символічним засобом об’єднання з одними й дистанціювання з іншими.
В умовах глобальної мобільності, коли для багатьох ідентичність стає випадковою й тому
байдужною, створюються умови для симуляції ідентичності залежно від соціокультурного контексту.
Ця деконструкція ідентичності складається в руйнуванні впевненості в тім, що ідентичність має єдине
й фіксоване значення. Така емансипація є історично новою умовою самовизначення соціального
суб’єкта.
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Черниенко В. О. Деконструкция идентичности.
В статье рассматривается проблема кризиса идентичности в условиях глобальных
социокультурных трансформаций. Полагается проведение исследования идентичности с позиций
дискурс-анализа. Утверждается "снятие" реифицирующего отношения к идентичности. Делается
вывод о деконструкции идентифицирующего воображения личности как исторически нового условия
самоопределения социального субъекта.
Chernienko V. A. Deconstruction of Identity.
The problem of identity crisis in conditions of global social-cultural transformation is examined in the
article. Research taking of identity from positions of discourse-analysis is supposed. ''Removal'' of reification
relation to identity is maintained. The conclusion about the deconstruction of identification imagination of
person as historically new condition of social subject self-identification is made.
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ВІЗУАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ҐЕНДЕРУ В КУЛЬТУРІ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У статті проаналізовані основні теоретичні та методологічні підходи до вивчення проблеми
репрезентації ґендеру в сучасній візуальній культурі. Розглянуті деякі візуальні образи фемінності та
маскулінності, представлені в масовій культурі радянського та пострадянського періоду. Особлива
увага приділена новітнім маскулінним репрезентаціям у сучасному українському мас-медійному
дискурсі, зокрема в рекламі. Окреслені подальші перспективи дослідження зазначеної тематики.
Актуальність роботи. Однією із найбільш характерних тенденцій світової культури останніх
десятиліть та її наукової рефлексії постає зміна парадигм світосприйняття, яка характеризується
переходом від вербального до візуального образу, що спричинило переворот у гуманітарних науках,
пов'язаний із вивченням візуальної культури (Дж. Т. Мітчелл). Кінематограф, фотографія,
телебачення, реклама, мережа Інтернет та інші візуальні матеріали складають поле візуальної
культури. Розвиток електронних і медіа засобів комунікації, відсутність мовного бар’єру в просторі
візуальності, збільшення швидкості трансляції видимого тексту, практична відсутність надмірних
інтелектуальних зусиль задля осмислення образного меседжу – все це обумовлює експансію
візуального в сучасному світі.
Візуальна культура не просто пронизує всі вертикалі і горизонталі буття сучасної людини, а й тісно
пов’язана з ідеологією, економічними умовами певного суспільства, соціальними міфами і
відповідними їм усім практиками (ґендерними, зокрема). Штучно створені візуальні образи (рекламні,
медійні, політичні, кінематографічні та ін.) формують і нормалізують етнічні, політичні, ґендерні
ролі, соціальні відносини, тобто "природні" заняття і завдання, обов’язки, бажання, стосунки, поняття
успіху, зовнішній вигляд і т.д. жінок і чоловіків [1: 86]. Саме тому, однією із ключових проблем для
розуміння сучасної культури постає питання дослідження візуальних репрезентацій ґендеру в ній.
Актуальність роботи зумовила постановку мети: проаналізувати особливості репрезентацій ґендеру у
візуальній культурі, зокрема його прояви в сучасній (українській) масовій культурі, використовуючи
новітні теоретико-методологічні підходи до вивченні цієї проблеми.
Дослідженню різних аспектів візуальної культури присвячено ряд наукових праць таких
зарубіжних учених, як В. Беньяміна, Ж. Бодрійяра, Г. Дебора, М. Джей, М. Маклюена,
Т. Дж.Мітчелла, Г. Поллок, М. Фуко, П. Штомпки.; в Росії – це праці А. Альчук, В. Арістова,
Т. Дашкової, Ж. Жармухамедової, Н. Захарової, А. Колосова, А. Усманової та ін.; в українській
науковій думці зазначена проблема ще не набула широкого висвітлення. Дослідженням певних зрізів
візуальної культури в Україні займались А. Денищик, О. Піроженко, О. Пушонкова, Є. Семихат,
В. Сидоренко, С. Шліпченко тощо.
Не дивлячись на те, що деякі теоретики вже давно говорять про кризу репрезентації (Ж. Бодрійяр),
у контексті нашої роботи це поняття є не менш важливим. Воно досить багатозначне, широко
використовується у соціальному пізнанні загалом, а також є однією з базових культурних практик.
Одним із загальних визначень поняття "репрезентація" є "представлення одного в іншому і за
допомогою іншого" [2]. У рамках парадигми "культурних досліджень" і феміністської критики
(Г. Співак) поняття "репрезентація" має 2 основних смисли: 1) як "говоріння за когось",
представлення чиїхось інтересів у політиці; 2) ре-презентація в мистецтві чи філософії (як
представлення чогось існуючого іншими засобами) [за 3: 449].
Для розуміння поняття "ґендер" ми використовуємо підходи, розроблені О. Вороніною, зокрема
теорію соціального конструювання ґендеру та ставлення до ґендеру як культурної метафори або
культурологічної інтерпретації [4: 31]. Це зумовлено тим, що, з одного боку, візуальне зображення
фемінності та маскулінності, репрезентоване в культурі, опирається на метафору статі, що апелює до
архетипів, найдавніших уявлень про чоловіче і жіноче. З іншого боку, побутуючі в культурі візуальні
ґендерні образи, – це не просто відображення реального (чи симулятивного) життя, вони
формотворчо впливають на становлення ідентичності особистості, зокрема ґендерної. Підхід, у якому
ґендер постає як культурологічна інтерпретація, осмислюється у філософії постмодернізму в працях
феміністських дослідниць – Л. Іррігаре, Х. Сіксу, Ю. Крістєвої та ін., на яких вплинула теорія Лакана
(теоретик пов’язував походження чоловічого і жіночого в культурі з проблемами структурування і
деструктурування ідентичності, але його трактовку цінностей культури пов’язують із традиційними
цінностями патріархатної влади [5], що зазнало згодом нищівної критики). Ці дослідниці "окрім
біологічного та соціального аспектів в аналізі статі виявили третій – символічний, чи, власне,
© Котова-Олійник С. В., 2009
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культурний аспект" [6: 49]. Чоловіче і жіноче в багатьох культурах існують як елементи культурносимволічних рядів. Так, "чоловіче" ототожнюється з силою, активністю, раціональністю, культурою, а
"жіноче" - зі слабкістю, пасивністю, емоційністю, природою. Звичайно, не всі уявлення про жіноче
начало, як пасивне, і чоловіче, як активне начало є універсальними символами. Проте в
західноєвропейській культурній традиції, в контексті якої частково формувалась також українська
культура, найчастіше жіноче і чоловіче начала представлені як бінарні опозиції. Водночас у
європейській патріархатній традиції ці символічні ряди розглядаються не лише як дихотомія, а й як
ієрархія. Тобто все, що позначається як "чоловіче" або ототожнюється з ним, уважається позитивним,
більш значним, домінуючим, а те, що визначається як "жіноче" – негативним, вторинним, підлеглим.
Міркуючи про стать як культурну метафору, Е. Фі зазначає, що вона передає відношення між
духом і природою. Дух – чоловік, природа – жінка, а пізнання виникло як певний агресивний акт
володіння, в ході якого пасивна природа піддається розкриттю, а людина (в її чоловічому втіленні)
проникає в її глибини і підкорює собі. Таке порівняння людини з духом, що пізнає, а природи – з
жінкою та її підлеглим становищем було і залишається неперервною темою західної культури [6: 3334]. Таким чином, можна припустити, що домінуючими цінностями та найважливішими практиками у
патріархатній культурі вважаються і визнаються завоювання, агресія, насильство.
Розглядаючи та аналізуючи західну культуру, доречним буде пригадати тезу Т. де Лауретіс про те,
що саме насильство народжується в репрезентації, а репрезентація насильства безперервно пов’язана
з поняттям ґендер [7: 350]. Якщо звернутись до аналізу культури з її витоків, то можна побачити, що
ґендерна риторика насильства присутня уже в міфах [8]. Це підтверджує аналіз міфологічних текстів,
сюжет яких розгортається навколо двох його основних персонажів: героя, який ототожнюється з
активним принципом культури і конструюється в якості людини-чоловіка, а також кордону, межі чи
перешкоди, що ідентифікується з жіночим началом. За логікою сюжету герой-чоловік долає
перешкоду шляхом її підкорення (насильства).
Використання психоаналітичного підходу Фрейда і Лакана знайшло також своє відображення в
дослідженнях Л. Малві, яка вивчала візуальні репрезентації ґендеру в голлівудських фільмах [9].
Аналізуючи закріплення ґендеру у візуальній формі чоловічої та жіночої позицій Т. де Лауретіс
одразу за "теорією чоловічого погляду" Л. Малві виявляє в наративому кіно, де жінка представлена як
видовище чи образ, який розглядають та виставляють напоказ. "Її зовнішність закодована для
(отримання) потужного зорового та еротичного враження, аби бути об’єктом розглядування" [10:
190]. У такій ситуації чоловік займає позицію суб’єкта бачення, яку транслює глядачу, і саме він
керує одночасно і дією, і ландшафтом, що дозволяє говорити про "владу чоловічого погляду".
Чоловічу риторику насилля Т. де Лауретіс бачить в усіх тих дискурсах, в яких об’єкти конструюються
як явища жіночого роду і жінки як об’єкти. А це і є виражений у культурі патріархат.
Україна, яка вже понад вісімнадцять років є частиною світового культурного простору, також
зазнає впливу майже тих самих процесів, що поширені та акцентовані в ньому. Але не варто
переоцінювати міру впливу зарубіжних взірців, присутніх у нашій свідомості поряд із тими
стереотипами, котрі були сформовані ще за радянських часів, – вважає І. Тартаковська [11]. Тому їх
теж, певною мірою, можна вважати цілком самостійними явищами реформ останнього часу. Для того,
щоб розібратись і зрозуміти візуальні репрезентації ґендеру в сучасній українській культурі, слід
розглянути деякі візуальні образи жінок і чоловіків, представлені в масовій культурі радянських часів,
оскільки візуальна домінанта в масовій культурі сприяє міфологізації об’єктів презентації, до того ж
це відбувається не тільки стосовно товарів, як у рекламі, а й стосовно людей, культур та етносів [1:
82].
Дослідженню радянської візуальної культури та ґендерним репрезентаціям у ній присвячені
дослідницькі
проекти
В. Арістова,
Т. Дашкової,
Ж. Жармухамедової,
Н. Захарової,
О. Здравомислової, А. Кириліної, І. Тартаковської, А. Тьомкіної, А. Усманової та ін. Причому, слід
зазначити, що майже всі ці дослідниці та дослідники, аналізуючи візуальні (переважно жіночі) образи
в масовій культурі, звертаються саме до радянських журналів, пояснюючи це тим, що журнал як
культурний феномен є одним із способів репрезентації не лише соціальної реальності, але й тих
культурно-ідеологічних цінностей, що складають змістову основу певного історичного періоду.
Журнали і репрезентують, і конструюють соціальну реальність, постаючи провідником офіційної
ідеології та владних відносин [12]. Для "прочитання" візуальних текстів у радянських журналах
дослідники (наприклад, Ж. Жармухамедова) використовували методологію Р. Барта [13], завдяки якій
фотографії підбирались і аналізувались таким чином: studium – це відношення до фотографії як
певного політичного та історичного свідчення (фотографія як культурна ідентифікація), і punctum –
виділення фотографій, котрі мають певні чуттєві точки, що викликають подив.
Досить глибокими і цікавими дослідженнями щодо візуальних репрезентацій у радянській масовій
культурі є праці Т. Дашкової, в яких аналізуються способи візуальних репрезентацій жіночого тіла
передусім у журналах 30-х рр. [14]. У журналах цього періоду Т. Дашкова виділяє два типи жінок, які
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умовно називає "робітничо-селянський" та "артистичний". Якщо в "артистичному типі" акцентується
підкреслена жіночність презентованих образів, то для "робітничо-селянського типу" характерною є
"статева невиразність" в образах жінок, рідше можна було побачити підкреслену маскулінність. Для
другої половини 30-х рр. ХХ ст. характерним є бажання жінок наздогнати чоловіків, тому вони
почали засвоювати невластиві їм професії такі, як трактористки, бурильниці, бетонниці, військові
[14]. Усе це активно відображалось і пропагувалось журналами і, звичайно, не могло не позначитись
на відповідних гендерних репрезентаціях. В інших видах масової культури найбільш значимою була
пара "чоловік/жінка", представлення яких найяскравіше відобразилось у скульптурі В. Мухіної
"Робітник та Колгоспниця" (1937), що згодом стало символом цілої епохи. Т. Дашкова зазначає, що
цей символ був не тільки демонстрацією єдності та нерозривності "союзу робітничого класу та
колгоспного селянства", а й кодуванням складної ґендерної символіки, яка була відображена значно
раніше, в багатьох міфологіях світу. Тут чоловіче начало також репрезентоване більш соціально і
політично значимим "робітничим класом" з відповідною фалічною символікою молота та його
репресивною семантикою. Жіноче начало представлене "селянством", що маркується як близьке до
землі, нижнє, слабке, залежне, неповне, що виражається через "увігнутість" серпа, його
"половинчастість", прагнення до доповнення (пригадується традиційна гендерна метафора: "чоловіккультура", "жінка-природа"). Авторка логічно прослідковує смислову динаміку такого "союзу" між
активним і пасивним, верхнім і нижнім, репресивним і репресованим, що веде до вічного
протистояння "чоловічого" і "жіночого" (схрещення серпа і молота), у результаті яких відбувається
перерозподіл ґендерних ознак. Для підтримки "рівноваги" в цій "парі" жінка має бути більш
маскулінною, набуваючи невластивих для неї атрибутів сили, міці, волі, енергії тощо [14]. Окрім
зазначених репрезентацій у масовій культурі 30-х рр., Дашкова помітила присутність інших
архетипічних символів, пов’язаних з образами жінок, у яких жіноче начало ототожнюється з
плодючістю та ін. Представлені у радянській масовій культурі 30-х рр. символи є свідченням
міфологізованої свідомості її ідеологів та творців, а також живучості ґендерних метафор, про що вже
йшлося вище.
У візуальних репрезентаціях ґендеру в радянській масовій культурі 50-60-х рр. Ж. Жармухамедова
виділяє два основні іконографічні образи жінки, обумовлені ідеологічним дискурсом: "жінка-вроботі" і "жінка-мати" [12]. Не дивлячись на те, що радянською владою була проголошена
рівноправність між статями і звільнення жінки відбувалось шляхом залучення до суспільного
виробництва, вони, в основному, були представлені як такі, котрі виконують важку некваліфіковану
роботу. Щодо образу "жінки-матері", то на журнальних фотографіях можна було побачити сильних,
дорідних жінок, які уособлювали материнство. В. Арістов влучно називає такі образи
"матріархаїкою": "Патріархатні відносини раптово стали чимось зовнішнім порівняно з глибоко
архаїчним образом Великої Матері, який був присутній тоді в багатьох зображеннях (тієї епохи –
С. К.-О.) і керував підсвідомістю. Візуальність опинилась частково під владою "матріархатного"
впливу" [10: XVI]. Отже, мова знову йде про використання метафори статі (жінка-мати-природа) в
масовій культурі, що свідчить про її живучість.
На пізніших етапах існування радянської системи, у 70-80-х рр., у масовій культурі досить часто
став з’являтись образ самотньої позитивної героїні, яка жертвує своїм особистим щастям на користь
високих моральних принципів і безкомпромісності [11]. Свідченням цього є "офіційна" естрадна
пісенна культура (пісня А. Пугачової "…Снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна"),
кінематограф ("Москва слезам не верит", "Служебный роман") та інші види масової культури.
І. Тартаковська вважає, що в масовій культурі цього періоду відображена ситуація ґендерного
напруження, породженого складним становищем жінки між сферою публічного і приватного. Жінка,
яка активно бере участь у суспільному виробництві, і одночасно несе на собі нероздільний сімейний
тягар, відчуває незадоволення тією системою ґендерних відносин, що склалась. Водночас вона
володіє певною матеріальною незалежністю, що дозволяє їй будувати своє життя самостійно [11].
Зрозуміло, що тема самотньої жінки не могла бути центральною в офіційній пропаганді, але досить
часто дискурси другого плану відображають більш реальну ситуацію, аніж нормативний стан
ґендерних відносин. На жаль, спеціальні дослідження, присвячені візуальним репрезентаціям
чоловіків у масовій культурі радянського періоду практично відсутні. Це не дозволяє в повній мірі
побачити і оцінити репрезентації різних ґендерних образів у візуальній площині, характерних для
масової культури радянської епохи.
Що стосується пострадянських візуальних образів у масовій культурі, то І. Тартаковська,
наприклад, виділяє три домінуючі типи репрезентації жінок у масовій культурі: ліберальний,
націонал-традиціоналістський, а також "дискурс споживання" або "стать як споживання" [11]. Так,
"ліберальна ґендерна ідеологія" є пом’якшеним варіантом традиційного патріархатного дискурсу з
радянським акцентом, згідно з яким жінка є працюючою на виробництві, активною в соціальному
житті та гарною матір’ю і господинею в сім’ї. Основу націонал-традиціоналістського типу утворює
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російський націоналізм і релігійне відродження. Особлива роль у формуванні націоналістичної
ідеології в цьому дискурсі відводиться саме жінці. Якщо чоловік може служити "вищим цінностям"
безпосередньо, то жінка – опосередковано, через свого чоловіка. Лише за відсутності чоловіка жінка
може зайняти його місце. Досить впливовим, на думку І. Тартаковської, є третій дискурс, пов'язаний
передусім із потужною західною постіндустріальною традицією, в якій ідентичність вибудовується
засобами консьюмеризму (Ж. Бодрійяр). За Ж. Бодрійяром будь-яке споживання – це передусім
споживання знаків та символів, в системі яких генерується зміст і приваблює увагу споживачів. Вони
активно втягуються у цей процес заради спроби створення і підтримання своєї ідентичності [Див.: 15;
16]. Для чоловіків – це задоволення від володіння чимось/кимось, для жінок – задоволення від
споживання різного роду предметів, які роблять її чарівною, сексапільною та вмілою
домогосподаркою або подругою-річчю свого власника чоловіка [Див.: 17]. Існування подібних
дискурсів можна помітити і в українському медіа-просторі.
Дослідженням певних аспектів візуальних та вербальних проявів ґендеру в українській (зокрема, в
масовій) культурі займались О. Кісь, О. Луценко, М. Маєрчик, М. Скорик, В. Суковата, Л. Таран,
Л. Шпанер та ін. Наприклад, О. Кісь зазначає, що сучасні українські ЗМІ, пропагуючи нові життєві
стандарти, моделі поведінки, цінності та моральні норми, пропонують українським жінкам два
головні зразки фемінності – "Берегиня" та "Барбі", що виконують функцію синкретичних рольових
моделей для жіночої ґендерної ідентифікації [18: 38]. Завдяки власноруч розробленій методології,
втіленій у (тепер вже всеукраїнських) масових акціях "Стоп сексизм!", дослідниця виділила в
сучасній зовнішній рекламі такі типи жінок: "Щаслива домогосподарка", "Турботлива матуся",
"Жертва", "Богиня", "Прикраса", "Сама природа", "Дика кішка" тощо [19]. Ті образи, в яких "суспільні
функції жінки визначаються через її "природні" характеристики, тобто тіло … є продуктом
андроцентричного дискурсу", – робить висновок О. Кісь [18: 38]. Водночас інша дослідниця –
М. Маєрчик [20] – говорить, що таке мейнстримівське розуміння сексизму в рекламі позбавлене
чуттєвості щодо багатьох нових тенденцій, наприклад, появи різноманітної фемінності та збільшення
сексуалізованих чоловічих образів, яке також пов’язано з поширенням консьюмеристських практик.
Загалом питання щодо комплексних досліджень репрезентацій чоловіків у сучасній культурі вже
давно є актуальним. У західноєвропейському та американському гуманітарному дискурсі склалась
ціла наукова традиція, представлена багатьма іменами (К. Герінгтон, А. Грейг, С. Есден-Темпськи,
М. Кіммель, Р. Коннел, Д. Найджел, Д. Рохлінгер, С. Фарр та ін.). На пострадянському просторі слід
відзначити таких російських дослідників та дослідниць, як І. Грошев, Ю. Гусєва, О. Здравомислова,
А. Касперт, І. Кон, О. Кравченко, О. Мітіна, Н. Нізовських, Ж. Чернова та ін. Комплексні наукові
дослідження із зазначених проблем фактично відсутні в дискурсі українських гуманітарних наук.
Деякими аспектами досліджень маскулінності в сучасній українській культурі займались Т. Бурейчак,
М. Жидко, О. Кісь, Д. Коновалов та ін.
Очевидною сьогодні є поява нових цікавих явищ, що спостерігаються у візуальних репрезентаціях
чоловіків, тому вони заслуговують особливої уваги. І. Кон у праці "Чоловіче тіло як еротичний
об’єкт" зазначає, що способи репрезентації тіла залежать від властивого даній культурі тілесного
канону (включаючи характерні для неї заборони), пов’язані з ґендерною стратифікацією [21].
Тривалий час відкритий та вільний жіночий погляд на чоловіче тіло практично був поза законом (не
беручи до уваги часи Античності, коли оголене чоловіче тіло вважалось каноном людського тіла
взагалі, що яскраво продемонстровано в мистецтві періоду класики). Та, послаблення заборон на
демонстрацію роздягненого чоловічого тіла (короткі рукави, розстебнуті сорочки, шорти та ін.),
піклування чоловіків про свою зовнішність, рух сексуальних меншин, виникнення та поширення
чоловічої порнографії у ХХ-ХХІ ст. дозволило говорити про деякі ознаки загальної деконструкції
канону традиційної маскулінності. Усе це І. Кон називає проявом об’єктивації чоловічого тіла, що є
яскравим свідченням ламання звичної системи ґендерної стратифікації [21]. Як наслідок, чоловіче
тіло, доступне погляду, втрачає свою фалічну броню і стає вразливим. Це знаходить прояв і в
мистецтві, і в танці, і в спорті, і в комерційній рекламі, зокрема.
Зміни в соціокультурній та економічній ситуації в Україні не могли не вплинути на
трансформацію чоловічого візуального образу, який широко представлений у сучасних ЗМІ, рекламі,
шоу-бізнесі та інших формах візуальної культури. Під впливом споживацьких практик, навіяних
західною (американською) масовою культурою, поряд з образами "супермена", "козака" [22] і "мачо"
з’явився новий образ чоловіка – "метросексуал" – "успішний міський чоловік, що захоплюється
шопінгом та витрачає значну частину свого прибутку для підтримання та підкреслення своєї
зовнішньої привабливості" [23: 22]. Такі нав’язливі репрезентації часто-густо породжують
проблематичність у ідентифікації для тих чоловіків, які не можуть з різних причин досягти цих
образів. Поширення вищезазначених тенденцій дозволяє зробити висновок: комерціоналізовані
образи, репрезентовані українським візуальним медіа-простором, не відповідають сучасній соціальноекономічній ситуації в Україні, вони далекі від реального життя, проте вперто і невпинно
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насаджуються різними мас-медіа. Ми погоджуємось з О. Кісь, що "образи ідеальних споживачів –
чоловіка і жінки", реклама конструює за принципом вже згадуваних вище "бінарних опозицій, коли
суто чоловічі та жіночі характеристики подаються як полярні, протилежні, взаємовиключні" [19].
Зрозуміло, що ці питання потребують подальшого глибокого осмислення та вивчення науковцями
різних галузей знань – культурологами, філософами, соціологами, психологами, рекламістами тощо.
Дослідження репрезентованих візуальних образів у сучасній культурі відкриває нові аналітичні
можливості для дослідження сучасного суспільства, зокрема, для розкриття внутрішніх механізмів
формування як західної, так і української культури шляхом розгадування репрезентованих у
візуальному полі метафор статі і викриття їхньої прихованої (фалогоцентричної) логіки, яка
здебільшого є дискримінуючою для різних ґендерних груп. При дослідженні сучасної культури
особливо важливо розвивати техніки деконструкції візуальних культурних текстів.
Таким чином, перегляд і критичний аналіз традиційних метафор статі, представлених у сучасній
візуальній культурі, з одного боку, та створення нових, толерантних і ґендерно-чутливих образів у
полі сучасної (зокрема, масової) культури, з іншого, на нашу думку, сприятиме подальшій гуманізації
людини і суспільства. Але це є вторинним. Первинною є потреба цілеспрямованого впровадження
гендерних підходів у різні сфери життєдіяльності українського суспільства, і, в першу чергу, у сферу
освіти. Ґендерно-орієнтована педагогіка сприятиме вихованню у молодих людей ґендерної
чутливості, протистояння практикам сексизму, дозволить зменшити дискримінацію за ознакою статі –
тобто сформувати гендерно-культурну особистість. Як наслідок – зміна погляду на кількість і якість
візуальних зображень представників різних ґендерних груп, у бік рівності в різноманітності.
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Котова-Олейник С. В. Визуальные репрезентации гендера в культуре: теоретические и
методологические подходы к изучению проблемы
В статье проанализированы основные теоретические и методологические подходы к изучению
проблемы репрезентации гендера в современной визуальной культуре. Рассмотрены некоторые
визуальные образы феминности и маскулинности, представленные в массовой культуре советского и
постсоветского периода. Уделено внимание новым маскулинным репрезентациям в современном
украинском масс-медийном дискурсе, в том числе в рекламе. Определены дальнейшие перспективы
исследования указанной тематики.
Kotova-Oliynyk S. V. Visual Representations of Gender in Culture: Theoretical and Methodological
Approaches to theProblem Study.
Main theoretical and methodological approaches to the study of problem of representation of gender in
modern visual culture are analyzed in the article. Some visual images of feminity and masculinity
represented in Soviet and post-Soviet mass culture are examined. Special attention has been paid to current
masculine representations in modern Ukrainian mass-media discourse, especially in advertising. Further
perspectives of exploration of mentioned issues has been drawn.
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ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Дана стаття присвячена аналізу базових чинників людського існування – його екзистенціалів.
Автором порушено питання про необхідність виокремлення такого їх різновиду, як екстремальні
екзистенціали людського буття, що набувають значення за особливих умов життя соціальних груп.
"Багато див на світі є, людина з них – найдивніше", – вказав колись Софокл. І варто підкреслити,
що з часів античності й на сьогодні проблема людини та основних чинників її існування привертає
значну увагу філософів, учених і митців, не втрачаючи своєї актуальності і значущості.
Як відомо, значне зростання уваги до неї у філософії ХХ століття завдячує передусім працям
представників філософської антропології (М. Шеллер, А. Гелен, Г. Плеснер, Е. Ротхаккер,
Е. Генгстенберг, М. Ландман), екзистенціалізму (М. Гайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс,
Г. Марсель, М. Мерло-Понті), філософії культури (О. Шпенглер, А. Тойнбі), комунікативної
філософії (К.-О. Апель, Ю. Габермас) тощо. Слід вказати, що у вітчизняній філософській думці
вивчення екзистенції людини та її чинників здійснюється насамперед представниками так званої
Київської філософсько-антропологічної школи (В. Шинкарук, І. Бичко, Г. Табачковський,
С. Кримський, Н. Хамітов тощо).
Що ж спричиняє поглиблений інтерес сучасної філософії до людини, детермінант її поведінки,
перспектив існування людства? Не лише кризові явища історії та культури Європи ХХ століття. Так,
витоки екзистенціальної тенденції у творчості філософів та митців, безперечно, зумовлені пошуками
некласичної філософії ХІХ – початку ХХ століття. Однак, посилення інтересу до чинників людського
буття у 20-60 роках ХХ століття було зумовлено насамперед кризовими явищами самого суспільного
життя: дві світові війни, бурхливий розвиток науки і техніки, соціальна нестабільність тощо. У ХХІ
столітті все більш очевидно проступають ознаки поглиблення кризи суспільного буття, зумовлені як
природними, так і соціальними чинниками – екологічні катастрофи; різке "старіння" європейських
націй; нестача продуктів харчування та поява їх штучних замінників, часто шкідливих для людського
організму; бурхливий розвиток генетики та її експерименти, які не завжди мають гуманний
потенціал; енергетична криза та різке зменшення традиційних енергоносіїв, погодно-кліматичні
аномалії та погіршення умов життя, спричинені ними, тощо. Усе це й зумовлює особливу
актуальність осмислення людського існування у "граничній", "межовій" ситуації.
Метою даного дослідження виступає вивчення суті та специфіки особливих – екстремальних,
чинників людського життя, а також окреслення змісту поняття "екстремальний екзистенціал
людського буття", що їх позначає.
При аналізі понять, вживаних сучасною філософською думкою для характеристики специфіки
людської представленості у світі, слід насамперед вказати такі, що напрацьовані у межах
екзистенційної філософії та філософії культури. Йдеться про "екзистенцію" (С. К’єркегор), Dasein –
"людське існування" (М. Гайдеггер), "життєвий світ" (Е. Гуссерль), "культурні світи" (О. Шпенглер,
А. Тойнбі), "гранична ситуація" (К. Ясперс) тощо. Нашу ж увагу привернуло також і поняття
"екзистенціал", осмислити суть і специфіку котрого в соціально-культурному аспекті ми будемо
прагнути. Його аналіз, на нашу думку, дозволяє розширити погляд щодо базових чинників людського
існування за особливих умов.
Що ж таке екзистенціал? Слід передусім підкреслити, що дане поняття трактується достатньо порізному в залежності від конкретного розуміння автором суті екзистенції людини, як своєрідної
людської представленості у світі. Відтак, треба констатувати, що мислителями ХХ століття
неоднаково розглядаються чинники впливу на людське існування – екзистенціали.
Так, якщо для М. Гайдеггера екзистенція виступає "буттям як свідомістю", ніби своєрідним
"торканням" існування всього сущого, "точковим" залученням людини до наявного світу через
безпосереднє предметне оточення, то для Ж.-П. Сартра екзистенція – це своєрідна передумова
реального здійснення конкретного людського життя, ніби-то його своєрідний ідеальний "проект". За
М. Гайдеггером, отже, екзистенція – спосіб "...приходити до себе самого", а за Ж.-П. Сартром,
екзистенція пов’язана з "...визнанням і прийняттям на себе свого авторства, тотального не
виправдання своїх виборів, рішень та особистої відповідальності" [10: 1214]. У межах так званого
релігійного екзистенціоналізму напрацьоване ще одне розуміння екзистенції – це дещо, що залучає
людину до незбагненного та саме виступає незбагненним (К. Ясперс). Тобто, екзистенція не тільки
щось незбагненне, а й щось непредметне, що ніби "втікає" від раціонального пізнання –
трансцендентне.
Отже, розуміння суті екзистенції як конкретних глибинних основ людського буття та
самореалізації і, відповідно, зміст поняття "екзистенція", що їх позначає, мають у даному випадку
© Галагуз М. В., 2009
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суттєві відмінності. Звичайно, в такому випадку неоднакового й розуміється суть базового чинника
людської екзистенції – екзистенціалу.
По-друге, слід вказати, що дослідниками виокремлюються не одні й ті самі екзистенціали як
основні в людському житті: тривога (М. Гайдеггер), нудьга (А. Камю), свобода, нудота і страх
(Ж.-П. Сартр), віра, надія і любов (В. Шинкарук) тощо. І в даному випадку має значення не тільки
конкретне розуміння мислителем суті екзистенції, а й його опертя на певну культурну традицію.
Показово, що виокремленні В. Шинкаруком екзистенціали засвідчують тривалу традицію
кордоцентризму та його популярність у вітчизняній філософській думці. І звернемо увагу на те, що в
даному випадку мова йде й про конкретну світоглядно-культурну модель, на якій базується авторське
розуміння екзистенції. Нудьга ("нудота") та любов, тривога і віра, страх та надія – це полярні
уявлення про цінність самого людського життя та його базові орієнтири. Виокремлення певним
філософом екзистенціалів, як детермінант людського існування – екзистенції, засвідчує не тільки його
власне ставлення до дійсності та пріоритети у відношенні до життя, в тому числі власного. Слід
звернути увагу й на те, що кожний філософ виступає представником певної соціальної спільноти, для
якої характерним є особливе ставлення до світу, зумовлене конкретними умовами її життя,
світоглядними орієнтаціями, національно-культурною традицією, філософською традицією та іншим.
Проте, підкреслимо деяку спільність у потрактуванні суті екзистенціалу як явища, що суттєво
впливає на людське існування. Екзистенціал – це вагомий чинник, котрий визначає буття конкретної
людини, її ставлення до життя й смерті, до самооцінки свого положення у світі, людському
середовищі. Тобто, своєрідною ознакою цього чинника людського існування виступає насамперед
його тотальний вплив на внутрішній стан, ставлення людини до дійсності, її поведінку та самооцінку.
Аналіз літературних джерел привів до думки, що дослідниками [1-9] не розглядається на рівні
філософського узагальнення значення екзистенціалів людського буття в історико-культурному зрізі –
на рівні соціальних груп. Екзистенціал, фактично, розглядається як явище суто індивідуального
людського існування. На наш погляд, таке розуміння цього явища є дещо звуженим. Екзистенціал, якто страх чи ентузіазм, виступає важливим чинником людського існування не тільки на рівні
індивідуального буття, а й на рівні буття соціальних груп. Проте, він набуває значення не в
повсякденному їхньому існуванні, а в граничній, "межовій" соціальній ситуації – ситуації різкої
зміни, нестабільності, соціального конфлікту тощо.
Тобто, ми пропонуємо розрізняти екзистенціали як характеристики індивідуального людського
життя, людської екзистенції, та екстремальні екзистенціали як чинники впливу на людське буття на
рівні соціальної групи за особливих – екстремальних умов. У останньому випадку нами й
пропонується вживати поняття "екстремальний екзистенціал людського буття".
На наш погляд, екстремальними екзистенціалами виступатимуть передусім страх та ентузіазм.
Саме такі стани людської психіки є ніби полярними "точками опори" у вчинках і поведінці людських
спільнот.
Достатньо пригадати хоча б події Другої світової війни: подвиг солдатів Брестської фортеці і
пасивність, покірність колон мирного єврейського населення, яке в 1941 році вели на розстріл
німецькі окупанти; партизанський рух і наявність поліцаїв, рекрутованого з місцевого населення, що
здійснювало репресивні заходи щодо своїх земляків. Ентузіазм чи страх – ось що вирізняло поведінку
людей при зіткненні з ситуацією, яка була для них не тільки драматичною, а й "межовою" –
безпосереднім зіткненням між Життям і Смертю. І кожний обирав тільки одну, так би мовити,
"сторону барикад". Для когось страх виступив тією рушійною основою, що спричинила вибір
стратегії суто пасивного підкорення ситуації, яка склалась не залежно від людської волі, бажання,
прагнення. Для інших же значення мала позиція активної непокори цій ситуації, спротиву їй, навіть
якщо це й призводило до загибелі, але піднімало самооцінку носія ентузіазму чи ж давало йому
своєрідну "точку опори" в екстремальній ситуації життя. Звичайно, є ще один ракурс цієї життєвої
позиції – соціальна значущість конкретного вчинку та часто його соціальне схвалення (або ж
несхвалення). Проте, для нас цікавим є насамперед перший, з виокремлених, ракурс людського
реагування на непересічну, "межову ситуацію" існування.
Можна звернутися ще до одного історичного прикладу. Достатньо пригадати добу Відродження та
її значення для розвитку європейської культури. Даний період вирізнявся передусім бурхливою
соціальною динамікою, спричиненою низкою подій: Великими географічними відкриття,
зародженням класу буржуазії і мануфактурного виробництва, війнами між європейськими державами,
появою протестантизму тощо. Тобто, події цього періоду теж можна розглядати як екстремальні в
європейській історії (передусім історії Італії, Іспанії, Чехії, Німеччини, Англії), розвитку європейської
культури загалом. Тому, чи можна ж дивуватися тим світоглядним змінам, які відбулися в
громадській думці тогочасних європейських спільнот? Підкреслимо, йдеться не про гуманістичну та
антропоцентричну світоглядну зорієнтованість пошуків тогочасних мислителів, різко відмінних від
позицій середньовічного світогляду. Нетиповість чи непередбачуваність подій, мінливість та
динамічність життя – ось що найбільш характерне для існування людини Ренесансу, ось яке тло
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розгортання безпосереднього життя пересічної людини Відродження. Саме це й прагнемо
підкреслити.
Відповідно, страх та ентузіазм у цьому випадку так само найхарактерніше, на наш погляд,
фіксують "полярні точки" поведінки, станів, думок людей у подібній "межовій" ситуації існування.
Ентузіазм спричиняє соціальну мобільність найбільш обездолених. Але він виступає й основою
поведінки тих, хто прагне через активність, творчість досягти успіху і визнання, слави та багатства.
Як приклад можна пригадати біографію таких "велетнів Відродження", як Леонардо да Вінчі,
Альбрехт Дюрер, Сандро Ботічеллі, Мікеланджело Буанарроті тощо. Ентузіазм притаманний й
релігійним реформаторам та їхнім послідовникам (достатньо пригадати хоча б гуситські війни та
виникнення лютеранства).
Тому спробуємо осмислити, що слід вважати граничною, "межовою" ситуацією в людському
бутті. На погляд А. Морозова, "...це не тільки ситуація ризику, а взагалі будь-яка перехідна ситуація, в
якій людина відчуває безпорадність схем та стереотипів, за якими вона діє. Розчарування в коханні,
еміграція за кордон, зрада друзів, смертельна хвороба близького – все це ситуації, в яких людина
символічно помирає, втрачає частку себе" [11: 7]. Коли мова йде про екстремальність у людському
житті, то треба підкреслити, що гранична ситуація не може розглядатись як щось пов’язане з
символічною смертю. Екстремальне – це максимально ризиковане, таке, що загрожує реально життю.
Тому ми не можемо погодитись з подібним розумінням природи і суті граничної, "межової" ситуації
при аналізі витоку і специфіки екстремальних екзистенціалів людського буття. Але слід погодитись з
тим, що така ситуація в людському житті є особливою, пов’язаною з ризиком і виходом в інший
нетрадиційний, не буденний спосіб існування.
За Н. Хамітовим, поняття граничної ситуації позначає "...кризові стани людини, що приводять до
актуалізації особистісного начала. Така актуалізація виявляється в загостренні самосвідомості й
переосмисленні сенсу життя, у виразній зміні переживання самоідентичності". Також українським
дослідником підкреслюється, що на відміну від граничного буття, гранична ситуація "...здебільшого
постає результатом зовнішніх стосовно людини обставин", а граничне буття є "...наслідком
усвідомленого виходу у позабуденні стани. У цих станах граничність втрачає свій випадковоситуативний характер й сама набуває ознак специфічного буття" [12]. Тобто, гранична ситуація в
такому випадку розглядається у двох аспектах. По-перше, вона є наслідком насамперед зовнішніх по
відношенню до людини обставин і тому є чимось екстраординарним, екстремальним. По-друге, така
ситуація має і внутрішній спосіб існування – це кризовий стан, період тощо в людському житті,
зумовлений зовнішніми обставинами, який зумовлює переорієнтацію в сенсожиттєвих моментах та
"загострення самосвідомості", спричиняє зміну самоідентичності. Звичайно, в такому випадку треба
також визнати її неординарність для людського існування. Ми цілком погоджуємось з подібним
розумінням граничної ситуації.
Однак, вкажемо, що гранична, "межова" ситуація має розглядатись як екстраординарна ситуація
(подія, момент, період тощо) людського життя не тільки в існуванні окремої людини, а й буття
соціальної групи за екстраординарних обставин, тобто в умовах випадково-ситуативного характеру
події по відношенню до них, і тому ними не контрольованих (у повній мірі чи ж частково). Тому вона
й виступає як своєрідна "межа" між повсякденним та екстремальним, типовим та неординарним,
звичним і принципово новим у реаліях людського існування. Зустріч з нею призводить людину, як
конкретну особистість чи представника певної спільноти, до стану "неврівноваженого" буття.
Отже, як підсумок вкажемо наступне. Необхідно розрізняти екзистенціали безпосереднього
людського існування та екстремальні екзистенціали людського буття. У першому випадку мова йде
про чинники, котрі визначають реальне повсякденне протікання життя кожної людини та її ставлення
до світу. У другому випадку йдеться про чинники людського буття за особливих, нетипових умов їх
появи чи протікання, тобто в умовах "межової" ситуації як дихотомії "Життя-Смерть". Така "межова"
ситуація є наслідком непередбачуваних несприятливих умов існування, різких змін життя спільноти,
динамічності соціального буття, соціального конфлікту, війни тощо. Тобто, екзистенціали існування
людини та екстремальні екзистенціали людського буття мають не однакову природу, вони породжені
не однаковими причинами.
До того ж, екстремальні екзистенціали людського буття, на нашу думку, мають значення не тільки
для існування окремої людини, вона значущі й для існування людських груп, спільнот. Тому треба
підкреслити різну сферу їх побутування та відмінності носіїв. Екстремальні екзистенціали мають
значення для життя не тільки конкретної людини як одного представника людського роду, а й для
груп людей, споріднених за деякою ознакою (соціальне походження, суспільний статус, спільна
територія проживання та інше).
Крім того, екстремальні екзистенціали людського буття впливають на світоглядні позиції людини
та безпосередньо на її поведінку і вчинки за таких особливих умов соціального життя, набуваючи
ознак провідних чинників впливу не тільки на внутрішній світ особистості, а й конкретну реалізацію
нею всіх життєвих функцій, прагнень, соціальних ролей тощо.
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На наш погляд, найбільш важливу роль в існуванні соціальних груп у життєво-критичній –
"межовій" ситуації відіграють два екстремальні екзистенціали – страх та ентузіазм.
Страх та ентузіазм, як екстремальні чинники людського буття, фіксують полярне, протилежне
ставлення людини, як представника деякої соціально-культурної спільноти, до існування в особливих
– нетипових, екстремальних умовах соціальних реалій.
Відповідно, страх фіксує позицію покори як пасивного ставлення до неї, ніби соціального
очікування невідворотності події та неможливості її подолання. Страх може набувати різних проявів
– занепокоєння, хвилювання, остраху, тривоги чи жаху. На нашу думку, коли страх розглядається
саме як екстремальний чинник людського буття, то слід його розглядати як особливий екзистенційно
наснажений стан психіки людини, котра не здатна його опановувати, розуміти у повній мірі та
раціонально контролювати. Тобто, в такому випадку подібний стан має ознаки панічного відношення
до дійсності, "межової" ситуації – жаху. Якщо пригадати уявлення Ж.-П. Сартра про внутрішній чи
метафізичний страх і зовнішній страх, то слід вказати, що страх як екстремальний екзистенціал
людського буття є саме зовнішнім страхом. Мова йде про те, що в нього зовнішнє джерело появи –
соціальна дійсність в особливих умовах існування, не типових і тому не передбачуваних. Саме це
зумовлює його деструктивно-екзистенційний характер, людина в такому разі не спроможна до
спротиву ситуації. Тому вона й сприймається нею як гранична, "межова" – екстремальна.
Ентузіазм можна, на нашу думку, вважати так би мовити позитивним екзистенціалом людського
існування – позицією активного спротиву негативним життєвим ситуаціям чи ж формуванням нових
"точок росту" корисного і потрібного групі та її членам для утвердження чогось важливого, цінного
для них.
Тому нами пропонується таке визначення поняття екстремального екзистенціалу людського буття
– це провідний чинник людської поведінки та світоглядних орієнтацій особистості, як представника
конкретної соціально-культурної групи, що визначає людське ставлення, оцінку дійсності в
особливих – екстремальних умовах соціального буття.
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Галагуз М. В. Экстремальные экзистенциалы человеческого бытия.
Статья посвящена анализу основных факторов человеческого существования – его экзистенциалов.
Автором предложено рассматривать экстремальные экзистенциалы человеческого бытия как
особый вид факторов существования человека, которые становятся значимыми в специфических
условиях жизни социальных групп.
Halagus M. V. Extreme Existentials of the Human Life.
The article is devoted to the analysis of the basic factors of the human existence – its existentials. Author
considers extreme existentials of the human life as the special form of the basic factors of the human
existence which become important in extreme situation of social group’s existence.
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ІМАНЕНТНЕ НАСИЛЛЯ ВЛАДИ
У статті з’ясовано, що вдосконалення технологій влади призводить до ілюзії зникнення насилля не
тільки в тих, на кого воно спрямовано, але й у тих, хто його використовує. Анестезія насилля, що
прогресує мірою його раціоналізації, пов'язана зі зростаючим розривом між практиками
легітимізованого насилля, що динамічно розвиваються, та консервативною теорією насилля, яка
неспроможна ідентифікувати його нових форм.
Повсякденна свідомість схильна редукувати складний феномен насилля до найбільш наочних і
грубих форм його прояву. Мислення ж теоретичне в спробах збагнення насилля доходить до певної
межі своєї компетенції. Такий невтомний випробувач меж розуміння, як Ж. Батай, пише у зв'язку із
цим: "Безсумнівно, самосвідомість – основна мета людини, що проявляється в устремліннях усього
сущого, але насилля протиставляє йому замкнуту сферу, і представляється, що усвідомлення цієї
сфери недоступно тому, кому бракує насилля (воно недоступно, зокрема, тоді, коли насилля
спотворює свідомість і приводить її в безладдя) <…> Будучи найвищою мірою жорстокими, ми
схильні втрачати свідомість, і чим більшою свідомістю ми наділені, тим більшою мірою ми
підкоряємо суверенність насилля утилітарним цілям свідомості" [1: 114].
Проблематичність свідомого перебування в заповідній зоні насилля не тільки не паралізує нашого
дослідницького інтересу, але, навпроти, є його потужним стимулом. І якщо подорожуючий по
просторах протяжної субстанції просувається вперед, незважаючи на виникаючі на його шляху
труднощі, то ми постараємося концентрувати увагу саме на специфічно умоглядних труднощах, з
якими пов'язана наша інтелектуальна мандрівка. Дана стаття являє собою звіт про ті проблеми в
збагненні насилля у їхньому зв'язку з проблемою влади, які нам вдалося зафіксувати.
Метою даної статті є виявлення й дослідження взаємозв'язку влади та її іманентного насилля в
питанні про легітимацію.
Для початку − кілька методологічних зауважень із приводу проблематичності знаходження такого
формулювання поняття насилля, що сполучило б у собі універсальність і нетривіальність.
Проблема дефініції насилля могла б скласти тему не те що окремої доповіді, але й цілої
конференції. Як нам бачиться, джерело цієї проблематичності от у чому. Очевидно, що без ясного
розуміння специфічних властивостей насилля, інваріантних стосовно конкретного часу й місця,
важко, якщо взагалі можливо, будувати якусь загальну теорію насилля. Очевидно також, що
різноманітні форми насильницьких дій є частиною культурних контекстів, у межах яких ці дії
здійснюються й інтерпретуються, і позаконтекстове їхнє розуміння виявляється свідомо
перекрученим [2: 12-15; 3: 89-93]. Побоювання втратити специфіку поняття насилля провокує деяких
дослідників до надмірного його звуження, визначаючи його як застосування фізичної сили для
завдання збитків людям та їхній власності [4: 477]. Улов, що потрапляє в цьому випадку в
концептуальні мережі, виявляється досить убогим: тільки лише фізичне насилля. Все-таки інші, більш
витончені його форми, залишаються поза межами базового визначення та ніяк із нього не
дедукуються. Таким чином, значеннєве вихолощування поняття насилля може обумовлюватися як
невиправданим розширенням його сфери, так і звуженням (нітрохи не більше виправданим). У
випадку ж ситуативного виведення визначення насилля взагалі не доводиться говорити про його
загальне поняття − воно розпадається на нескінченну безліч своїх окремих випадків.
Отже, дослідник проблеми насилля приречений на метання між Сциллою єдиної теорії, котра
збіднює зміст свого об'єкта на догоду всеохопленню, та Харибдою культурного релятивізму, що
відмовляється від вироблення загальнозначущого концепту насилля заради збереження
феноменологічного багатства всіляких його трактувань.
Замість того, щоб шукати вихід із цієї методологічної пастки, постараємося просто не потрапляти
в неї. Яким чином?
Навколо феномена насилля виникає, за словами В. Савчука, штучна зона рефлексивної
інвалідності. Ми зможемо здолати її, якщо будемо проводити онтологічний аналіз насилля, не
переоцінюючи значення його розбіжностей із етико-правовими концепціями насилля, по необхідності
оцінними, ідеологічно ангажованими [4: 477].
У цьому випадку ми користуємося дефініцією, даної насиллю Е. Левінасом: "Насиллям
виявляється будь-яка дія, якщо здійснюючий її поводиться так, немов діє тільки він один: немов увесь
інший світ покликаний лише до того, щоб випробовувати вплив. Отже, насильницькою буде будь-яка
дія, яку ми перетерплюємо в кожний з її моментів, не будучи спільником у ній" [5: 324].
© Метілка Д. В., 2009
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Але визначене подібним чином насилля нічим не відрізняється від необхідності! Саме так: слідом
за Аристотелем і Е. Левінасом ми постулюємо онтологічну нерозрізненість насилля та необхідності.
Тут варто зробити важливе уточнення, без якого раніше висловлене зауваження щодо семантичної
ерозії надмірно узагальненого поняття насилля було б, мабуть, справедливим. А саме: насилля є
необхідність, але зворотне, загалом кажучи, невірно. Насильницькою є тільки зовнішня необхідність,
але ніяк не внутрішня. Остання, будучи синонімом свободи, у принципі виключає насилля.
Таким чином, царство свободи варто було б протиставити не стільки царству необхідності
(частину території якого воно займає), а, скоріше, царству насилля. Насилля розуміється як зовні
обумовлена необхідність.
Протиставляючи насилля свободі, ми, тим самим, асоціюємо його з несвободою. Переводячи
розгляд проблематики насилля із гранично абстрагованої області онтології в соціально-політичну
сферу, ми виявляємо безліч проблем, що справно поставляються соціумом індивідові протягом всієї
людської історії. Незважаючи на розмаїтість цих питань, жодне з них не могло би виникнути поза
зв'язком із базовою соціальною ситуацією знаходження людини в суспільстві собі подібних.
Проголосивши боротьбу за визнання тією силою, що конституює людину, виділяючи її із тваринного
світу, Гегель визначив, тим самим, базові ролі учасників подання Історії: Пан і Раб [6: 99-106; 7: 938]. Саме в питанні про рабство (що узагальнено розуміється як залежність від Іншого) фокусується,
на наш погляд, вся соціально-філософська проблематика насилля, а також пов'язана з нею
проблематика влади.
Поширюючи юрисдикцію поняття насилля за межі безпосередніх форм його прояву також і на
опосередковані, ми, тим самим, розходимося з деякими з дослідників, що розрізняють поняття
насилля та влади за критерієм безпосередності/опосередкованості: вважаючи насиллям тільки
безпосередню його форму, опосередковане насилля вони відносять до рубрики влади [8: 305]. Це одна
з причин того, що тема влади супроводжує розгляд феномену насилля. Інша причина, більш глибока,
полягає в тому, що, незалежно від співвідношення, утвореного поняттями влади та насилля в рамках
тієї або іншої дослідницької парадигми, розуміння одного без іншого буде неповним.
Під владою тут мається на увазі будь-яка технологія організації добровільності.
Влада проявляється в широкому діапазоні: від фізичного впливу на керований об'єкт (воля якого
заперечується при цьому найбільш очевидним чином) до нового тоталітаризму з його витонченими й
високоефективними методами виховання любові до рабства (воля керованого заперечується при
цьому найменш очевидним чином) [9: 10]. Причому діапазон цей розширюється: у той час, як нижня
його межа залишається незмінною, позначаючи межу редукуємості влади до насилля, верхня межа
відсувається в область проявів влади, усе більш опосередковано пов'язаних з її елементарним
насиллям. Не будучи в змозі розірвати пуповину, що зв'язує її з іманентним їй насиллям, влада
підтримує своє існування спрямованістю до ще більшої влади. Перманентна сверблячка влади
повідомляє її невикорінний внутрішній динамізм маніакального характеру. Ця особливість влади
накладає на захоплених нею відбиток, − як правило, тим більш глибокий, чим більшу владу має сам
володар. Не випадково, що готовність у будь-яку мить побачити у володарі потенційного (а те й
цілком що вже відбувся) параноїка проявляють не тільки орієнтовані на демонстрацію своєї
проникливості інтелектуали, їдко похрещені П. Бурдьє (який і сам був одним із видатних їхніх
представників) професіоналами ясності, але й самі що ні на є пересічні обивателі, чиї скромні
претензії на створення інтелектуальних сенсацій цілком задовольняються плітками у вузькому колі.
Утім, не всі особливості влади найбільш помітні на її зяючих висотах. Якщо в армії влада
старослужбовця над новачком усіляко педалює свої насильницькі джерела (від яких вона недалеко
пішла), то у випадку з меценатом, на гроші якого фінансуються дослідницькі гранти, ситуація,
мабуть, зовсім інша. Вибір тої або іншої стратегії влади детермінується масою факторів, внутрішніх і
зовнішніх: масштабом влади, її повнотою, контекстом її прояв і т. д. Залежно від цього вибору
(далеко не завжди усвідомленого) одні сторони влади проявляються, інші йдуть у тінь. Зіставлення
різних проявів влади (як на сучасному, так і на історичному матеріалі) дозволяє виявити якісь
загальні, незалежні від часу й культурного контексту, особливості та тенденції розвитку влади.
Оскільки нашою метою, як було заявлено на початку статті, є збагнення потаєних аспектів насилля
що, як правило, вислизають від природного світла розуму, нам у першу чергу варто розглянути ті
приклади, в яких проблематики влади та насилля сполучаються найбільш очевидним чином. Тоді
виявлені цими прикладами закономірності дозволять нам краще зрозуміти як специфіку влади, так і
специфіку насилля.
Як такий проблемний вузол виступає, на наш погляд, питання легітимації (зокрема, легітимації
насилля). Воно є визначальним для сполучення влади та іманентного їй насилля. Від того, яким
чином це питання вирішується, залежить тип влади та статус насилля в соціумі. Наприклад,
демократичні суспільства, на думку К. Шміта, проявляють нечутливість до питання про винятковий
випадок, ігноруючи його розгляд [10: 15-18].
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Розглянемо прийняті владою заходи щодо припинення та нейтралізації насилля на матеріалі так
званих примітивних суспільств у зіставленні з так званим цивілізованим суспільством.
Оскільки будь-яка спроба покласти насиллю кінець супроводжується новим насиллям, ця
фатальна стратегія може виявитися для "примітивного" суспільства катастрофічною ескалацією
взаємного насилля, справжньою його епідемією, що може поставити під загрозу саме існування
первісної громади. Таке насилля було названо Р. Жираром радикальним [11: 22-45]. В основі його
лежить принцип віддавання (ідентичний як принципу помсти, так і принципу справедливості). Щоб
розірвати порочне коло радикального насилля, необхідно порушити симетрію кар. Потрібно зупинити
саму помсту. Коли відновлення справедливості дається на відкуп жертві насилля або її ближніх
родичів (як це прийнято в традиційних суспільствах), спроби взяти насилля під контроль виявляються
ненадійними. Не маючи ефективних засобів від насилля, "примітивні" суспільства застосовують
профілактичні заходи, фокусуючі насилля проти жертв, за яких ніхто не буде мститися. Саме така, на
наш погляд, основна соціальна функція інституту жертвоприносин, навколо якого організується
релігійне життя традиційного суспільства. У жертві упредметнюється й, сакралізуючись,
розмирщаеться внутрішньо-общинне насилля, від якого громада "позбувається" у катарсисі
жертвоприносин.
На завершення цього короткого екскурсу у світ практично зниклих нині "примітивних" суспільств,
варто вказати на принципову відмінність їхнього менталітету, що шукає причини дії, що відбувається,
у сфері окультних сил, від нашого, куди більшою мірою раціоналізованого [12: 357-367]. Одним із
наслідків цього є наявність у традиційних суспільствах невідомих нам специфічних форм насилля та
пов'язаної з ними проблематики.
Суспільним інститутом, що вирішальним чином відрізняє наше суспільство від "примітивного", є
судова система. На відміну від релігійних ритуалів, орієнтованих на ослаблення помсти, а також на
підміну її об'єкта, інститут суверенної судової влади, навпроти, реалізує помсту з максимальною
міццю, наголошуючи на покаранні винного. Монополізація права на помсту сильною та незалежною
судовою структурою стала для західної цивілізації панацеєю від кошмару радикального насилля.
Виконуючи, по суті, ту ж функцію останнього слова помсти, що й жертвопринесення, судова система
незрівнянно ефективніше − саме за рахунок кращої відповідності принципу помсти. Таким чином,
немає принципової різниці між помстою, жертвопринесенням і судовим покаранням. Проте, для
суспільства величезне значення мають соціальні аспекти цих трьох реалізацій взаємного насилля:
якщо перший варіант взагалі не залишає ніяких шансів проти самознищення в радикальному насиллі,
то другий уже надає суспільству стратегію – нехай і малоефективну – профілактики внутрішньообщинного насилля; і, нарешті, тільки третій варіант гарантовано рятує суспільство від найбільш
соціально небезпечного прояву насилля.
Таким чином, ідея віддавання є базовим рушійним принципом не тільки для радикального
насилля, але й для насилля взагалі. Поділ насилля законного та незаконного, мабуть, жодним чином
не коливає парадигми помсти – навпроти, заміщаючи онтологічну проблематику насилля
прагматичним питанням його легітимації, влада використовує цей поділ для застосування свого
власного насилля, єдино законного.
Вищенаведені міркування із приводу комплексної проблематики насилля та влади відбивають
тенденцію до витиснення владою прямого насилля опосередкованим. Найбільш виразно ця тенденція
проявляється в постіндустріальному суспільстві споживання, цінності якого встигли засвоїти за час,
що пройшов після розвалу Радянського Союзу, також і країни колишнього соціалістичного табору.
Як показує Х. Арендт, суспільство споживання, за своєю суттю, є також і суспільством праці [13:
161-162]. Виникле завдяки емансипації праці, суспільство споживання, з одного боку, посприяло
емансипації робітничого класу (тобто зменшенню фізичного насилля в людському суспільстві), з
іншого ж боку – розв'язало неприродний ріст сам же природного, дивовижно інтенсифікувало життєві
процеси, віддало специфічно людський світ у владу циклічних природних процесів [13: 161].
Х. Арендт із рідкісною прозорливістю зафіксувала ці тривожні симптоми ще на зорі
постіндустріальної ери. Чим же чреваті ці процеси для людини? Яка їхня внутрішня логіка?
Прискорення виробничого ритму змушує споживача прискорювати темп споживання. Внаслідок
прискорення амортизації об'єктивна різниця між відносною сталістю використовуваних предметів і
швидким поглинанням продуктів споживання стає усе менш помітною. Сфера покидьків
розширюється, і от уже висловлюється думка (Ж. Бодрійар), що в цю сферу потрапила сама людина.
Новий час, піднявши статус праці, дискредитував, тим самим, найбільш очевидні форми насилля.
У зв'язку із цим Х. Арендт пише: "XIX століття було, можливо, самим миролюбним у всій відомій
нам історії" [13: 166]. За словами М. Фуко, "на рубежі XVIII-XIX ст. починається ера каральної
стриманості" [14: 22].
А чи дійсно знизилася умовна кількість насилля в західному соціумі того часу? Навряд чи. У
цьому суспільстві, що стало настільки складним і диференційованим, насилля заграло всіма
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відтінками свого багатого спектра. І якщо на соціальній периферії переважають ще грубі, кричущі
тони, то ближче до центра картина ускладнюється, кольори бліднуть, непомітно переходячи один в
одний. З демонстративно репресивних методів керування влада стала переорієнтуватися на інші, куди
більш рафіновані та претензійні стратегії панування. Саме в тім часі, на початку XIX століття, варто
шукати джерела донині триваючої сублімації насилля. Насилля над тими, хто (здебільшого) перестав
його сприймати.
Таким чином, можна констатувати: у рамках суспільства споживання влада як суб'єкт насилля не
схильна до виявлення своєї присутності. Зрозуміло, це не означає відсутності самого насилля, просто
його існування стає таємницею не тільки для його об'єктів, але й для його суб'єктів, самозабутніх слуг
Левіафана. І це не може не лякати, тому що домінуюча в суспільстві споживання форма насилля −
насилля умиротворення, переконування та нейтралізації − є, можливо, симптомом небувалої
жертовної кризи, настання якої із пророчим пафосом проповідувалось Р. Жираром більше ніж
тридцять років тому. Так, спокуса миром без насилля є дуже великою. Але чи не призведе фатальна
операція по вискоблюванню із законодавчих кодексів засохлої крові до зникнення самих законів?
Насилля, що перестає себе відчувати, прагне покласти собі кінець. Але що при цьому зникає: насилля
або наша уява про нього?
Як показує історичний досвід, удосконалювання технологій влади створює ілюзію зникнення
насилля не тільки в тих, хто йому піддається, але й у тих, хто його творить. Останніх можна було б
уподібнити невдалому ілюзіоністові, містифікованому своїми власними фокусами.
Так що ж? Виходить, правий був Ж. Батай, який взяв під сумнів саму можливість раціонального
збагнення насилля в повноті його істини?
Здається, анестезія насилля, що прогресує в міру його раціоналізації, пов'язана зі зростаючим
розривом між практиками легітимізованого насилля, що динамічно розвиваються, та консервативною
теорією насилля, нездатної розпізнавати його нових форм. Завдання теоретика − діагностувати цю
неузгодженість і, по можливості, її синхронізувати (за рахунок розвитку теорії, зрозуміло).
Уявлення про насилля, що охороняються ревним мовчанням влади, благополучно законсервовані
в обивательських головах у гранично редукованому виді. Ну як отут знову не згадати О. Хакслі:
"Найбільші тріумфи пропаганди досягнуті не шляхом впровадження, а шляхом умовчання. Велика
сила правди, але ще могутніше − із практичної точки зору − умовчання правди" [9: 15].
А тим часом, практики насилля з кожним днем удосконалюються. Джерелом інновацій є
адміністративний державний апарат. Це не що інше, як та сама мегамашина, про яку писав
Л. Мамфорд [15: 249-256]. Бути її гвинтиками (на обивательському рівні "маленької людини", цього
чистого об'єкта політичних маніпуляцій), її операторами (на рівні володарів того або іншого рангу),
або намагатися, у міру своїх свідомих сил, зберегти останні крихі суверенності, ще не асимільовані
ненажерливим Левіафаном − це залежить від того вибору, що кожний з нас, навмисно або мимоволі,
робить.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можемо зробити певні висновки:
· незалежно від співвідношення, утвореного поняттями влади та насилля в рамках тієї або
іншої дослідницької парадигми, розуміння одного без іншого буде неповним;
· влада з певним ступенем опосередковуваності завжди пов'язана зі своїм елементарним
насиллям, що дозволяє нам говорити про іманентне насилля влади;
· насильницький аспект влади маскується в дискурсі легітимації;
· аналіз генези владних структур виявляє тенденцію до витиснення владою прямого
насилля опосередкованим;
· удосконалювання технологій влади створює ілюзію зникнення насилля не тільки в тих,
хто йому піддається, але й у тих, хто його творить;
· анестезія насилля, що прогресує в міру його раціоналізації, є пов'язаною зі зростаючим
розривом між практиками легітимізованого насилля, що динамічно розвиваються, та консервативною
теорією насилля, нездатної розпізнавати його нових форм.
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Метилка Д. В. Имманентное насилие власти.
Совершенствование технологий власти создаёт иллюзию исчезновения насилия не только у тех, кто
ему подвергается, но и у самих вершащих его. Анестезия насилия, прогрессирующая по мере его
рационализации, связана с растущим разрывом между динамично развивающимися практиками
узаконенного насилия и консервативной теорией насилия, неспособной распознавать его новых форм.
Metilka D. V. Immanent Violence of the Рower.
Anesthesia of violence progresses in process of its rationalization. Having correlated concepts of violence
and authority through a theme legitimation, we have come to conclusion, that one of the reasons of it is
growing break between dynamically developing experts of the legalized violence and the conservative theory
of the violence, unable to distinguish its new forms.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК НОВА АНТРОПОЛОГІЧНА РИСА
В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
У статті аналізується умови існування особистості в сучасному глобалізованому світі в контексті
інформаційного суспільства; виділяється особливе психологічне утворення людини, т. зв.
інформаційна культура особистості, як необхідна захисна складова члена майбутнього суспільства;
наголошується на необхідності введення виховання інформаційної культури особистості в сучасну
парадигму існування людини.
Важливим аспектом глобалізації, можливо, її провідною характеристикою є культурний аспект –
аспект взаємодії цивілізацій і культур на сучасному світі, їх проникнення, дифузія, діалог,
конфронтація. Чи розуміється глобалізація як культурна інтервенція або об'єктивні процеси розвитку
людського суспільства, так або інакше, в більшості теоретичних робіт, присвячених глобалізації,
акцентується увага на потенційній загрозі локальним культурам з боку глобалізаційних процесів.
Розгляд цього питання безпосередньо пов'язаний з обґрунтуванням і осмислення формування
інформаційної культури особистості, оскільки така культура представляється захисним механізмом
локальних культур. Це обумовлює актуальність заявленої теми.
Мета даної статті – розкрити внутрішній зв'язок процесів глобалізації та філософського
конструкту "інформаційна культура", вказати необхідність подальшого дослідження та вивчення
цього явища в новітніх сучасних умовах .
У даному контексті толерантність вивчали такі відомі дослідники як О. Панарін, З. Бауман,
Г. Гадамер, М. Вебер, Л. Капелюшников, П. Саух, О. Воронюк, Н. Ковтун, І. Вітюк та багато інших.
Крім того, у статті використовуються теоретичні викладки таких видатних науковців як Г. Гегель,
О. Мень, С. Жижек, Дж. Сорос, І. Д. Каландія, В. Шохін та ін.
Процеси глобалізації тісним чином пов'язані з процесами розвитку та існування культури.
Можливо, глобалізація – це, в першу чергу, культурний процес, заснований на певних ідеях і
концепціях, що представляють відношення культур і людських особистостей у них, які, у свою чергу,
виправдовують і заохочують, керують і спрямовують процеси глобалізації. Глобалізація, не
дивлячись на глибинні розбіжності в розумінні її суті, все-таки, на нашу думку, є етапом або вінцем
розвитку (або деградації?) сучасної людської цивілізації. Як стверджує І. Д. Каландія,
характеризуючи сучасний стан культури і цивілізації, "народжується новий цивілізаційний устрій,
перед нами нова закономірність життя. Глобалізація є наслідком і ступенем розвитку усесвітньої
цивілізації. Процеси глобалізації і цивілізації переплетені і обумовлюють один одного" [1: 153-154].
Однією з найважливіших сутнісних характеристик глобалізації є протилежність і антагонізм
глобального і локального. Глобалізація як процес характеризується нівеляцією національних і
етнічних культур, стиранням граней між цивілізаціями і культурами світу.
Що ж таке інформаційна культура? Для визначення цього терміну слід у першу чергу виділити і
зрозуміти, що ж таке культура взагалі. Так в Енциклопедичному словнику культура позначена як
"специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, представлений у продуктах
матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм і установ, у духовних цінностях, в
сукупності відносин людей до природи, між собою і до самих собі" [2]. Крім того, підкреслюється, що
в понятті культури фіксується як загальна відмінність людської життєдіяльності від біологічної форм
життя, так і якісна своєрідність історично-конкретних форм такої життєдіяльності на різноманітних
етапах суспільного розвитку в рамках певних епох, суспільно-економічних формацій, етнічних і
національних спільностей. Поняття "культура" характеризує особливості, якісні відмінності
поведінки, свідомості і діяльності особистості в конкретних сферах життєдіяльності, що переважно
реалізуються, проектується на суспільство. Виділяються відповідно такі види культури суспільної
життєдіяльності як культура праці, культура мови, політична культура, художня та ін. Відповідно
вищевказаному визначенню, інформаційну культуру особистості можна визначити як культуру, якісні
особливості діяльності особистості в інформаційній сфері і з інформацією, яка носить прямий або
опосередкований суспільний характер. Суспільний характер виявляється не тільки в сприйнятті,
поглинанні, ухваленні і аналізі інформації, але і в культурі виробництва останньої.
Як відомо, поняття або терміни "цивілізація" і "культура" в соціально-політичних дослідженнях
використовуються порівняно недавно. Введені вони були в епоху Просвітництва французькими і
англійськими вченими і філософами, і на перших порах протиставлялися.
Зародившись в епоху Просвітництва, поняття цивілізації слугувало своєрідним ідеалом, ідеалом
моральним, але раціоналізованим. Цивілізація уявлялася як тріумф і розповсюдження розуму не
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тільки в економічній, політичній, але і моральній і релігійних областях. Цивілізація – це освічене
суспільство на противагу варварству і дикості, це суспільство прогресу науки мистецтва, усунення
рабства і війни, вінець свободи і справедливості. Це суспільство побудоване на принципах
секуляризованого гуманізму і раціоналізму. Одним з головних принципів цивілізованого суспільства
– це стрімкий і неухильний прогрес людства.
Культура – поняття близьке за значенням поняттю і терміну цивілізація. Спочатку культура
інтерпретувалася як складова, як компонент цивілізації.
Існуює безліч визначень культури і цивілізації. Серед них важливими є концепції
Н. Данилевського, М. Вебера, О. Шпенглера, П. Сорокіна, А. Тойнбі, С. Хантінгтона та інших. У
цілому в опублікованій в 1952 році праці американських культурологів А. Кребера и К. Клакхона в
списку з 164 визначень і дефініцій культури, поняття "культура" уживається разом з поняттям
"цивілізація" [1: 153-154].
Саме поняття "культура" зародилося в античні часи, як зіставлення "ми-вони", де "пайдейе", тобто
вихованість була головною відмінністю від некультурних "варварів". Крім того, поняття цивілізація
часто уявляється як світ раціоналізований, світ міста, на противагу світу природи.
Таке зіставлення, поява такого феномена людської цивілізації, як урбанізм, привело до зміни умов
життя людини, до зміни антропологічних рис. Так, зокрема, навіть з'явився особливий напрям
світової культури, названий романтизмом, корінь якого, на нашу думку, і лежав у зіставленні і
антитезисі "сьогодення", "цілої" людини і людини урбанізованого світу, людини техніки, технологій і
раціоналізованого способу, в просторі і середовищі міста. Цей важливий аспект людської культури
розглянутий нами в статті "Вплив соціально-культурної реальності міста на формування естетичної
течії романтизму" [3].
Власне, інформаційна культура розглядається в прояві, що об'єктивувався, і в аспекті
суб'єктивному, особовому. Інформаційна культура суспільства, держави, нації складається з
особистісних інформаційних культур.
Культура виникає тоді, коли зустрічаються два елементи, кожен з яких не містить її сам по собі:
суб'єктивна душа і об'єктивний духовний витвір.
Буржуазна культура західноєвропейського суспільства є однією з тих, які визначають історичний
розвиток світу. Це явище, яка підноситься ідеологами-євроцентристами як "кінець історії" або як
"стовповий шлях людства", є історично обумовленою мінливою культурою світу. Утворившись в
західноєвропейському суспільстві і поступово розповсюдившись на весь світ, ця культура наклала
сітку цінностей і духовних утворень не відповідних внутрішній природі людини, що привело до
численних криз, викликало бунт багатьох прошарків та інтелектуалів в ході історичного розвитку
Заходу. Так зокрема Хантінгтон називає сьогоднішню епоху "епохою бунту проти Заходу" [4].
Формування певних етнічних або національних культур обумовлене різними формами і видами
існування людського індивіда. Культура – явище динамічне за своєю природою і оформляється у дії; і
тут можливо провести паралелі між теорією особистості Рубінштейна і теорією культури. Впливають
на формування культури як безпосередньо географічне місце існування, так і біосоціальні процеси
(таку концепцію формування культури можна назвати примордиалістською). На думку Л. Гумільова,
біосфера прямо впливає і формує етнічні спільності. Дуже близько до цього погляду теорії ноосфери,
що стверджують, що культура – це явище і породження еволюції матерії, новітня форму існування
матерії.
Одним з найважливіших аспектів і питань культурологію і філософії стає питання окреслення меж
об'єктивної культури і вільної суб'єктивності, їх взаємодія. Це питання дуже близьке до питання
відносин і кореляції особистого і суспільного і прямо стосується формування інформаційної культури
особистості в контексті глобалізації. Встановлення меж самовизначення вільної суб'єктивності
обкреслює параметри дії об'єктивних соціальних процесів на особистість.
Світ культури вирішує два найважливіші питання, прямо пов'язані із забезпеченням
життєдіяльності всякої культурної спільності: це забезпечення статики і динаміки існування. Перше
потрібне для зміцнення стійкості організму спільності і відбувається завдяки відтворенню традицій,
друге йде шляхом інновацій і забезпечує пристосування до змінних умов, об'єктивних умовам
існування. Відповідно, інформаційна культура особистості виконує дві функції: динамічну і статичну.
Перша заснована на збереженні і актуалізації історичної пам'яті культури на особовому рівні (саме
руйнування історичної пам'яті особистості і людської спільності забезпечує культурну експансію),
друга функція – це пристосування до умов існування, що змінилися, де інформаційний імунітет
дозволяє пом'якшити або убезпечити особистість від новітнього маніпуляційного впливу на людину.
У цьому відношенні об'єктивну культуру можна визначити як інформаційну надсистему, яка
забезпечує зворотний зв'язок з середовищем при збереженні фонду історичної пам'яті. Глобалізація на
рівні культурної експансії йде шляхами підриву культурної складової, підриву історичної пам'яті,
знищення традицій, що зберігають культуру. Такий підрив необхідний для включення визначених
культурних спільностей у сферу своїх інтересів, встановлення потрібних цінностей і традицій. Такий
підрив названий відомим американським дослідником глобалізації Гербертом Шиллером культурною
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гегемонією. Він з переважною силою властивий сучасній глобалізації.
Важливою особливістю культури є те, що її об'єктивні структури завжди кінець кінцем
замикаються на особове прийняття (або неприйняття), тлумачення, відтворення і зміну. Входження в
культуру (інкультурація) може "автоматично" забезпечуватися механізмами культури, але може
також бути проблемою, що вимагає моральних і творчих зусиль (що буває, як правило, при зіткненні
різнорідних культур або при конфлікті поколінь, світоглядів і тому подібне). Співвідношення себе з
культурою є однією з фундаментальних властивостей особистості. Така ж важлива культура для
самовизначення соціуму на всіх рівнях його існування – від общини до цивілізації. Як історична
форма, культура завжди існує у вигляді конкретного локального симбіозу технологій, поведінкових
ритуалів і звичаїв, соціальних норм, моральних і релігійних цінностей, світоглядних побудов і
цілепокладань. Цілісність цій системі додають як сума об’єктивованих продуктів культури, так і її
"мова", тобто відносно зрозуміла в рамках даної культури знакова метасистема.
Як закономірне ціле, культура володіє специфічними механізмами свого породження, оформлення
в знаковій системі, трансляції, інтерпретації, комунікації, конкуренції, самозбереження, формування
стійких типів і їх відтворення у власному та іншокультурному середовищі. Особливу роль у культурі
грає система освіти, оскільки культурна спадщина не відтворюється сама собою і вимагає свідомого
відбору, передачі і освоєння. При цьому культура не тільки заохочує і закріплює необхідні для неї
якості, але і виступає як репресивна сила, що здійснює за допомогою системи заборон розрізнення
"свого" і "чужого".
У даній роботі необхідно чітко обмежити і визначити для успішного написання культуру як
об'єктивне суспільне явище і культуру на суб'єктивному, особовому рівні. Культура суспільна,
етнічна, народна, національна – це локальні особливі системні тимчасово-просторові утворення,
багатоцінність і різноманіття яких у світовому масштабі представляється нам необхідною умовою для
існування стабільного світового порядку, для можливості вдалого знаходження шляхів виходу з
кризи.
Із цього приводу дуже доречно буде зауваження всесвітньо відомого структураліста і
культуролога Юрія Лотмана [5: 506]. Аналізуючи життєздатність цивілізації, учений стверджує, що
достовірно життєздатна цивілізація повинна структурним чином будуватися на зовсім інших
підставах, ніж утопічні проекти повної уніфікації. "Щоб зберегти життєздатність, вона не повинна
втратити структурної двоєдності – здатності бути одночасно єдиною і бінарною. Це означає, що
майбутня Велика Культура повинна буде не тільки зберегти, але і культивувати структурну
відмінність її частин, різноманітність своїх внутрішніх мов" – пише Ю. Лотман.
Постмодерністський погляд на культуру, антропологію і політику повністю відповідає
вищевикладеним думкам. Постмодернізм, проголошуючи культурний плюралізм, принцип колажу
культур, нібито позбавляється від уніфікації і спрощеності. Так у книзі Ж.-Ф. Ліотара "Суперечка"
саме різнодумство стає основою майбутньої культури. Завданням соціальної політики, згідно Ліотару,
стає не насильницька уніфікація множинності в єдине "колективне тіло" соціуму, і навіть не пошук
універсальної мови для можливості діалогу, але збереження саме цієї різнорідності, підтримка
практики різних "мовних ігор".
Але поряд з точно поміченими тенденціями постмодернізм вносить до світової політики і
культуробудування елементи, що прямо руйнують дійсний плюралізм культур. Суть їх у тому, що на
шляхах формування глобального капіталістичного світу нівелюються національні етнічні культури,
національні етнічні співтовариства. Головними в цьому процесі є впровадження в певне
співтовариство або культуру особливих, необхідних "агентам глобалізму" (О. С. Панарін) [6], певних
цінностей і критеріїв життя. Ці цінності і критерії можна назвати усесвітнім глобальним етосом.
Засновані вони, в першу чергу, на цінностях суспільства споживацтва і ліберальній філософії та
ідеології. Зустрічаючись з тубільними культурами, вони справляють руйнівне враження: етнічні
культури нівелюються і зникають, замість плюралізму культур утворюється яскравий монологізм.
"Всупереч всяким просторікуванням про толерантність, плюралізм, діалог та інші релікти старої
ліберальної свідомості, нова ліберальна свідомість абсолютно монологічна, абсолютно закрита для
апеляцій ззовні, для свідоцтв іншої позиції та іншого досвіду" – пише А. С. Панарін [6].
Принцип "радикальної плюральностi", проголошуваний постмодернізмом, виконує функцію
руйнування традиційних культур, оскільки всяка традиційна культура на локальному рівні вимагає
цілісності і навіть тотальності своїх вимог. Ідея ацентризму, що вноситься постмодернізмом, носить
дисфункціональний і руйнівний вплив на традиційні культури. Приймаючи ідею плюралізму в
місцевому використанні, традиційні культури необхідним чином позбавляються стрижнів існування і
з гомогенних перетворюються на колажовані, де їх головна вісь носить вже не традиційний етнічний
або конфесійний характер, а глобальну постмодерністську складову. Принцип толерантності як
індиферентності, що вноситься до традиційної культури, не робить представників цієї культури більш
терпимими, а робить їх байдужішими до цінностей місцевої культури. Таким чином, відбувається
підрив традиційної ідентичності, яка замінюється уніфікованими цінностями, що зрештою приводить
до подальшої глобальної культурної уніфікації.
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Толерантність же виступає тут як моральна і етична категорія, ціннісна категорія, що не дозволяє і
не допускає критичного або навіть войовничого відношення до теорій та ідей шкідливих і ворожих
даному суспільству. Шляхом нав'язування певних цінностей визначається світогляд, а він у свою
чергу визначає способи і межі діяльності людини: у парадигмі певних цінностей існує і діє людина.
Отже, будь-яка більш менш серйозна критика, будь-які більш-менш активні дії проти ворожих ідей і
теорій, що руйнують дане суспільство, сприймаються нетолерантними, тоталітарними,
антигуманними. "І в цьому ж корениться проблема політкоректної постмодерністської толерантності.
Винесена початкова заборона на думку про Іншого" – пише Славой Жижек [7]. Безумство
толерантності в ліберальному розумінні абсолютного рівноправ'я і урівноваження всіх і вся доходить
до того, що навіть найслабкіші спроби організації і отримання власної будь то національної, етнічної
або релігійної ідентичності сприймаються як ворожі і нетолерантні, такі, що не мають права на
існування. "Ідентифікувати себе етнічно, − на думку словенського філософа Славоя Жижека, −
означає в цьому контексті порвати зі всякою громадянською посередністю" [8].
Ю. Лотман стверджує, що єдиний засіб зберегти органічність культур – це їх взаємна необхідність
різної організованості. "Тільки різно організовані частини потрібні один одному, тоді як
насильницьки організовувані, уніфіковані структури, які, розповсюджуючись кількісно, пригнічують
внутрішню різноманітність, лише прискорюють тим самим момент свого розвалу" – пише він [5: 506].
Академік Нiкiта Моiсеєв вважає, що людство унаслідок науково-технічної революції та
інформаційного перевороту підійшло до точки біфуркації свого системного розвитку і еволюції. У цій
точці наступають якісні зміни не тільки суспільного розвитку і суспільних умов життя, але і самих
антропологічних сутнісних характеристик людини. Особливості інформаційного суспільства
змінюють особливості життєдіяльності людини і зрештою змінюють і його як людину [9: 100]. Отже,
видається необхідним виділення і опис як особливої антропологічної риси людини інформаційного
суспільства – інформаційної культури особистості, де остання є якісною особливістю
життєдіяльності людини в інформаційному середовищі суспільства.
З іншого боку, інформаційна культура особистості є не тільки істотною характеристикою людини
інформаційного суспільства, але і захисним механізмом Номо sapiensa. Глобалізація поширюється, в
першу чергу, засобами розвитку інформаційної економіки та інформаційної сфери суспільства, про
що було сказано вище. За допомогою останніх відбувається трансформація умов існування і самої
суті традиційних локальних етнічних і конфесійних культур. Світ набуває дивовижної монологічності
і гомогенності. Змінюються, а часом просто руйнуються традиційні локальні культури. В цілому, цей
процес стрімкий і майже необоротний. Але існування і розвиток інформаційної культури визначених
соціальних спільностей є необхідною умовою існування їх у майбутньому столітті.
Глобалізація проходить двома основними шляхами: економічним і соціально-культурним. Якщо
перший носить майже онтологічний об'єктивний характер і практично не піддається перегляду, то
останній вимагає і потребує коректування.
Необхідна різноманітність світу потрібна для збереження життєздатності людського
співтовариства в планетарних масштабах. Така різноманітність отримується в коректуванні і протидії
соціально-культурній глобалізації. Основою цієї протидії є інформаційна культура особистості, що
включає інформаційний імунітет. Формування інформаційної культури на рівні конкретної
особистості є передумовою стійкості культури в процесах глобальної культурної уніфікації.
Культура стає важливою умовою, на думку російського дослідника Делягіна,
конкурентноздатності в сучасному інформаційному глобалізованому світі. Причина перетворення
полягає, перш за все, в такому фундаментальному явищі, як зменшення значущості логічних
міркувань у результаті того, що інформаційною революцією викликається зниження адекватності
індивідуальної свідомості. Сьогодні за допомогою сучасних технологій формування свідомості на
основі зовнішніх бездоганних логічних побудов можна обґрунтувати практично все, що завгодно,
включаючи доцільність найабсурдніших і руйнівних дій [10: 102].
В умовах слабкості усвідомленого індивідуального сприйняття світу, спресовані в суспільну
ідеологію колективні переконання і колективні "соціальні інстинкти" суспільства виявляються
величезним стабілізуючим чинником, що дієво підтримує його адекватність.
Саме культура як сукупність систем цінностей, стереотипів мислення і поведінки, властивих
даному суспільству, є ключовим елементом як його стійкості, так і його пристосовності до зовнішніх
дій без руйнування його істотних рис. "Культурний код" суспільства, визначаючи і зберігаючи ці
істотні риси в рамках загальної мінливості, служить аналогом генетичного коду індивідуума.
Визначною в цьому питанні стає саме інформаційна культура суспільства та інформаційні культури
особистостей як її складових. Історична пам’ять стає складовою інформаційної культури особистості.
У результаті культура стає стихійним і тому найважливішим в умовах інформаційної революції і
хаотичного формування свідомості механізмом підтримки суспільної адекватності. Забезпечуючи
розумність суспільства, не дивлячись на інформаційний тиск його конкурентів, культура тим самим
підтримує його конкурентоспроможність.
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Іншим чинником, що забезпечує високе значення культури в сучасних умовах, є граничне
посилення глобальної конкуренції. Досить відзначити, що воно у поєднанні з іншими реаліями
інформаційної революції створює умови, в яких попит може знайти практично будь-яка особливість,
причому незалежно від її доцільності з погляду буденної свідомості. Важливим обґрунтування
конкурентноздатності особистості з розвиненої інформаційною культурою в сучасному
глобалізованому світі є теорія Роберта Райха.
Важливим чинником, що підвищує значущість культури в умовах інформаційної революції, є і
перетворення інформації в найбільш важливий, а швидше за все – і найбільш масовий предмет праці.
Тим часом інформація за самою своєю суттю є носієм культури. Вона невідокремлена, невід'ємна від
культури тих, хто її створює, передає і обробляє. Навіть з чисто формальної точки зору інформація
зазвичай передається і сприймається на тій або іншій мові, що є носієм культурного коду.
Таким чином, в умовах величезних за потужністю глобалізаційних впливів, що призводять до
стирання та нівелювання традиційних та локальних культур, інформаційна культура особистості стає
в суспільстві стратегічно необхідною. Вона дозволяє зберегти свою сутність, свою соціальну та
етнічну природу. Крім того, інформаційна культура стає важливим чинником конкурентноздатності в
сучасному агресивному світі як людини, так і певного соціального утворення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Каландия И. Д. Культура в процессе глобализации // Россия и Грузия: диалог и родство культур: сборник
материалов симпозиума. Выпуск 1. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 145161.
2. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев,
В. Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
3. Муравицький В. О. Вплив соціально-культурної реальності міста на формування естетичної течії
романтизму // Вісник ЖДУ імені Івана Франка. – 2007. – № 34. – С. 45-50.
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. – № 1. – С. 33-48.
5. Лотман Ю. М. Семиосфера. – С.-Пб.: "Искусство-СПБ", 2000. – 704 с.
6. Панарин А. С. Стратегическая нестабильность // Москва. – 2002. – №№ 4-12. електрона версія:
http://www.lebed.com/2002/art2910.htm
7. Воропай Л., Олейников А. Левые должны вновь открыть для себя подлинно героический консервативный
подход...
//
http://www.russ.ru/stat_i/levye_dolzhny_vnov_otkryt_dlya_sebya_podlinno_geroicheskij_konservativnyj_podhod
8. Интервью Славоя Жижека "Абстрактный пацифизм" // http://lacan.narod.ru/ind_lak/ziz16.htm
9. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. − М.: Устойчивый мир, 2001. − 200 с.
10. Делягин М. Мировой кризис: Общая Теория Глобализации. – М.: Прогресс, 2003. – 336 с.

Матеріал надійшов до редакції 17.06. 2009 р.
Муравицкий В. А. Информационная культура личности как новая антропологическая черта
в современном глобализованном мире.
В статье анализируются условия жизнедеятельности личности в современном глобализованном
мире в контексте информационного общества; выделяется особенное психологическое образование
человека, т. н. информационная культура личности, как необходимая составная психики и
психологии члена будущего общества; акцентируется внимание на введение воспитания
информационной культуры личности в современную парадигму существования человека.
Muravitskiy V. O. Information Culture of Personality as a new Anthropological Constituent of the
Modern Globalizing World.
In the article the terms of existence of personality in the modern globalizing world in the context of
informative society are analysed; the special psychological constituent of man is selected, so called
information culture of personality, as a necessary component of future society member's psyche and
psychology; the attention is concentrated on the introduction of education of personality information culture
for the modern paradigm of the existence of a person.
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ЗАСОБИ ДУХОВНОЇ ПРАКТИКИ
У статті вивчаються загальноприйняті поняття духовної практики. Проаналізовано засоби
духовної практики в різних традиціях сходу та заходу, представлена їх класифікація. Розглядаються
антропологічні та природні засоби духовної практики.
В останні десятиріччя відбувається зростання інтересу до проблеми духовного розвитку, що
проявляється у відродженні християнських релігійно-містичних традицій. Історично так склалося, що
на Україні представлені дві форми християнства, які конкурують між собою – католицизм та
православ’я. Їх релігійно-містичну основу складають квієтизм та ісихазм відповідно. Окрім того,
глобалізаційні процеси викликають інтерес і до інших традицій, внаслідок чого поширюються течії,
які ґрунтуються на східнофілософських концепціях: суфізм, тантризм, восьмерична йога, інтегральна
йога, даосизм. Відбувається також відродження шаманізму, який у сучасній літературі описується під
назвою неошаманізм.
Виходячи зі специфіки релігійно-містичних традицій, можна умовно позначити їх як теорію
визволення. Таким чином, постає проблема визначення сутності духовної практики.
Малодослідженими залишаються засоби духовної практики в їх філософському значенні.
Поширення інтересу до теорії визволення в різних традиціях проявляється у виданні містикобогословських праць. Серед християнських релігійних філософів відмітимо М. О. Бердяєва,
В. С. Соловйова, П. Флоренського. Східні традиції представлені роботами Дж. Крішнамурті,
Г. Чаттерджи (Рамакрішни), Шрі Ауробіндо.
Проблема духовної практики розглядається і в рамках трансперсонології, а саме таких її
представників: Р. Ассаджіолі, С. Гроф, Ч. Тат, К. Уілбер.
Особливого значення для розуміння духовної практики набувають роботи С. С. Хоружого з
дослідження ісихазму та роботи Є. О. Торчинова, які містять аналіз духовної практики традицій
Сходу та Заходу.
Мета дослідження – розглянути поняття духовної практики та з’ясувати специфіку релігійномістичного досвіду. На основі аналізу засобів духовної практики розробити їх класифікацію та
виділити спільні механізми досягнення змінених станів свідомості в рамках різних традицій.
У сучасній літературі терміном духовна практика позначаються різні теорії визволення, форми
споглядання, дихальні техніки, трансові стани тощо [1; 2].
Досліджуючи ісихазм, С. С. Хоружий дає визначення духовної практики з позицій енергійної
антропології. На його думку, праксіс – це робота людини над множиною своїх енергій, головною
частиною якої є звільнення від "пристрастей" – станів тотального поглинення певними частковими
мирськими цілями та предметами. Практика проходить шлях від каяття до безпристрасності і
обов’язково включає боротьбу проти окремих пристрастей, набуття ісіхії, входження в певну школу
постійної молитви, суть якої полягає у зведенні розуму в серце. Далі адепт входить у сферу Феорії,
Богоспілкування, яке від форм діалогу переходить до форм споглядання-єднання. У споглядальних
формах містичний досвід поєднує світлові споглядання та особисте спілкування. Однак, цей досвід є
початковою "запорукою повноти", яка повинна наступити в метаісторичному плані у сфері
есхатології [3: 134-135].
Подібне визначення практики наводить й архімандрит Плакіда, розглядаючи вчення авви Євагрія.
У роботах Євагрія практика розглядається як весь період духовного життя людини, коли їй
доводиться докладати зусиль, щоб творити добро. Благодать діє в ній таємним чином, не проявляючи
своє присутності. Практика потрібна для очищення страстної частини душі і основну роль тут
відіграє зберігання серця або тверезості. Після закінчення практики людина досягає відстороненості,
неупередженості. Доброчинне життя стає другою природою людини і людина живе, керуючись
Святим Духом [4: 182]. Розум, не затьмарений пристрастю, може сприймати істинне знання Бога
через Споглядання. Авва Євгарія виділяє декілька ступенів споглядання, причому вищий з них – це
досконала молитва, в якій людина настільки охоплена Богом, ніби вихвачена з нашого світу, не
втрачаючи при цьому особистої тотожності самій собі, входить в єдність з Ліками Святої Трійці [4:
182-183].
У роботах Є. О. Торчинова практика розглядається як сукупність психосоматичних технік. На
його думку, інструментом трансформації свідомого є взаємодія психічного і соматичного [5: 434].
Велика увага в його працях приділяється набуттю містичного досвіду. Власне, термін "містичний
досвід" у Є. О. Торчинова замінений терміном "трансперсональний досвід", що зумовлено рядом
© Павловський В. Л., 2009
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причин. По-перше, містичні переживання тотожні в усіх традиціях; по-друге, для східних теорій
визволення немає різниці між раціональним та ірраціональним, а практик є носієм релігії, що робить
вживання терміну "містика" недоречним [5; 6].
Наведені тлумачення духовної практики С. С. Хоружого та Євагрія представляють християнський
містицизм, а в роботах Є. О. Торчинова ми знаходимо визначення практики, що ґрунтуються на
аналізі найбільш поширених традицій Сходу та Заходу. На відміну від предметної практики, яка
спрямована на перетворення матеріального світу, духовна практика є чуттєвою формою діяльності
людини; звідси і метафізичний характер її мети.
На перший погляд, мета духовної практик в різних традиціях декларується відповідно до природи
Бога, Абсолюту і розкривається в повному розчиненні в безособистісному Абсолюті або ототожненні
з ним, з’єднанні з Абсолютом або спогляданні Його за умов збереження власної індивідуальності,
досягненні чистого стану, досягненні безсмертя тощо.
Таке формулювання мети духовної практики передбачає використання різних засобів для її
досягнення. Отже, розглянемо засоби духовної практики в різних традиціях.
На думку дослідників, шаманізм як архаїчна техніка екстазу закладає основи духовної практики
[2; 7; 8]. Отже, засоби, притаманні шаманізму та й усім іншим традиціям, можна класифікувати за
такими критеріями: інтенсивність зміненого стану свідомості та природа походження цих засобів.
За походженням, на нашу думку, доречно розділити засоби духовної практики на дві великі групи.
До першої групи ми віднесемо засоби рослинного походження. Це гриби та рослини, що містять
психоделічні речовини. Застосування цих препаратів було характерне для всіх культур. В
середньоамериканських і передколумбійських культурах застосовувались гриби із роду псілоцибе,
кактус пейотль. Шамани північних народів та Сибіру надавали перевагу червоному мухомору. При
проведенні релігійних ритуалів застосовувались препарати коноплі: гашиш, грапха, кіф. В Індії,
наприклад, прославлялось застосування напою Сома-Раса (т.з. божественний напій вічної насолоди).
З розвитком хімії, медицини та інших суміжних галузей науки з’явились синтетичні препарати, що
змінюють стани свідомості. До них можна віднести похідні барбітуратової кислоти, ефедрін, ефедрон,
кокаїн, морфій, мескалін. Усі ці препарати занесені до групи наркотичних речовин і вживання їх
обмежене. Використання цих засобів з метою розширення свідомості несе в собі, на думку деяких
дослідників, багато побічних ефектів [9; 10].
Другу групу засобів духовної практики назвемо антропологічними. Найважливішими
компонентами засобів цієї групи виступають техніки дихання, аскетичні техніки, об’єкти уваги,
вербальні формули, які тісно взаємопов’язані. Зазначимо, що в рамках різних традицій
використовуються різні групи засобів духовної практики. Виключенням є шаманізм та містеріальні
культи, для яких було характерним змішення засобів першої та другої групи.
У порівнянні з усіма іншими традиціями, в різних формах індійської йоги засоби духовної
практики є найбільш розвиненими. Особливої уваги надається технікам дихання, які в йогічній
практиці об’єднуються під назвою пранаяма, яка займала певну сходинку у восьмеричному шляху.
Попередньо адепт мав пройти два рівні морально-етичного самовдосконалення та рівень оволодіння
фізичним тілом, різними можливостями його знаходження в просторі – асани. Асани визначаються як
нерухомі та зручні для споглядання пози. Досконалість в асані досягається, коли зникає фізична
напруга, зупиняються рухи тіла, зникає відчуття спеки та холоду [11].
Вважається, що правильна асана можлива лише у поєднанні з пранаямою [11; 11; 12]. Пранаяма
має загальнофізіологічне та енергетичне значення. На фізіологічному рівні пранаяма є оздоровчою
технікою, а на енергетичному – сприяє накопиченню та використанню людиною космічних та земних
енергій. Зазначимо, що всі техніки дихання, які викладаються сучасними майстрами йоги спираються
на трактат "Хатха-йога прадіпіка", в якому розглядаються усі аспекти пранаями.
У шиваїстському тантризмі дихання розглядається як робота з енергіями, які знайшли своє
символічне відображення і на які зосереджується увага у процесі пранаями та зміни асан. Вони є
своєрідним інструментарієм практикуючого йогіна, які діють через подразники всіх органів відчуття.
До візуальних об’єктів відносяться янтри, мандали, в окремих випадках – першоелементи (вогонь,
вода, земля, повітря). Тактильними подразниками виступають мудри, мала, нюховими – куріння
різних ароматичних речовин, що пов’язуються з тими чи іншими Богами, енергіями, аудіальними –
мантри, молитви, які подекуди поєднуються зі специфічною музикою. Як і інші інструменти, мантри
збільшують силу волі, здатність зосереджуватись та позитивні емоції. Ці три якості, на думку Харіша
Джохарі, укріплюють віру в мантру, що призводить до "магічних ефектів" [12: 37].
Іншим видом роботи з енергіями є робота з внутрішніми енергетичними центрами тіла – чакрами
(муладхара, свадхіштхана, маніпура, анахата, вішудха, аджня, сома, сахасрара). Крізь ці енергетичні
центри відбувається підйом кундаліні – енергії, що спить, і яка зображується у вигляді звернутої
кільцем змії в районі першої чакри. Її підйом призводить до вищого стану – самадхі. В шиваістському
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тантризмі – це єднання жіночого начала Шакті та чоловічого Шива, що веде до усвідомлення свого
істинного неподвійного самадхі.
Енергетичні об’єкти вимагають від практикуючого йогіна зосередженості на них – дхарани, що
передбачає заспокоєність розуму, фіксацію мислення на одному об’єкті. Дхарана є засобом
досягнення глибокого медитативного стану – дхьяни, в якому зникають об’єкти, з’являються перші
ознаки блаженства, свідомість, виходячи за межі трьох станів (бадьорості, снобачення та глибокого
сну), переходить в четвертий стан – турійя. І як наслідок дхьяна призводить до самадхі.
Вражає той факт, що в Європі існувала духовна практика, подібна до йогічної – кабала. Її основні
положення та техніку розробив А. Абулафія, а Г. Шолем описує її таким чином: "Його раціоналізм не
може, однак, відгородитись від того факту, що його доктрина являє собою лише іудаїзований варіант
тієї древньої духовної методики, яка знайшла своє класичне вираження в практиці індійських
містиків, послідовників системи, знаної під назвою "йога". Одним із багатьох доказів цьому служить
та обставина, що суттєву роль в системі Абулафії відіграє дихання… Крім цього, Абулафія
рекомендує певні положення тіла, певні сполучення голосних та приголосних звуків у продовженні
одного вдиху, певні форми читання вголос… Схожість розповсюджується навіть на деякі аспекти
доктрини екстатичного бачення, яке підготовлюється і здійснюється завдяки цим вправам" [13: 186187].
Засобами даоської практики є духовне споглядання, специфічна гімнастика дао-інь, дихальні
вправи, особлива сексуальна техніка, алхімія тощо. Енергетичні центри тут представлені у вигляді
трьох кіноварних полів: в нижній частині живота, в області сонячного сплетіння та в голові [6: 226].
Даосизм орієнтується на мотиви смерті-відродження (перинатальні), що дає підстави вважати його
перехідним від архаїчних технік до споглядальних.
У суфійських орденах важливим методом був зікр. Для участі в ньому необхідно було оволодіти
особливими ритмічними рухами, засвоїти регламентовану позу, навчитися контролювати дихання з
метою досягнення зосередження в рухах ритуалу. Суфій повинен був точно співвіднести рухи тіла з
промовлянням формули зікра, вголос або про себе. При цьому необхідно було при затримці подиху
вольовим зусиллям ніби спрямовувати священну формулу в певні частини тіла. Для посилення ефекту
використовувались такі прийоми: змінення модуляції голосу, музика, танець, зміна ритмів та частоти
дихання, певні пози [6].
Подібні засоби зустрічаються і в християнській містиці. Тут має місце правильне дихання у
сполученні з положенням тіла, відповідне повторення молитви Ісусової. Також відбувається робота з
енергетичними центрами, які знаходяться в районі пупа та серця [4; 6].
Отже, на основі короткого аналізу, можна стверджувати, що засоби духовної практики в різних
традиціях мають спільну морфологію, про що всередині минулого століття наголошував М. Еліаде.
Сутність засобів полягає у довготривалому впливі на органи чуття і призводить до змінених станів
свідомості.
У звичайному стані свідомості, коли наша увага концентрується на одному об’єкті, виникає
протиставлення. У зміненому стані свідомості всі речі і події сприймаються як такі, що знаходяться в
межах однієї цілісності.
Висновки. Засоби духовної практики різних традицій тотожні за своєю сутністю. Враховуючи їх
специфіку (концентрація, ідея усамітнення), можна стверджувати, що така форма практики
передбачає відхід людини від реалізації своїх соціокультурних задач. Власне духовна практика
виступає чуттєвою формою діяльності людини, спрямованою на набуття трансперсонального досвіду.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гроф С. Человек перед лицом смерти / С. Гроф, Д. Хэлифакс; пер. с англ. А. Неклесса. – М.: ООО
"Издательство АСТ" и др., 2003. – 239 с.
Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия / Кэн Уилбер; пер. с англ. под
ред. А. Киселева. – М.: ООО "Издательство АСТ" и др., 2004. – 412 с.
Хоружий С. С. Аскетика православия и идея синергии / Сергей Сергеевич Хоружий // Вестник Российского
гуманитарного фонда. – 1996. – № 1. – С. 130-137.
Плакида (Дезей), архим. "Добротолюбие" и православная духовность / Плакида (Дезей). – М.:
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. – 384 с.
Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: Познание запредельного / Евгений Алексеевич
Торчинов. – СПб.: "Азбука-классика", "Петербургское востоковедение", 2007. – 480 с.
Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. /
Евгений Алексеевич Торчинов. – 4-е изд. – СПб.: "Азбука-классика", "Петербургское востоковедение",
2007. – 544 с.
Элиаде М. Аспекты мифа / Мирча Элиаде; пер. с франц. – [3-е изд.] – М.: Академический проект; Королев:
Парадигма, 2005. – 224 с.

49

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 47. Філософські науки

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Элиаде М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий / Мирча Элиаде;
пер. с фр. Н. Н. Кулаковой, В. Р. Рокитянского, Ю. Н. Стеванова. – М.: Академический проект, 2008. –
622 с.
Духовный кризис: Когда преобразование личности становится кризисом / [под ред. Станислава и Кристины
Гроф; пер. с англ. А. С. Ригина]. — М.: Независимая фирма "Класс", Изд-во Трансперсонального института,
2000. – 288 с.
Козлов В. В. Психотехнологии измененных состояний сознания / Владимир Васильевич Козлов. – [2-е изд.,
испр. и доп.]. – М.: Узд-во Института психотерапии, 2005. – 544 с.
Тибетская йога и тайные доктрины / [сост., авт. предисл. и комм. В. И. Эванс-Венц].– К.: "Пресса України",
1993. – Том 1. – 227 с.
Хариш Джохари. Инструменты для Тантры. Чакры: энергетические центры трансформации / Хариш
Джохари; пер. с англ. К. Семенов. – К.: "София", 1999. – 264 с.
Шолем Г. Г. Основные течения в еврейской мистике / Гершом Герхард Шолем. – М.: Мосты культуры;
Иерусалим: Гешарим, 2007. – 511 с.
Сахаров Б. Открытие третьего глаза / Борис Сахаров. – К.: "Преса-України", 1993. – С. 73-151.

Матеріал надійшов до редакції 08.06. 2009 р.
Павловский В. Л. Средства духовной практики.
В статье изучаются общепринятые понятия духовной практики. Проанализированы средства
духовной практики в разных традициях востока и запада, представлена их классификация.
Рассмотрены антропологические и естественные средства духовной практики.
Pavlovskiy V. L. The Means of Spiritual Practice.
Generally notions of the spiritual practice are considered in the article. The means of spiritual practice in
different eastern and western traditions are analyzed, their classification is presented. The anthropologic and
natural means of spiritual practice are discovered.
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ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА СЮЖЕТІВ ІНДІЙСЬКИХ ХРАМОВИХ ТАНЦІВ
У статті аналізуються літературні джерела, що лежать в основі різних видів індійських храмових
танців, і досліджуються їх спільні корені. Також розглядаються естетичні засоби пластичної
виразності, які використовуються для передачі змісту та ідей текстів. Танець розглянуто як
найважливіший елемент індійського традиційного мистецтва.
Індійське традиційне мистецтво завоювало величезну популярність у сучасному світі, йому
присвячено багато наукових досліджень та кінематографічних напрацювань. Жоден з його видів не
обходиться без танцю, що став невід’ємною складовою музики, літератури, живопису та скульптури.
Починаючи з раннього середньовіччя, в Індії існувала традиція зображення в скульптурі та живопису
танцівниць, що застигли в граційних позах. Старанно передана пластика згинів тіла, виразу обличчя
та деталей костюмів. Твори класичної індійської літератури таких авторів як Калідаса, Бхас,
Джаядева та багатьох інших містять опис способу та укладу життя танцівниць, подробиць їх виступів
та техніки танцю. Також танцівниці нерідко виступали головними героїнями цих творів. Завдяки
популярним індійським кінофільмам багатьом людям добре знайомі елементи храмових танців, що
включають, окрім власне техніки, ще й сюжетний танець, який передає художній текст за допомогою
особливої пластичної мови тіла, що ґрунтується на певних символах. Елементами цієї мови є
жестикуляція, експресія обличчя, що відображає різні почуття та емоції, специфіка макіяжу та
костюму. Таким чином можна сказати, що не тільки танець є складовою частиною художнього
тексту, але і весь художній текст є невід’ємною частиною танцю.
Сюжети, що лежать в основі храмових танців, описані в наукових працях, що присвячені різним
стилям танцю, а також використовуються в якості прикладів в літературі з техніки танцю. У
вітчизняній літературі, що висвітлює проблематику індійського мистецтва, в тому числі і танок,
містяться в основному загальний опис та окремі приклади. Метою ж цього дослідження є
систематизація інформації та пошук спільних коренів для сюжетів різних форм храмового танцю.
Індійський храмовий танок має ритуальне походження, релігійну основу. Як комбінований вид
мистецтва, він є засобом передачі ідей відповідної релігійно-філософської системи. Ритуальний танок
зародився в давнину – згідно з археологічними знахідками нараховує більше 5000 років. Однак, як
храмове мистецтво, так і танок сформувався протягом певного історичного періоду, основна фаза
якого приходиться на ІV-XII ст. В історії еволюції релігійно-філософської культури Індії цей період
характеризується як Вік Пуран. Основною рисою цього періоду є формування "нової релігії", так
званого синтетичного індуїзму, швидкого розповсюдження цієї релігії, і як наслідок, витіснення таких
релігій, як буддизм та джайнізм.
Релігія індуїзму виникла в результаті злиття арійських та дравідійських вірувань або ж ведичного
брахманізму з "новими" сектами, такими як шиваїзм та вайшнавізм. Для передачі та розповсюдження
основних постулатів цього вчення використовувалися певні методи, такі як викладення езотеричних
та філософських аспектів вчення в популярній формі, переклад санскритських текстів на місцеві мови
та їх презентація для неосвічених мас у вигляді переказів, часто з музичним супроводом, а також у
формі танцювально-драматичного виступу.
Останнє було, очевидно, найбільш ефективним, саме тому танцювальна драма, заснована на
релігійно-філософських текстах, отримала широке розповсюдження майже у всіх регіонах Індії.
Літературні твори, що знайшли сценічне втілення у формі танцю або танцювальної драми, включають
санскритські драми, ліричні поеми, релігійні гімни як на санскриті, так і на мовах окремих регіонів
Індії. Особливістю всіх творів подібного роду є те, що вони мають в своїй основі одні і ті ж
першоджерела: ітіхаси – героїчні епоси, такі як Рамаяна та Махабхарата; чисельні пурани – зібрання
космогонічних легенд.
Питання про використання танцювально-драматичних виступів з метою популяризації релігійних
інструкцій для неосвіченого населення Індії висвітлюється в багатьох наукових роботах, присвячених
як історії еволюції релігійної та філософської думок, так і в роботах з історії розвитку та теорії
конкретних традиційних танцювальних храмових стилів. До першої групи відносяться роботи проф.
В. Рагхавана "Методи популярних релігійних інструкцій у південній Індії", Р. С. Маджумдара
"Еволюція релігійно-філософської культури в Індії", Л. А. Варма "Ритуали поклоніння" та ін. До
іншої групи відносяться роботи, що присвячені певним стилям храмового танцю та танцювальної
драми, такі як: др. Варадпанде "Історія індійського театру", П. Банерджи "Індійський балет", проф.
Суніла Котхарі "Бхаратанатьям" та "Кучіпуді", др. Шанта Сарабджит Сінгх "Індійський танок –
метафора істини", проф. Л. Венкатараман "Індійський класичний танок"; роботи західних авторів:
© Смірнова Г. І., 2009
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Кей Амброз "Класичні танці та костюми Індії", Дж. Клігер "Бхаратанатьям в культурній перспективі";
а також чисельні статті індійських та західних авторів.
Індійський храмовий танок, як важлива складова традиційного мистецтва, являє собою складний
комплекс емоційних, інтелектуальних та духовних елементів, і виражає певні ідеї в естетичній манері.
Як було вже вище сказано, танок розглядається як комбіноване мистецтво, взаємопов’язане з іншими
його видами: музика, скульптура, архітектура та література. Літературний або сюжетний аспект є
центральним для всіх форм храмового танцю. Трансмісія значення та індивідуальна інтерпретація
тексту вважаються найбільш важливими. Презентація сенсу певних текстів на мові формальної
техніки танцю позначається терміном "абхіная", що в широкій трактовці означає передачу ідей,
почуттів та емоцій глядачеві з використанням для досягнення цієї мети міміки обличчя, що
супроводжується жестикуляцією та рухами тіла.
Згідно визначення індійського філософа Ананда К. Кумарасвамі, індійське мистецтво представляє
собою "ідеальний світ", тобто світ, ідеалізований в популярних релігійних описах [1: 7]. Під такими
популярними текстами неоднозначно мають на увазі "Рамаяну" і "Махабхарату", та легенди – пурани.
Саме виникнення даних літературних творів служило певній меті та носило характер глобального
соціального проекту. Враховуючи той факт, що в давній Індії мільйони людей були неосвіченими,
релігійні вчителі розробили специфічні методи передачі знань, що не вимагають наявності
схоластичної освіти. Так, згідно слів легендарного автора Махабхарати, мудреця В’яса, цей твір було
створено з метою донести ведичні закони до більшості людей [2: 503]. Задачею "Рамаяни", а також
"Махабхарати", є передача ведичного вчення в концентрованому вигляді, акцент ставився на
правилах моралі та совісті, дотримання законів дхарми. Сам процес створення цих творів є доказом
великої популярності історій, що лежать в їх основі.
Серед учених домінує думка про те, що ці епоси були створені не в певний період конкретним
автором, а доповнювалися поступово протягом цілої епохи [3: 43]. В основу кожного з цих творів
взятий популярний сюжет у вигляді героїчної балади (Рамаяна) або героїчного епосу (Махабхарата).
Згідно твердження др. Р. С. Маджумдара, з плином часу ці поеми виросли в багатотомні брахманічні
праці, що використовувалися з метою релігійної та моральної пропаганди. Так, Рамаяна є не просто
оповіддю про мандрівки принца Рами, вона включає вчення легендарних індуїстських мудреців та
доносить до читача (слухача або глядача) у формі алегорій основні постулати ведичної філософії.
Рамаяна розвиває тему про сенс людського існування і концепції дхарми. Основна думка цього твору
– ідеальне виконання свого обов’язку в мирських справах, де Рама є ідеальним чоловіком і королем,
Сіта – ідеальна дружина, Лакшман – ідеальний брат, і т.д. У Махабхараті лейтмотивом твору є
роздуми про життя, його сенс, карму та кінцеве звільнення – мокшу. Для того, щоб зробити ці твори
ще більш доступними для простого народу, їх санскритські тексти були перекладені на місцеві мови.
У Південній Індії, завдяки патронажу правлячих династій Панд’я та Чола, дані епоси з’явилися на
таких мовах, як таміл, малаялам, телугу та каннада. Храми були місцем, де священні тексти
переказувалися, коментувалися, а також виконувалися у вигляді танцювальних драм. Музичнотанцювально-драматичний виступ став найбільш ефективним інструментом презентацій ідей у масах,
оскільки могло передавати не лише сенс текстів, а і закладені в них почуття. Високий артистичний
рівень передачі почуттів та емоцій був обумовлений детально розробленою технікою виконання
танцю. Сам факт розвитку цієї техніки протягом століть індійськими мудрецями, підкреслює
розуміння релігійними вчителями величезного впливу танцювальних вистав на почуття віруючих.
Естетичне переживання "раса" є найбільш важливим терміном в індійській теорії сценічного
мистецтва. У теорії драматичного мистецтва виділяють 9 основних рас. Серед них: шрингара
(еротика), віра (героїзм), адбхута (здивування), бхаянка (страх), бібатса (відраза), хас’я (сміх), каруна
(милосердя), роудра (гнів) та шанта (спокій). Кожна з основних рас має свої підвиди, а також причину
виникнення та наслідок (вібхава та анубхава). Раса передається за допомогою техніки абхінаї –
зовнішньої виразності. Існує чотири види останньої: ангіка (експресія за допомогою рухів тіла),
сатвіка (експресія виразом та мімікою обличчя, жестами), вачика (за допомогою тексту), ахар’я
(використання для передачі ідей та емоцій костюму та макіяжу).
Згідно давнім текстам з теорії танцю, таким як "Натья Шастра" та "Абхіная Дарпана", естетичний
досвід є видом духовної діяльності, трансформує у рівній мірі як почуття, так і розуміння, і є в рештірешт причиною "ананди" або вищого блаженства. Танцювально-драматичні виступи, що основані на
сюжетах священних текстів, виконували одночасно декілька функцій: ритуальну, навчальну, передачу
знань, та закодованих у них езотеричних аспектів вчення, з метою збереження для наступних
поколінь. Підсумовуючи вище сказане, можна привести наступний вислів проф. В. Рагхавана: "Якщо
без вогню і меча індуїзм розповсюдився на весь Далекий Схід, то це стало можливим завдяки Рамаяні
та Махабхараті, що передавалися за допомогою оповідачів, скульпторів та танцюристів." [5: 504].
Те, що було сказано по відношенню до Рамаяни та Махабхарати, також вірне відносно
космогонічних легенд – пуран. Пурани представляли теологію двох основних релігійних напрямків:
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шиваїзму та вайшнавізму. Вони викладені у формі популярних історій про богів та містять версії про
історію Всесвіту від її створення до моменту кінцевого руйнування.
Найбільш розповсюдженими джерелами сюжетів для храмових танців є Бхагавата Пурана у
вайшнавскій традиції та Шива Пурана, а також Тамільска Пурана, що включає поеми святих
тамільского шиваїзму – наянмарів.
Сюжети із епосів та пуран лягли в основу поетичних творів як на санскриті, так і на регіональних
мовах. Ці адаптації та інтерпритації першоджерел і послужили літературною основою танцювальних
та танцювально-драматичних композицій, що прийняли статус регулярного храмового ритуалу.
Сюжети храмових танців можна поділити в залежності від виду танцювальної презентації
(драматична або сольна); релігійно-філософської системи (шиваїзм, вайшнавізм); а також
переважаючої емоції "раси" в традиції конкретного танцювального стилю ("віра-раса" – героїзм,
емоція, що переважає в драмах; і "шрінгара-раса" – любов, емоція, що лежить в основі сольної
традиції).
Найбільший різновид видів як сольних танців, так і танцювальної драми сконцентровано в
Південній Індії. Первісно традиція храмового танцю у варіанті сольного виконання зародилася в
Таміл Наду як культ поклоніння богу Шиві в його образі космічного танцюриста Натараджи (згідно
літературним і археологічним свідченням, з VI-го ст., а, можливо, і раніше). Традиція танцювальної
драми також була добре відома і використовувалась для передачі героїчних епосів – Рамаяни і
Махабхарати. З популяризацією танцю як храмового ритуалу, танцювальні драми також стали
виконуватися при храмах. У Кералі танцювальна драма має історію більш аніж півтори тисячі років.
У цьому регіоні нараховується більше 20 різних видів традиційної танцювальної драми. Найбільш
давнім з них вважається Кудіаттам. Репертуар Кудіаттама традиційно включає окремі акти зі всіх
тринадцати п’єс великого індійського поета-драматурга Бхаса (V ст. до н.е.). Вони виконуються в
оригіналі на санскриті з поясненнями на місцевій мові малаялам. З тринадцати п’єс Бхаса, шість –
базуються на сюжетах із Махабхарати та дві – на сюжетах із Рамаяни, решта – передають фольклорні
історії.
Яскравий та самобутній стиль Катхакалі в якості літературної основи включає поеми місцевих
авторів на санскритизованому малаялам, відомі під назвою Аттаккатха, засновані на Рамаяні,
Махабхараті і Бхагавата Пурані. Авторами цих творів є засновник традиції цього стилю, раджа
Коттаракара, а також його наступники – раджа Коттаяма, Уннаі Варіар, махараджа Сватхі Тірунал і
Іраімман Тампі. Особливу роль у даних танцювальних традиціях грає ахарья абхіная. Актори
використовують складний символічний макіяж, де кожен характер виділений певним кольором
(наприклад, Рама – зелений, Хануман – жовтий, демонічні істоти – червоні). Незвичайність
зовнішнього вигляду виконавців виражає ідею про те, що боги і демони, виступаючи істотами іншого
світу, не можуть виглядати як звичайні люди. Фантастичний зовнішній вигляд героїв підкреслюється
стилізованою і неприродньою мімікою та жестикуляцією. Також для більшої виразності образів очі
танцюристів не тільки виділяються яскравим макіяжем, але також і самі білки очей фарбуються в
червоний колір за допомогою насіння певної рослини. Така перебільшена експресія, ймовірно,
направлена на те, щоб підкреслити расу, домінуючу в тому чи іншому характері.
Танцювальна драма Каньяркалі виконується в селищі Кочин (Керала) під час релігійних
фестивалей, що присвячені богині Бхагаваті, дружині Шиви. Сюжети поетичних текстів на місцевій
мові засновані на пуранах і присвячені богам Шиві, Калі і Субрахманьям.
У південноіндійських регіонах Андхра Прадеш і Таміл Наду одночасно розвивалася вайшнавска
традиція танцювальної драми, відома з XV-го століття під назвами Бхагаватулу або Кучіпуді (Андра
Прадеш) і Бхагавата Мела Натакам і Курванджи (Таміл Наду). Поетичні твори, що виконувалися в
цих стилях, основані на історіях життя Крішни із Бхагавата Пурани. Родоначальники традиції
Кучіпуді, телугу браміни Тіртханараяна Яті і Сідхендра Йоги, є авторами головних творів цього
стилю. Тіртханараяна Яті написав танцювальну оперу "Крішналіла Тарангіні", в основі якої лежить
сюжет із Бхагавата Пурани. Ця опера вважається найдовшим твором у санскритській літературі. Його
учень і послідовник Сіддхендра Йоги склав на мові телугу танцювальну драму "Бхамакалапам",
присвячену Крішні і його дружині Сатьябхамі, також основану на історії з цієї пурани. Традиційно
цей стиль танцю виконували лише чоловіки, які зображували жіночі образи з повною зовнішньою
достовірністю. У Кучіпуді експресія більш натуралістична в порівнянні з драмами Керали. Акцент
ставиться на ангіка і сатвіка абхінаї (експресія рухів тіла – пластична виразність та міміка), а також
частково використовується вачіка абхіная (так як герої інколи промовляють діалоги).
Попередником Кучіпуді вважається стиль Якшагана. Це танцювальна драма з елементами опери,
розповсюджена в південноіндійських регіонах Андра Прадеш і Карнатака. Він має давню традицію.
Цей танок присвячений Вішну, і основою сюжетів п’єс, написаних місцевими авторами на мовах
телугу і каннада, слугують тексти Махабхарати, Рамаяни і Бхагавата Пурани. Найбільш ранні тексти
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спектаклей Якшагана, які збереглися, датуються XVI-им ст. Існує гіпотеза про те, що спочатку цей
стиль виник як ритуал поклоніння богу Муругану, що асоціюється з сином Шиви, Картикеєю.
Початок сольної традиції храмового танцю поклали тамільскі стилі, відомі в період середньовіччя
під назвами Дасі Аттам, Садір, Чінна Мелам, Таміла Кутту. Їх послідовником є сучасний стиль
Бхаратанатьям. Ці танці виникли як ритуальне дійство, присвячене Шиві в образі Натараджі (царя
танцю). Храмовий танець виконувався тільки жінками, що мали статус божественної дружини Шиви.
Згідно легендам із пуран, Шива вважається творцем танцю. У храмах, присвячених Натараджі,
танцювальні поклоніння складали основну частину храмового ритуалу. Ідея космічного танцю
Натараджи і його езотеричне значення знайшли своє вираження в гімнах святих поетів-містиків,
наянмарів, засновників тамільского шиваїзму. Їх твори, зібрані разом, складають Тамільску Пурану
або Перія Пурану. Священні гімни тамільских поетів, присвячені Шиві, який танцює, а також
популярному місцевому божеству Муругану, що ототожнюється з санскритським Скандою,
зформували репертуар храмового танцю в Таміл Наду [6: 309]. У силу величезної популярністі
танцювальних храмових вистав у цьому регіоні, ця традиція розповсюдилась на сусідні штати Андра
Прадеш і Карнатаку, а також вплинула на виникнення і розвиток традиції сольного храмового танцю
в Оріссі. Основна частина репертуару тамільських храмових танців складається із поетичних творів –
падамів. Ця романтична, чуттєва поезія мала за мету направити почуття і емоції людини до
божественного. Тексти середньовічних тамільских падамів зникли з історії. Нова хвиля тамільської
танцювальної поезії почалася з XVII-го ст. Найбільш відомі автори падамів: Субарамайяр, Мутху
Тандавар, Марімутху Піллай, Папавінаса Мудаліяр, Гханам Крішна Айер, Гопалакрішна Бхараті,
Кавікунджара Бхараті та інші черпали сюжети своїх творів із тамільских і санскритських пуран [7].
Починаючи з XII-го сторіччя традиція сольного храмового танцю Орісси, який називали у середні
віки Одра Нрітья (сучасна назва стилю – Одіссі), відноситься до культу Джаганнатха (Вішну). Ці
танці виконувались у храмі, присвяченому цьому божеству, в Пурі. Репертуар Одіссі заснований на
еротико-містичній поемі прославленого автора Джаядеви "Гіта Говінда" (XII ст.), присвяченій Крішні
і відображаючій філософію Чайтаньї. На прикладі взаємовідносин Крішни і Радхи автор простежує
всі відтінки почуттів, які відчувають закохані. З езотеричної точки зору любовні томління Радхи
трактуються символічно як страждання душі в її бажанні возз’єднатися з божеством. Ця поема
завоювала величезну популярність у середні віки і увійшла в репертуар інших сольних храмових
стилів регіонів Андра Прадеш і Таміл Наду. У традиції танцювальної драми Керали репертуар стилю
Крішнаттам складає санскритська поема, автором якої є засновник цього стилю Махаведа (XVII ст.)
під назвою Крішнагіті. За словами др. Мохана Кхокара, ця п’єса є не більш як імітація "Гіта Говінди"
[8: 102]. Історичний попередник Крішнаттама – інший вид танцювальної драми, відомий під назвою
"Аштападіаттам", також є відворенням "Гіта Говінди". Таким чином, очевидно, що в сольних
храмових танцювальних традиціях переважає шрінгара раса (любовне почуття). Найбільш розвинена
саттвіка абхіная (міміка, що супроводжувалася жестикуляцією). Ахарья абхіная використовується для
підкреслення статусу виконавиці – девадасі як дружини божества, а також вираження її
божественності з точки зору концепції йоги (структури ефірного тіла).
Приклади із репертуару перерахованих вище стилів наведені для іллюстрації процесу адаптації і
розповсюдження сюжетів індуїстських релігійних текстів та створення на їх основі місцевих
храмових танцювальних традицій.
Виходячи із вищевикладеного можна стверджувати, що всі види індійських храмових танців,
незважаючи на різноманітність поетичних текстів, які використовуються, мають у своїй основі
сюжети із епічних творів – Рамаяни і Махабхарати і зібрань космогонічних легенд, пуран,
присвячених божествам Шиві і Вішну. Початковою метою танцювальних (драматичних і сольних)
презентацій була пропаганда ідей філософії індуїзму серед широких мас населения. Для її досягнення
використовувався інструмент, що називався в техніці танцю "абхіная", що є засобом вираження і
передачі глядачеві почуття і емоцій, "раса". Основною "расою" або домінуючою емоцією
танцювальних драм, основаних на Рамаяні або Махабхараті є "віра-раса" (героїзм). У сольній
презентації такої емоції виступає "шрінгара – раса" (еротика) або "бхакті-шрінгара" (вираження
почуття любові до божества, подібних до людських любовних переживань). Детально розроблена
теорія "рас", техніка "абхінаї" і мова символізму дозволили виразити в танцювальному виконанні не
тільки зміст, ідеї і почуття, але і приховане поміж рядками метафізичне значення тексту. Завдяки
високому літературному і естетичному рівню виконання, храмовий танець завоював величезну
популярність по всій території Індії і зформував багатовікову традицію передачі цього мистецтва, що
дійшли до наших днів. Сюжети із давніх творів складали основу храмового танцю протягом багатьох
віків, підтверджуючи слова легендарного філософа Рамануджи про те, що "...в Індії минуле не
проходить". Оригінальність і новизна ніколи не були критеріями успіху в індійському мистецтві. За
словами др. Ананда К. Кумарасвамі "там, де є реалізація – мистецтво живе і виходить за рамки
історій, і тоді не важливо, сюжети нові чи старі" [9: 26].
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Смирнова А. И. Литературные источники сюжетов индийского храмового танца.
В статье анализируются литературные сюжеты, лежащие в основе различных видов индейских
храмовых танцев и исследуются их общие корни. Также рассматриваются эстетические методы
пластической выразительности, использующиеся для передачи содержания и идеи произведений.
Танец рассматривается как важнейший элемент традиционного искусства Индии.
Smirnova G. I. Literary Sources of Plots of Indian Temple Dance.
This article analyses literary plots on which the different forms of temple dances are based and traces its
common roots. It also explores aesthetical methods of plastic expression used for transferring the ideas of
these texts. The dance is considered at the most important of the traditional Indian art.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Стаття присвячена проблемі формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх
перекладачів у системі вищої лінгвістичної освіти, наголошується на необхідності застосування
особистісно-діяльнісного підходу в процесі формування, виокремлено професійні функції перекладача.
Встановлення в сучасному суспільстві ринкових відносин, стрімкий розвиток міжнародних
зв’язків не тільки відкриває нове поле діяльності перед перекладачами, але й ставить їх в умови
жорсткої конкуренції, що неминуче веде до збільшення вимог до представників даної професії.
Будучи не допоміжною, а центральною фігурою міжкультурного спілкування і взаєморозуміння,
перекладачі-професіонали виконують соціально важливу комунікативну функцію, уможливлюючи
міжнародні контакти в політичній, комерційній, науково-технічній та інших галузях, без яких
неможливо уявити існування сучасного людства. Виникає гостра потреба у формуванні професійної,
перш за все, комунікативної компетентності майбутніх перекладачів, оскільки комунікація для
перекладача є метою, змістом і результатом діяльності.
Вирішення проблеми формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх
перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти вимагає розробки теоретико-методологічної
стратегії в умовах нової педагогічної парадигми, яка ґрунтується на ідеях модернізації, гуманізації,
гуманітаризації освіти.
Сутність поняття професійної компетентності було предметом розгляду в роботах
О. Є. Антонової, В. П. Беспалько, Б. С. Гершунського, О. А. Дубасенюк, М. Б. Євтуха, Е. Є. Зєєр,
І. А. Зязюна, В. Н. Комісарова, Н. В. Кузьміної, О. Є. Ломакіної, А. К. Маркової, С. Г. Молчанова,
В. М. Монахова, Н. Г. Ничкало, Є. М. Павлютенкова, А. І. Пискунова, М. В. Розова, В. О. Сластьоніна
та інших.
У полі зору вчених-методистів знаходяться питання формування всіх компонентів комунікативної
компетенції студентів різних типів навчальних закладів, які вивчають іноземні мови. Проте процес
професійної підготовки майбутнього перекладача до формування міжкультурної комунікативної
компетентності (МПК) студентів як об’єкта дослідження залишається дещо поза увагою методистів.
Проблема визначення ролі МПК у структурі професійної компетентності майбутнього перекладача,
розкриття її сутності, розробки ефективних технологій формування професійної компетентності
майбутніх перекладачів ще не отримала належної уваги в науці і є недостатньо розробленою. Значний
потенціал міжкультурної комунікативної компетентності у вихованні майбутнього перекладача,
розвитку гуманістичної полікультурної спрямованості в загальному процесі підготовки перекладача
залишається недослідженим у цілому.
Завдання статті полягає у висвітленні стану розробки проблеми професійної компетентності
майбутнього перекладача в сучасній психолого-педагогічній літературі.
Як показує категорійний аналіз, "компетенція" є похідним поняттям від "компетентності" і означає
сферу застосування знань, умінь і навичок людини, а "компетентність" – семантично первинна
категорія, яка представляє їх інтеріоризовану (трансформовану в особистісний досвід) сукупність,
систему, деякий "багаж" знань людини. Тому, "компетентна" у своїй справі людина означає "той, хто
є визнаним знавцем у будь-якому питанні" [1: 250].
В якості теоретико-методологічної стратегії формування професійно-комунікативної
компетентності майбутніх перекладачів може виступати методологічний підхід до дослідження.
Звісно, сам підхід, як справедливо зазначає Б. С. Гершунський, може бути не єдиним, "він допускає, і
навіть передбачає альтернативність застосовуваних освітніх стратегій" [2: 54].
Вдосконалення освіти відбувається з точок зору різних підходів: системно-структурного,
програмно-цільового, професійно-особистісного, технологічного, синергетичного, інтегративномодульного та інших.
© Бахов І. С., 2009
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Виходячи зі специфіки професійної комунікації майбутніх перекладачів, для ефективного
здійснення якої потрібне системне використання лінгвістичних, соціокультурних, соціальнопсихологічних знань і відповідних умінь і якостей, які характеризують особливу "перекладацьку
особистість", здатну здійснювати діалог культур, ми обрали в якості базових системний,
культурологічний та особистісно-діяльніснй підходи.
Основи особистісно-діяльнісного підходу були закладені у працях Б. Г. Ананьєва,
Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, де особистість розглядалась як суб’єкт діяльності, яка сама,
формуючись у діяльності та у спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності та
спілкування.
Поняття "професійна компетентність" розробляється з позицій теорії управління навчальним
процесом, наукової організації навчального процесу, а також педагогічної акмеології, в якій виступає
"наслідком особливого типу організації предметно-специфічних знань" [3: 256] і результатом
"інтенсивної практики і навчання у відповідній предметній спеціалізації" [3: 257] Формування
професійної компетентності є обов’язковим компонентом змісту навчання, що займає повноправне
місце у загальній професійній підготовці спеціаліста [4].
С. Г. Молчанов трактує професійну компетентність як "коло запитань, в яких суб’єкт володіє
знаннями, досвідом, сукупність яких відображає соціально-професійний статус і професійну
кваліфікацію", а також деякі особистісні, індивідуальні особливості, які забезпечують можливість
реалізації певної професійної діяльності [5: 85].
На відміну від терміну "кваліфікація", дане поняття включає поряд із суто професійними знаннями
і уміннями, що характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціативність, комунікативні здібності,
вміння вчитися, логічно мислити, видобувати й переробляти інформацію [6: 139-131].
Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що професійна компетентність відноситься до
професії і характеризується ступенем підготовленості спеціаліста до професійної діяльності. Складові
компетентності в більшості випадків розглядаються через аналіз професійно значущих властивостей і
якостей спеціаліста, котрі забезпечують ефективне виконання поставлених перед ними завдань.
Розкриваючи нашу позицію по відношенню до професійно-комунікативної компетентності
майбутнього перекладача, ми також будемо використовувати зазначений прийом.
Професійна компетентність може також вивчатися в контексті окремої професії. Для нас цікавими
є дослідження, які розглядають це поняття в галузі перекладознавства. Вивченням особливостей
професійної компетентності перекладача займаються вітчизняні та зарубіжні науковці:
В. Н Коміссаров, Л. К. Латишев, Р. К. Міньяр-Белоручєв, В. В. Сафонова, І. І. Халєєва, Ю. ХольцМянттярі та ін.
У даній галузі професійна компетентність характеризується в першу чергу, як сума знань, умінь,
навичок і особистісних характеристик, які потрібні перекладачу для успішного здійснення своїх
професійних функцій [7: 11].
Перекладацька діяльність має комунікативний характер і розглядається як особливий вид мовної
діяльності, спрямований на реалізацію завдань міжмовної комунікації (В. Г. Гак, Л. К. Латишев,
Р. К. Міньяр-Белоручєв, Х. Фермеєр, І. І. Халєєва та ін.). У процесі професійної комунікації
перекладач виконує когнітивно-інформаційну, проектувальну, організаторську, посередницьку,
гностичну, креативну функції. Когнітивно-інформаційна функція пов’язана з процесом прийому і
передачі (кодування і декодування) інформації знаковими засобами (І. Я. Рецкер, А. Д. Швейцер та
ін.). проектувальна функція полягає у виборі комунікативних дій, найбільш ефективних для
вирішення професійних завдань, у вірогіднісному прогнозуванні наслідків такого вибору для
досягнення поставленої мети (В. Вілс, Ю. Хольц-Мянттярі, Х. Фермеєр та ін.).
Організаторська функція проявляється в процесі безпосередньої взаємодії з клієнтами, коли
перекладач намагається виконати конкретне завдання, застосовуючи індивідуальні засоби долання
труднощів і адекватним чином організовуючі інформацію, власну діяльність і поведінку в ході
професійного спілкування (І. А. Алексеєва).
Посередницька функція полягає в задоволенні зовнішньої потреби в спілкуванні між людьми, які
не володіють спільною мовою, або, інакше кажучи, людьми, що розділені лінгвоетнічним бар’єром.
Гностична (дослідницька) функція базується на здібності перекладача адекватно сприймати, розуміти,
оцінювати іншу людину й давати реальну самооцінку. Виокремлення даної функції пов’язане з
визначенням перекладу не як процесу кодування і декодування повідомлень, а як реалізації здібності
до інтерференції, тобто здібності робити висновки з поведінки інших людей – вербальної та
невербальної (Е. А. Гутт, М. Я. Цвіллінг та ін.). Оскільки перекладач має самостійне право на
остаточне рішення, правомірним є виділення креативної функції, яка регулює створення нової
інформації і пов’язана з пошуком, обробкою і застосовуванням інформації в конкретній ситуації для
вирішення перекладацьких проблем (В. Вілс, В. Н. Коміссаров та ін.).
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Реалізація цих функцій вимагає від перекладача певного рівня професійної компетентності. Як
справедливо зазначає Р. К. Міньяр-Бєлоручєв, "компетентність перекладача перш за все визначається
знанням двох мов і вільне володіння ними" [8: 11]. Учений включає до професійної компетентності
перекладача володіння мовною, мовленнєвою компетенцією, а також володіння навиками перекладу,
ораторства і літературний талант.
Розглядаючи особистісно-діяльнісний підхід у вирішенні проблеми формування професійної
компетентності майбутніх перекладачів як поєднання його особистісного і діяльнісного компонентів,
зазначимо, що перший співвідноситься з особистісним, або, як останнім часом він визначається,
особистісно зорієнтованим (М. А. Алексєєв, Е. В. Бондаревська, Е. Ф. Зєєр, В. В. Сериков,
І. С. Якиманська та ін.) підходом в освіті. Відповідно із зазначеним підходом головним освіті стає
особистість того, хто навчається, забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов її
розвитку, реалізації її природних потенціалів. Концептуальна основа цього підходу походить з
положень багатьох концепцій і теорій минулого і сьогодення: в ідеях гуманізму, втілених у
педагогічному досвіді В. О. Сухомлинського, Я. Корчака; в положеннях особистісно-гуманної
концепції діалогу культур М. М. Бахтіна – В. С. Біблера та ін. Е. Ф. Зєєр використовує поняття
"особистісно-зорієнтоване виховання", під яким він розуміє "становлення духовності особистості,
яка дозволяє її реалізовувати свою природну, біологічну і соціальну сутність" [9: 31]. Необхідно
підкреслити, що в його особистісному компоненті цей підхід можна співвіднести із концентрованим
на тих, хто навчається підході, А. Маслоу, К. Роджерса, що формується на основі гуманістичної
психології.
Особистісно-діяльнісний підхід у своєму особистісному компоненті передбачає, як зазначає
І. О. Зимня, що в центрі навчання заходиться сам той, хто навчається – його мотиви, цілі,
неповторний психологічний склад, тобто студент як особистість. Виходячи з інтересів студента, його
рівня знань і умінь, викладач визначає навчальну мету заняття і формує, спрямовує, корегує весь
освітній процес з метою розвитку його особистості. Відповідно мета кожного заняття під час
реалізації особистісно-діяльнісного підходу формується з позиції кожного окремого студента та усієї
групи в цілому.
Застосування особистісно-діяльнісного підходу в його особистісному компоненті в процесі
формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів дає можливість
активізувати внутрішні резерви особистості, яка саморозвивається: усвідомлення індивідом
природних міжособистісних ситуацій, самого себе як учасника цих діяльнісних ситуацій, власних
"бар’єрів" в професійному спілкуванні, дати йому концептуальний інструментарій до проблеми "Я – в
перекладацький ситуації". Це передбачає спеціальну організацію його учбової та квазіпрофесійної
діяльності, оскільки, як зазначав С. Л. Рубінштейн [10], зробити особистісний аспект єдиним означає
закрити для себе шлях до вивчення закономірностей психічної діяльності і "тим більш діяльності і
поведінки людини в цілому", додає І. О. Зимня [11: 77].
У своєму діяльнісному компоненті особистісно-діяльнісний підхід має багатосторонні передумови
формування: у загально педагогічному плані – це положення про суб’єкт-суб’єктні стосунки вчителя і
учня (А. Ф. Дістервег) і активності того, хто навчається (І. Г. Песталоцці, А. Ф. Дістервег,
Л. М. Толстой, П. Ф. Каптерєв та ін.); в загально психологічному – теорія діяльності (О. М. Леонтьєв),
особистісно-діяльнісного опосередкування, (С. Л. Рубінштейн, А. В. Петровський та ін.), теорія
учбової діяльності (Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, І. О. Зимня, А. К. Маркова, І. І. Ільясов).
Діяльнісний компонент особистісно-діяльнісного підходу дозволяє вивчати педагогічні процеси в
логіці цілісного розгляду всіх основних компонентів професійної діяльності (її цілей, мотивів, дій,
аналізу результатів). При цьому в процесі професійної підготовки майбутній перекладач вчиться
реалізовувати професійно-комунікативну діяльність. Діяльнісний компонент передбачає засвоєння
знань, оволодіння вміннями в процесі власної активності, вирішення практичних завдань за рахунок
гуманних, рівнопартнерських, суб’єкт-суб’єктних відносин.
З позицій гуманізації освіти особистісно-діяльнісний підхід передбачає створення сприятливих
умов для "повноцінного прояву, розвитку особистісних функцій усіх суб’єктів освітнього процесу"
[12: 12].
Формування
професійно-комунікативної
компетентності
майбутніх
перекладачів
як
міжкультурних посередників доцільно розглядати з урахуванням культурологічної концепції, в якій
культура представлена як соціальне явище, в тому числі й педагогічне.
Аналіз літератури з проблем культурології дозволив нам виділити деякі аспекти
культурологічного підходу до вивчення процесу формування професійно-комунікативної
компетентності майбутнього перекладача. На думку багатьох дослідників (А. І. Арнольдов,
Ю. І. Єфимова, І. А. Громов, В. П. Тугаринов та ін.), людина завжди діє в рамках культури, будучи
одночасно об’єктом культурних дій і суб’єктом, творцем цінностей.

58

І. С. Бахов. Проблема формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів

У працях В. С. Біблера, Н. С. Злобіна, І. Ф. Ісаєва проблема культури розглядається як проблема
зміни самої людини, її становлення як творчої особистості. Це є також проблемою взаємодії людей, у
якій відбувається взаємообразне формування, що забезпечує актуалізацію культури. З цього боку ми
розглядаємо майбутнього перекладача як суб’єкта культури, як вільну, активну індивідуальність,
котра зорієнтована на вільну творчість, і трансформує ставлення до накопиченої культури.
Інший аспект культурологічного підходу до дослідження професійно-комунікативної
компетентності розглядає культуру як невід’ємну частину лінгвістичної освіти. На початку 80-х років
з’явились дослідження із застосування культурологічного підходу до вивчення іноземних мов
(Л. Блумфілд, Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, М. О. Фаєнова та ін.). Це обумовлено зміною
соціальних і політичних умов у світі, більшого ступеня відкритості міждержавних відносин, пошуком
нових форм спілкування представників різних культур, необхідністю виховання толерантності до
різних проявів культури іншої нації.
У підготовці перекладача цей підхід почав застосовуватися у зв’язку із зміною його соціальної
ролі в суспільстві. Згідно з багатьма концепціями, перекладач виступає не лише в якості мовного
посередника, а як мовний консультант, спеціаліст, котрий добре знається на мові, культурі, економіці
відповідної країни. Як справедливо зазначає В. Н. Коміссаров, "у перекладі стикаються різні
культури, системи цінностей, різні склади мислення, різні літератури, різні епохи, різні рівні
розвитку, різні традиції і установки" [13: 23]. Переклад, на думку Л. Д. Швейцера, "є актом
міжкультурної комунікації" [14: 47].
Урахування цих чинників у контексті лінгвістичної освіти майбутніх перекладачів означає вихід
за межі мови до галузі соціальної історії людини, системи її соціальних знань, світоглядних ідей,
системи цінностей і відносин, особливостей вербальної і невербальної поведінки та форм свідомості
[15].
Ми поділяємо думку вітчизняних та зарубіжних педагогів про те, що перспектива розвитку
вітчизняної системи підготовки перекладачів повинна бути тісно пов’язана:
з наявністю реального виходу на іншу культуру, її представників;
з конструюванням процесу професійного навчання як процесу пізнання іншої культури
і відповідно усвідомлення ними своєї належності до певної соціокультурної спільноти, що буде
сприяти створенню умов для взаєморозуміння та взаємодії представників різних культур в
умовах полікультурної комунікації.
Застосування
культурологічного
підходу
у
формуванні
професійно-комунікативної
компетентності майбутніх перекладачів спрямоване на правильне сприйняття, розуміння і оцінку
інших культур. Міжкультурне спілкування є в повному розумінні рівноправним діалогом культур.
Повага до чужої культури і поглиблене пізнання своєї – це передумова культурної рефлексії, уміння
поставити себе на місце партнера по спілкуванню, уявити його спосіб мислення, вміння знайти точки
стикання в процесі комунікації. Це, у свою чергу, робить необхідним формування комунікабельності,
толерантності, умінь соціальної взаємодії.
Ми розглядаємо процес формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього
перекладача як складний і багатобічний процес, як педагогічну систему, під якою ми, слідом за
В. П. Беспалько, розуміємо "сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, які необхідні
для створення організованого, цілеспрямованого і навмисного педагогічного впливу на формування
особистості" [16: 6]. Для виявлення компонентного складу даної системи та її підсистем, їх зв’язку і
відносин в процесі її функціонування і розвитку, нами застосовувався системний підхід, основні
положення якого широко представлені у працях Ю. А. Конаржевського, Н. В. Кузьміної,
Г. Н. Серікова, В. А. Сластьоніна та ін.).
Основним інструментом цього підходу є системний аналіз, який являє собою сукупність методів
прийомів для вивчення складних об’єктів. Прийнято виокремлювати чотири аспекти здійснення
системного аналізу, які можна застосувати до педагогічних об’єктів і явищ: морфологічний,
структурний, функціональний, генетичний. Ю. А. Конаржевський підкреслює, що усі вони
виступають в органічній єдності, яка обумовлена єдністю властивостей цілісної системи [17].
Найповніше ця єдність проявляється у моделюванні.
Моделювання – це теоретичний метод наукового пізнання, який характеризується як відтворення
характеристик якогось об’єкту на іншому об’єкті, спеціально створеному для вивчення, який
називається при цьому моделлю. Другий з об’єктів, який зветься моделлю першого, знаходиться в
певній об’єктивний відповідності до пізнавального об’єкта, здатний заміщувати його на певних
етапах пізнання і під час його дослідження дає, зрештою, інформацію про об’єкт, що моделюється
[18: 107]. Вивчаючи проблему формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх
перекладачів, вважаємо за необхідне розробити модель даного процесу, внаслідок чого ми
звертаємося до методу моделювання. Моделювання завжди визначається через поняття "модель".

59

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 47. Педагогічні науки

Під моделлю ми разом з Б. А. Глинським, Б. С. Грязновим, розуміємо "самостійний об’єкт, який
знаходиться в певній відповідності (але не тотожний) з об’єктом, що пізнається, здатний заміщувати
останній в деякій мірі і що дає певну інформацію, яка переноситься за певними правилами
відповідності на модельований об’єкт" [19: 88].
Таким чином, вивчення стану проблеми формування професійно-комунікативної компетентності в
педагогічній теорії та практиці дозволило зробити наступні висновки: актуальність проблеми
формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів визначається
протиріччям між соціальної потребою у висококваліфікованих перекладачах, здатних компетентно
здійснювати професійно-комунікативну діяльність, і недостатньою розробленістю шляхів
формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в теорії та практиці
вищої освіти.
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Матеріал надійшов до редакції 16.06. 2009 р.
Бахов И. С. Проблема формформирования професионально-коммуникативной компетентности
будущих переводчиков.
Статья посвящена проблеме формирования профессионально-комуникативной компетентности
будущих переводчиков в системе высшего лингвистического образования, подчеркивается
необходимость применения личностно-деятельностного подхода в процессе формирования
компетентнсти, выделены профессиональные функции переводчика.
Bakhov I. S. The Problem of Formation of Professional Communicative Competence of Future
Translators.
Article is dedicated to problems of formation of professional communicative competence of future translators
in the system of higher linguistic education, it is stressed the necessity of application of personality active
approach in the formation process, outlined are professional functions of translator.
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ФОНЕТИЦІ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-РУСИСТІВ
У статті розглядаються особливості професійно-орієнтованого вдосконалення фонетикофонологічної компетенції іноземних студентів-русистів, обґрунтовується необхідність розвитку не
тільки фонетичних знань, навичок і вмінь майбутніх викладачів російської мови як іноземної, але й
одночасне формування лінгвометодичних умінь з адаптації й моделюванню фонетичного матеріалу з
навчальною метою.
У сучасних умовах зростає роль російської мови як однієї з найважливіших мов світу,
розширюються рамки її вивчення. Дана тенденція береться до уваги теорією й методикою викладання
російської мови як іноземного (РяІ), особливо тією її частиною, що пов’язана з особливостями
навчання іноземних студентів – майбутніх викладачів РяІ. У зв’язку із цим гостро постає проблема
переосмислення існуючих і розробки нових технологій професійно-спрямованого навчання
російській мові іноземних філологів-русистів.
Метою публікації є аналіз ситуації, що склалася у навчанні російській мові іноземних студентіврусистів, та опис технології вдосконалення фонетичної сторони російської вимови іноземних
студентів.
Проблемі професійно-орієнтованого навчання російській мові студентів-русистів присвячена
низка досліджень, які розглядають її: а) у загальнотеоретичному плані (А. П. Аксьонова,
Т. М. Балихіна, В. Д. Виноградов, В. А. Виноградов, Б. М. Єсаджанян та ін.); б) у зв’язку з характером
педагогічних функцій, методичних умінь і професійно-особистісних якостей викладача іноземної
(російської) мови (В. А. Виноградов, Ж. Л. Вітлін, М. Н. Шутова та ін.); в) з точки зору структури й
змісти іншомовної мовленнєвої діяльності викладача, формування професійно значимих навичок і
вмінь студентів у процесі навчання різним аспектам мови й видам моленнєвої діяльності
(Н. В. Агопова, Е. А. Бризгунова, Т. І. Капітонова, А. Н. Хомицька та ін.).
Однак, незважаючи на теоретичне визнання багатьма вітчизняними методистами необхідності
професійно-орієнтованого навчання російській мові іноземних студентів-русистів, проблема
практичної реалізації даного принципу залишається як і раніше актуальною, тому що якість мовної /
мовленнєвої й особливо методичної підготовки майбутніх викладачів РяІ, як показує практика, усе ще
далека від потреб їх майбутньої професійної діяльності. У цьому зв’язку виникає необхідність
теоретичного осмислення наявного стану навчання студентів-русистів, перегляду цілей, завдань,
змісту, методів навчання РяІ в цілому й окремих його аспектах, зокрема, щоб привести їх у
відповідність із потребами майбутньої педагогічної діяльності. Такого аналізу потребує й методика
навчання фонетичній системі російської мови як іноземній, тому що вимовна сторона мови є не
тільки метою, але й найважливішим інструментом майбутньої педагогічної діяльності студентіврусистів.
У сучасній лінгводидактиці затвердилася концепція рівневого оволодіння мовою, згідно якої ціль
навчання іншомовної мовленнєвої діяльності (МД) визначається через послідовне досягнення рівнів
комунікативної компетентності, що включає різні компоненти, серед яких важливе значення має
фонетико-фонологічна компетенція інофона (А. Н. Щукін). Це особливо актуально для розробки
ефективної методичної системи професійно-орієнтованого навчання студентів-русистів, які
опановують російську мову як мову своєї майбутньої професійної діяльності.
У контексті вищесказаного формування й удосконалювання фонетико-фонологічної компетенції
іноземних студентів-русистів розглядається нами не як самоціль, а як базова основа оволодіння
іншомовною моленнєвою діяльністю, особливо в таких її видах, як говоріння й аудіювання, оскільки
усне мовлення викладача РяІ покликане служити еталоном для учнівської молоді за всіма його
параметрами, виконувати роль слухової наочності. Більше того, фонологічне правильне усне
мовлення обумовлює якість усіх інших параметрів мови в силу тієї особливості фонетичного
матеріалу, що через нього "реалізується" вся лексика й граматика досліджуваної мови.
Однак, як показує аналіз наукової літератури, досвід практичної роботи й систематичні
спостереження за процесом навчання фонетиці російської мови студентів-русистів, рівень
сформованості комунікативних фонетичних навичок і вмінь у них не відповідає повністю вимогам
існуючих програм з РяІ. Недостатній рівень володіння даними навичками й уміннями призводить до
утруднення процесу спілкування, не дозволяє студентам утримувати в оперативній пам’яті образи
почутих слів і, отже, витягати з довгострокової пам’яті необхідні лексико-граматичні одиниці
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досліджуваної мови, "відволікає" студентів на звукову сторону повідомлення, що заважає їм розуміти
значення слів, словосполучень, речень.
Значні можливості для вирішення даної проблеми представляються в оптимізації процесу
навчання іноземних студентів-русистів фонетичній системі російської мови на основі:
1) синхронізації процесів постановки, корекції й удосконалення звуків, ритмічних моделей,
інтонаційних конструкцій; 2) поетапності у формуванні системи теоретичних знань про фонетичну
систему російської мови й удосконалення комунікативних фонетичних навичок і вмінь; 3) врахування
рідної мови студентів; 4) врахування сучасних тенденцій у вимові сегментних одиниць і особливостей
просодичного оформлення різних типів комунікативних висловлювань у російській мові; 5) інтеграції
традиційних та інноваційних методів і прийомів, спрямованих на вдосконалення не тільки фонетикофонологічної компетенції іноземних студентів-русистів, але й формування базових лінгвометодичних
умінь.
Професійно-орієнтоване вдосконалення фонетичної сторони російської вимови іноземних
студентів проводилося на практичних заняттях з російської мови. При цьому в навчальному плані за
рахунок годин основного практичного курсу російської мови був виділений аспект "Практична
фонетика" (2 години на тиждень + самостійна робота в лінгафонному кабінеті). Крім того, були
розроблені фонетичні вправи до кожного заняття з основного курсу практики російської мови. При
визначенні фонетичного матеріалу й вимог до рівня практичного володіння фонетичною стороною
мови до уваги приймалася програма з РяІ, для іноземних студентів III-го сертифікаційного рівня,
підручники й навчальні посібники з фонетики, а також систематичні спостереження за діяльністю
викладачів та іноземних студентів у період їхньої педагогічної практики.
Основна увага була приділена виділенню й відбору професійно-значимих фонетичних умінь, який
здійснювався з урахуванням наступних вимог:
1) відбираються вміння найбільш значимі для вирішення типових завдань у навчанні фонетичній
стороні усного іншомовного мовлення китайських студентів;
2) формуються лінгвометодичні вміння, які сприяють удосконалюванню комунікативних
фонетичних навичок професійно-орієнтованого діалогічного й монологічного мовлення різних
функціональних типів, які використовуються як засіб навчання й педагогічного спілкування на уроці
РяІ;
3) ураховується специфіка взаємозв’язку фонетичного акценту іншомовного (російського)
мовлення із граматичним і лексичним у процесі їхнього формування в таких видів мовленнєвої
діяльності, як говоріння й аудіювання.
Відбір лінгвометодичних фонетичних умінь проводився в певній послідовності:
1) аналіз педагогічних умінь, представлених у Професіограмі викладача РяІ;
2) виділення в рамках названих методичних умінь ролі й значення фонетичного оформлення
іншомовного мовлення викладача РяІ в процесі реалізації педагогічних функцій;
3) виділення в структурі іншомовного усного мовлення фонетичних лінгвометодичних умінь, які
мають особливу професійну значимість для навчання фонетичній стороні усного мовлення
китайських учнів;
4) розподіл відібраних лінгвометодичних умінь між заняттями з основного курсу російської мови,
лабораторних робіт з практичної фонетики з урахуванням педагогічного досвіду (при цьому
застосовувався метод експертних оцінок компетентних суддів, у якості яких виступали викладачі РяІ
міжнародного факультету БєлДУ).
У процесі анкетування й спостереження було виявлено, що найбільші труднощі для іноземних
студентів-русистів представляють наступні види педагогічних дій у процесі вирішення різних
методичних завдань під час педагогічної практики:
1) при вирішенні гностичних методичних завдань:
виділення об’єктів засвоєння фонетичного матеріалу й прогнозування потенційних
труднощів оволодіння ними в говорінні й аудіюванні;
виправлення фонетичних помилок в усному мовленні китайських учнів (у т.ч. і своїх
друзів);
2) при вирішенні комунікативно-навчальних методичних завдань:
демонстрація вимовних зразків мовлення в процесі комунікації;
організація навчально-пізнавальної діяльності учнів під час навчання вимовної сторони
іншомовного мовлення.
У структурі комунікативно-навчальної функції нами було виділено три системотвірних
компоненти.
Перший компонент – інформаційно-орієнтовний, практична реалізація якого пов’язана з
вирішенням таких завдань, як: а) пояснення конкретних завдань уроку, присвяченого навчанню
вимові; б) визначення обсягу, форми, способів повідомлення інформації (знань) про правила
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артикуляції окремих звуків і звукосполучень, ритміко-інтонаційного оформлення висловлювань на
уроці одного речення й тексту; в) створення необхідних елементарних уявлень про фонетичну
систему досліджуваної (російської) мови й норми уживання фонетичних одиниць у процесі МД.
Другий компонент – мотиваційно-стимулюючий, передбачає: а) формування в учнів інтересу до
занять з фонетики, а також внутрішньої потреби користуватися російською мовою в природних
мовних ситуаціях у позааудиторний час; б) створення ігрових ситуацій, різних фонетичних ігор,
вправ; в) залучення учнів до участі у фонетичних конкурсах, концертах іноземною мовою й т.д.
Третій компонент – контрольно-коригувальний, ціль якого – забезпечити керування процесом
оволодіння учнями іншомовною вимовою і його коректування на основі "зворотного зв’язку". При
цьому викладач РяІ повинен вирішувати наступні методичні завдання: а) визначення методичних
цілей і об’єктів контролю під час оволодіння фонетичною стороною іншомовного (російського)
мовлення як засобу спілкування; б) планування й здійснення контролю фонетичних навичок з
наступним аналізом типових комунікативно-важливих помилок, виявлення їхніх причин,
попередження й виправлення їх; в) об’єктивна й мотивована оцінка рівня сформованості фонетичних
навичок учнів.
Спостереження показали, що вирішення вищезгаданих комунікативно-навчальних завдань
викликає значні труднощі в іноземних студентів-русистів, оскільки вимагає від студента-практиканта
й викладача використання іноземної мови в різних функціях: як мети і як засобу навчання й
педагогічного спілкування.
3) при вирішенні конструктивних методичних завдань:
вираження виявлених об’єктів засвоєння в різних формах методичної організації
фонетичного матеріалу;
моделювання навчальної діяльності учнів з урахуванням поставлених цілей і завдань
навчання фонетичній стороні усного мовлення.
Кожне вміння носить комплексний характер і складається з низки більш елементарних умінь, що
передбачають виконання елементарних методичних операцій з фонетичним матеріалом. Наприклад,
уміння постановки вимовного механізму мови, що досліджується (російської), в учнів передбачає
вміння конструктивно застосовувати теоретичні відомості про природу утворення звуків, виділяти
відповідну роботу органів мовлення в процесі їхнього творення, проводити розмежування звуків, які є
"подібними" з відповідними звуками рідної мови, і які мають як риси подібності з відповідними
російськими звуками у вимові, так і істотні риси відмінності, володіти раціональними й ефективними
прийомами постановки звуків на основі принципу свідомості, діагностувати й попереджувати
можливі помилки.
Студенти, наприклад, одержали інформацію наступного виду:
Зверніть увагу!
При постановці російського звуку [х] потрібно здійснити підйом задньої частини стінки
язика до м’якого піднебіння.
Цей момент присутній і при артикуляції інших російських звуків - [к] і [г]. Але звук [к]
ближче до звуку [х], тому що він глухий. Звук [к] - звук-помічник при постановці [х]. Чому?
Тому що розпізнавальні ознаки цих звуків - змичка або щілина - є відчутними моментами.
Запам’ятайте! Шлях постановки звуку [х]: вимовляєте звук [к], поступово
послабляючи змичку й свідомо збільшуючи напір повітряного струменя (к
кх
х).
Пояснення постановки звуку [х] підкріплювалося наочністю.
Студенти в процесі корекції й удосконалювання власних комунікативних фонетичних навичок,
таким чином, засвоювали методичні прийоми постановки російських звуків. При цьому вони
засвоювали такі прийоми як а) прийом "звук-помічник"; б) прийом використання сприятливої
фонетичної позиції й в) прийом використання звуків-жартівників та інші.
На заняттях з професійно-орієнтованого фонетичного курсу іноземними студентами-русистами
здійснювалися наступні групи навчальних дій: 1) аналіз типових фонетичних помилок китайських
учнів (в аудіо- і відеозапису й після безпосереднього відвідування занять), 2) формулювання правилінструкцій вимовляння окремих фонетичних явищ, 3) аналіз і самоаналіз фонологічної сторони свого
мовлення та мовлення товаришів, 4) ілюстрація окремих вимовних правил-інструкцій конкретними
прикладами, 5) складання графічного маркування озвучених текстів і власного мовлення,
6) озвучування текстів та інших матеріалів з підручників російської мови, а також запис їх на диск. На
цих заняттях студенти практично вперше цілеспрямовано навчаються окремим лінгвометодичним
умінням в галузі навчання фонетики: вони вчаться виділяти у фонетичному матеріалі об’єкти
засвоєння для учнів, визначають потенційні труднощі оволодіння конкретними фонетичними
явищами російської мови, виражають виявлені об’єкти засвоєння в різних формах методичної
організації фонетичного матеріалу, учаться моделювати навчальну діяльність із урахуванням
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поставлених цілей і завдань, демонструвати вимовні зразки в процесі звукової комунікації та інше.
Так, наприклад, студентам пропонувалися наступні завдання.
Завдання 1. Як ви розумієте наступні завдання з фонетики? Навіщо вони? Яку мету
переслідують?
1) Покажіть, дме сильний вітер (мал. 1).
2) Покажіть, як дмуть для того, щоб погасити свічу (мал. 2).
Чи однаковий характер повітряного струменя?

мал. 1
мал. 2.
3)
Покажіть, як дмухають на хворе місце (мал. 3).
4)
Покажіть, як здувають пір’їнки з долоні (мал. 4.). Чи однаковий характер повітряного
струменя? Зрівняєте силу, тривалість, різкість видиху, описаного в п. 1 і 3, 2 і 4.
5)
Покажіть, як дмуть на ложку з гарячим супом, готуючи обід (мал. 5).

мал. 3
мал. 4
мал. 5
Завдання 2. а) Для оволодіння ритмічною структурою російського слова виділяються 9 базових
типів моделей:
1) tatá – дошка, річка, студент; 2) táta – книга, море, бігати; 3) tatatá – інститут, журналіст, режисер;
4) tátata – дівчина, вибіг, маленький; 5) tatáta – робота, турбота, заліковка; 6) tatátata – заняття,
сподобатися, заздалегідь; 7) tatatáta – передача, перескладання, перекладач; 8) tatatatá – передавати,
перескладати, переводити; 9) tátatata – маленького, миленького, слабенького.
Підберіть слова до кожної моделі.
б) Слухайте наступні слова й визначите тип ритмічної моделі.
Завдання 3. Запам’ятайте наступні методичні прийоми при постановці ритміки російського
слова.
1) показ графічної моделі; 2) проголошення моделі викладачем; 3) простукування моделі,
фіксування різниці між наголошеними й ненаголошеними складами; 4) проголошення моделі з опорою
на відчутні моменти артикуляції та ін.
Наведіть приклади завдань.
При цьому ми вважали за доцільне використання діяльнісного підходу при аналізі взаємозв’язків
між навчальними діями учнів з оволодіння фонетичною стороною іншомовного (російського)
мовлення й методичними діями викладача з формування, коректування й удосконалення відповідних
фонетичних навичок і вмінь. Знання системи кореляційних зв’язків і відносин між діями викладача й
діями студентів-іноземців дозволяє виділити лінгвометодичні дії викладача в процесі навчання
фонетичній стороні мови й визначити найбільш оптимальні шляхи переводу того, кого навчають, у
позицію того, хто навчає.
Методична орієнтація цих дій полягає у формуванні вміння виражати виділені об’єкти засвоєння в
різних формах методичної організації фонетичного матеріалу.
Таким чином, суть методичної орієнтації полягала в цілеспрямованому використанні процесу
навчання фонетичній стороні російської мови для формування лінгвометодичних умінь у галузі
навчання фонетиці.
У процесі ЕО передбачалося формувати в іноземних студентів наступні лінгвометодичні вміння в
галузі навчання фонетиці:
1) гностичні:
порівнювати фонетичні одиниці рідної й російської мов і виявляти ознаки їхньої
подібності й розбіжності у відповідних підсистемах двох мов для прогнозування можливих
труднощів і шляхів їхнього подолання в процесі оволодіння цими одиницями в мові;
намічати прийоми й способи виправлення допущених фонетичних помилок (своїх і
товаришів);
2) конструктивні:
розробляти фонетичні вправи для відпрацьовування звуків, наголосу, ритму, мелодії й
коректування.
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Урахування отриманих даних дозволило здійснити розподіл лінгвометодичних фонетичних умінь
за дисциплінами, включеними у навчальний план, що важливо для планування їхнього формування в
процесі навчання.
Таким чином, у зміст навчання на заняттях з професійно-орієнтованого навчання фонетиці
російської мови іноземних студентів-русистів включені знання, навички й уміння, що забезпечують
фонетичне оформлення висловлювань російською мовою, а також формування лінгвометодичних
умінь з адаптації й моделювання фонетичного матеріалу в навчальних цілях.
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Игнатова И. Б. Профессионально-ориентированное обучение фонетике
иностранных студентов-русистов.
В статье рассматриваются особенности профессионально-ориентированного совершенствования
фонетико-фонологической компетенции иностранных студентов-русистов, обосновывается
необходимость развития не только фонетических знаний, навыков и умений будущих
преподавателей РкИ, но и одновременное формирование лингвометодических умений по адаптации и
моделированию фонетического материала в учебных целях.
Ignatova I. B. Vocational Training-Focused to Phonetics of Foreign Students-Specialists
in Russian Philology.
The peculiarities of professional-oriented perfection of the phonetic-phonologic competence of foreign
students - specialists in Russian philology, the necessity of development not only phonetic knowledge, skills
and habits of future teachers of Russian as a foreign language, but also simultaneous formation of
linguamethodical skills on adaptation and modelling of a phonetic material in the educational purposes are
considered in the article.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
У статті розглядаються питання підготовки вчителів іноземної мови в європейських країнах.
Розкрито стан навчання іноземним мовам на основних освітніх рівнях. Охарактеризовані типи
навчальних закладів, які забезпечують підготовку вчителів іноземної мови, структура та зміст
підготовки. Виділені позитивні аспекти та проблеми підготовки вчителів іноземної мови. На основі
порівняльного аналізу сформульовані положення, реалізація яких сприятиме забезпеченню більш
високої якості підготовки таких спеціалістів в Україні.
Розширення міжнародних контактів у сучасному світі викликає зростання ролі і значення
володіння іноземними мовами. Іноземні мови слугують як засобом комунікації, так і засобом
встановлення і пізнання мовних та культурних норм, реалізації діалогу культур, розвитку
взаєморозуміння та толерантності. Характерною рисою навчання стало визнання комунікації в
різноманітних аспектах провідною функцією мови, а розвиток іншомовної комунікативної
компетенції визначено як провідну мету навчання й вивчення іноземної мови. При цьому в основу
розвитку комунікативних умінь покладено принцип навчального співробітництва, що підкреслює
необхідність активної участі всіх суб’єктів навчального процесу в навчальній діяльності.
Реалізація завдання досягнення громадянами країни конкретних рівнів володіння іноземними
мовами, визначеними в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, акцентує увагу на
необхідності адекватної якісної підготовки вчителів іноземних мов для всіх рівнів освіти, на
осучасненні і модернізації такої підготовки. Не секрет, що не дивлячись на досить значну кількість
навчальних годин на рівні середньої освіти, ще й сьогодні багато хто з випускників не досягають
рівня володіння іноземними мовами, визначеного в офіційних освітніх документах. Оскільки Україна
прагне повноцінного членства в Європейському Союзі, важливим є ретельне вивчення та критичне
осмислення досвіду організації навчання мов і підготовки фахівців даного напряму в європейських
країнах для прийняття практичних кроків щодо доведення вивчення і навчання іноземних мов у країні
до рівня, що насправді дозволятиме громадянам України повноправно інтегруватись у європейську
спільноту.
Метою статті є висвітлення досвіду організації навчання іноземних мов та аналіз особливостей
підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах.
Короткий огляд стану навчання іноземних мов на різних освітніх рівнях дозволяє визначити, що
на рівні дошкільної освіти, яка в більшості європейських країн не є обов’язковою, навчальна
програма не передбачає вивчення дітьми іноземних мов. Водночас у деяких регіонах та окремих
закладах дошкільної освіти рішення щодо навчання дітей іноземної мови приймаються на місцевому
чи інституційному рівні, наприклад у Чеській республіці та в Іспанії. У ряді країн здійснюються
пілотні проекти щодо перевірки слушності вивчення іноземної мови дітьми раннього віку (Австрія,
Італія, Словенія, Іспанія).
На рівні середньої освіти вивчення іноземних мов є обов’язковим у всіх європейських країнах
протягом певного періоду часу. Зазвичай вивчення іноземної мови діти починають у віці 9-10 років.
Хоча в Болгарії, у деяких регіонах Бельгії та у Великій Британії, за винятком Шотландії, діти
розпочинають вивчення іноземної мови, коли їм виповнюється 11 років. Навчальні програми
включають цю дисципліну для вивчення, як правило, до терміну, який визначено як обов’язковий для
навчання у школі. Інші іноземні мови для обов’язкового чи факультативного вивчення вводяться,
коли діти досягають 12 чи 14 років. Утім простежується тенденція до введення іноземної мови на
рівні початкової освіти як обов’язкової дисципліни для вивчення, наприклад у Франції або на
добровільній основі у Великій Британії.
До того ж у початкових школах прагнуть залучати до викладання іноземних мов учителів
початкової школи, щоб забезпечити викладання всіх предметів одним учителем (Норвегія, Австрія).
Хоча в тих країнах, де надається вибір іноземної мови для вивчення, до викладання залучають
учителів-фахівців з іноземних мов або вчителів із спеціалізацією з кількох предметів.
В останні роки в європейських країнах підготовка вчителів іноземних мов здійснюється закладами
вищої освіти, оскільки країни послідовно реалізують політику забезпечення навчання іноземних мов
на рівні вищої освіти. Однак в Ірландії, Італії та у Великій Британії вивчення іноземних мов у вищій
освіті не є обов’язковим [1]. У більшості країн передбачено вивчення студентами однієї, двох або
більшої кількості іноземних мов незалежно від їхньої спеціалізації. Студентам відкрито доступ до
факультативного вивчення іноземних мов, крім того багато навчальних закладів пропонують
© Кузнецова О. Ю., 2009
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студентам курси з іноземних мов, результати навчання на яких не сертифікуються (non-accredited
language courses). Оволодіти іноземними мовами студенти мають змогу на мовних відділеннях, у
мовних центрах, в інших освітніх закладах, таких як Школи бізнесу чи економіки. У доповіді
"Підготовка вчителів іноземних мов: розвиток у Європі" зазначено, що викладачі мов у вищих
навчальних закладах зазвичай мають університетську освіту, утім мають недостатню підготовку з
дидактики (general teaching) та методики викладання іноземних мов (language teaching) [2: 12].
Водночас у більшості європейських країн простежується нестача кваліфікованих учителів
іноземних мов, що є наслідком того, що "старі" вчителі виходять на пенсію, а молодь залучити до цієї
діяльності важко – через низьку заробітну платню та низьку престижність професії (Естонія, Латвія).
У Болгарії, на Кіпрі, у Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, на Мальті, у Польщі, Румунії, Словакії,
Словенії та у Великій Британії ця проблема є надзвичайно актуальною. У половині європейських
країн учителі, які працюють у державних школах, є державними службовцями (Австрія, Бельгія,
Франція, Німеччина, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта Нідерланди, Польша, Португалія,
Словенія, Іспанія). Часом кваліфіковані вчителі працюють за контрактом. У цьому випадку вони не є
державними службовцями. У Франції, Іспанії, Люксембурзі та Італії процес отримання постійної
посади викладача врегульовується за допомогою спеціального іспиту. У Румунії іспит мають
складати вчителі і приватних, і державних шкіл, хоча вчителі державних шкіл не отримують статус
державного службовця.
Статус, заробітна платня, умови роботи вчителів відрізняються в різних країнах. Учителі часто
змушені працювати більше ніж встановлено без компенсації, а до того ж деякі змушені виконувати
подвійне навчальне навантаження. У країнах, де вчителі є державними службовцями, до них
ставляться з більшою повагою, утім це не завжди відбивається на рівні їхньої заробітної платні, хоча
в цих країнах вони користуються певними пільгами. Так, у Франції вчителі отримують виплати на
дітей, транспорт та за проживання в містах. У Великій Британії ті, хто приступають до педагогічної
діяльності отримують значну суму грошей на початку своєї діяльності ("golden hello") та виплату від
муніципалітету Лондона.
Деякі країни наполягають на випробному періоді, по закінченні якого вчителі-стажери мають
представити певну роботу, або інколи скласти екзамени (Франція, Німеччина, Італія, Румунія,
Швеція, Велика Британія). В Австрії та Німеччині проходження випробного періоду впливає на
подальше здобуття статусу державного службовця. Водночас перспективи професійного кар’єрного
росту для вчителів іноземних мов є досить обмеженими (Чехія, Данія, Фінляндія, Польща). Хоча такі
фактори, як якість, тривалість роботи, бажання працювати у складних умовах, майстерність, участь у
заходах щодо підвищення кваліфікації відіграють роль у Франції, Німеччині, Ліхтенштейні, Литві,
Румунії, Словакії, Іспанії. Інколи тривалість роботи та участь у заходах щодо підвищення кваліфікації
слугують зростанню заробітної платні, хоча це не є загальною нормою в усіх європейських країнах. В
Ісландії, Латвії, Норвегії, Швеції, Великій Британії професійне просування можливе, але не
регулюється на національному рівні.
Тож, можна зазначити, що щодо соціального статусу вчителя іноземної мови в європейських
країнах існують реальні відмінності. Зіставляючи, утім робимо висновок, що проблема статусу
вчителя, проблема нестачі вчителів, небажання молоді працювати вчителями, надмірне навантаження
працюючих педагогів, низька заробітна платня, певні обмежені можливості кар’єрного росту є
характерними рисами, що ускладнюють проблему забезпечення якісного викладання іноземних мов
на провідних освітніх рівнях й в Україні.
Щодо організації підготовки вчителів іноземних мов, слід вказати, що європейські країни в цілому
здійснюють підготовку вчителів з 30 іноземних мов, однак кількість мов, учителів з яких готують у
різних країнах сильно варіюється. У всіх європейських країнах ведуть підготовку вчителів
англійської, французької, німецької. За ними найбільш поширеними є курси підготовки вчителів
італійської, іспанської та російської мов (їх навчають більше ніж у половині європейських країн).
Найбільш широкий вибір щодо іноземних мов для вивчення при підготовці учителів іноземних мов
пропонується в Австрії, Болгарії, Чехії, Фінляндії та Франції. Ряд країн заохочують студентів до
вивчення принаймні однієї не широко розповсюдженої "європейської мови". Програми за такими
курсами обирає лише незначна кількість студентів, але це дозволяє забезпечити реалізацію одного з
провідних завдань європейської спільноти – забезпечення мовної багатоманітності.
У кожній країні діє власна система підготовки вчителів, що відбиває національні потреби, історію
і традиції. Поряд з тим, з огляду на тенденцію інтеграції у вищій освіті, зокрема в Європі, у підготовці
вчителів вводяться спільні моделі та запроваджуються зміни.
Як правило, в європейських країнах учителів іноземних мов готують університети або педагогічні
колледжі. Однак у Франції таку підготовку проводять інститути, безпосередньо підпорядковані
міністерству освіти (Institut Universitaire de Formation des Maitres). Ці заклади співпрацюють з
університетами, але спеціалізуються на підготовці вчителів. У Великій Британії крім традиційних
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схем отримання педагогічної кваліфікації в університеті чи коледжі, можна здобути педагогічну
підготовку в групі шкіл або в одній якійсь школі. А викладачі, які працюють у Ліхтенштейні,
здобувають підготовку в сусідніх країнах. У країнах, які намагаються подолати проблему нестачі
вчителів, запроваджуються й інші схеми, такі як заочне навчання (part-time study) та дистанційне
навчання.
Педагогічна підготовка може надаватися протягом здобуття студентами вищої освіти
(undergraduate cycle) і після здобуття такої (postgraduate cycle). Ряд країн використовують обидві
форми, інколи організація навчання залежить від того, до викладання в якому типі навчального
закладу готується студент (at upper or lower secondary level). Курс навчання протягом здобуття вищої
освіти триває 4-5 років, в Австрії та Бельгії – 3 роки. Курс педагогічної підготовки для тих, хто здобув
вищу освіту, триває 1-2 роки.
Для того, щоб стати студентом в усіх європейських країнах необхідно подати сертифікат про
шкільну освіту. Крім того, майбутні вчителі мають скласти вступний іспит. Ті, хто вирішують
здобути педагогічну освіту після здобуття диплома про вищу освіту, мають бути спеціалістами з
іноземної мови. Хоча деякі країни і окремі навчальні заклади проводять зарахування й осіб з іншою
спеціалізацією на підставі спеціального інтерв’ю. За даними доповіді "Підготовка вчителів іноземної
мови: розвиток у Європі", у країнах, у яких не існує проблеми нестачі учителів, конкурс на
педагогічні спеціальності досить жорсткий (Франція) [2: 18].
Керівництво забезпеченням педагогічної освіти в більшості країн здійснюють міністерства освіти,
дотримуючись законодавства. Поряд з тим у ряді країн міністерства освіти співробітничають з
спеціальними органами, які контролюють процес підготовки вчителів і розробляють рекомендації
щодо його покращення (у Великій Британії – це Агенція з підготовки учителів (Teacher Training
Agency), в Угорщині – Постійний комітет з підготовки вчителів (Standing Committee of Teacher
Training). Такі агенції тісно співробітничають з навчальними закладами з підготовки вчителів та
школами. Дещо відрізняється ситуація в Німеччині через її федеративний устрій. Відповідальність за
організацію педагогічної освіти покладено на Міністерства освіти і культурних справ 16 земель, а
постійна конференція міністрів (Standing Conference of Ministers) намагається координувати
діяльність у цій сфері на національному рівні. У багатьох країнах розроблено національні
кваліфікаційні вимоги до тих, хто здобувають кваліфікацію учителя (Велика Британія, Болгарія) [3].
Фахівці зазначають, що, хоча визначення кваліфікаційних вимог слугує гарантією забезпечення якості
та статусу вчителів у суспільстві, утім це є й певною перешкодою для їх мобільності, оскільки
ускладнює підтвердження вчительської кваліфікації в деяких країнах, особливо там, де вчителям
надано статус держаних службовців.
Провідні складові змісту навчання майбутніх учителів іноземних мов збігаються в європейських
країнах, хоча існують і специфічні відмінності. Теоретична педагогічна складова включає вивчення
педагогіки, загальної освітньої психології та соціології.
Загальною практикою є спеціалізація студентів з двох предметів: одна іноземна мова і будь-яка
інша дисципліна, це може бути і друга іноземна мова (Австрія, Чехія, Данія, Німеччина, Угорщина,
Італія, Латвія, Мальта, Румунія). У ряді ж держав вивчення другого предмету спеціалізації не є
обов’язковим. Навчальні заклади заохочують студентів розпочинати вивчення другої іноземної мови
(хоча й не всі). Вважається, що це надає можливість майбутнім учителям осягнути труднощі, з якими
зустрічатимуться учні. Щодо комбінацій іноземних мов для вивчення, то тут існують певні
обмеження. Так, якщо студент обирає для вивчення не дуже поширену іноземну мову, другою
іноземною мовою в навчальному плані для нього буде англійська, французька або німецька мови.
Заохочується і підтримується вивчення певної дисципліни на іноземній мові. Це надає змогу
підготувати студентів до викладання певного предмету іноземною мовою і реально реалізовувати
двомовне навчання (bilingual teaching). Крім того, в ряді європейських країн на національному рівні
(Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Польща, Словенія) заохочується викладання курсів навчальної
програми мовою, що вивчається. У інших країнах таке рішення приймається на рівні навчальних
закладів. Дотриматися такої організації навчального процесу не завжди можливо, особливо, коли
студенти вивчають кілька іноземних мов.
Усі студенти вивчають курси з історії, літератури, культури країни, мова якої вивчається.
Обов’язковим компонентом мовної підготовки студентів є вивчення граматики іноземної мови. Курси
лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики також складають зміст підготовки майбутніх
учителів. В усіх країнах студенти отримують підготовку з методики викладання іноземної мови –
термін і обсяг такої підготовки варіюються, але проведене європейськими фахівцями вивчення
засвідчило, що такі курси сфокусовані на підготовку до навчання, у центрі якого знаходиться дитина
(learner-centred approach), та на реалізацію комунікативного підходу в навчанні мов. У ряді країн
студентів залучають до проведення дослідницької роботи з методики викладання.
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Сьогодні неминучим, необхідним і обов’язковим компонентом навчальної програми вбачається
підготовка до застосування інформаційно-комунікативної технології (ІКТ). Такі курси включають
поєднання даних про іноземну мову та інформаціно-комунікаційні навички й уміння. У Великій
Британії, Литві, Чехії по закінченні навчання студенти мають скласти спеціальні тести на перевірку
ІКТ-умінь. У деяких навчальних закладах Австрії та Італії для вчителів введено комп’ютерну
ліцензію (European Computer Driving Licence). У цілому встановлено, що потреба обізнаності в ІКТ,
здатність її використання у професійних цілях, є нагальною і однією з тих, що потребують
першочергового розв’язання.
Особливістю навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов сьогодні є реалізація
"Європейського виміру", що знаходить відображення у: визначенні мети і завдань підготовки
вчителів; включенні вивчення європейської специфіки у змісті окремих дисциплін навчального
плану; визнанні необхідності забезпечення реалізації рішень Болонського процесу та релевантних
стандартів якості освіти; розробці навчальних курсів, що надають змогу отримання кваліфікації
"вчитель" у кількох країнах; участі в європейських проектах і схемах забезпечення мобільності
студентів; заключенні міждержавних та міжінститутських угод; розробці регіональних схем, що
передбачають підготовку студентів у країнах-сусідах; законодавчому забезпеченні вивчення
іноземних мов [2: 23].
Значну увагу в навчальних програмах приділяють соціокультурним та інтеркультурним аспектам,
які торкаються міжкультурних стосунків у Європі, питань освіти національних меншин, підтримки
мов національних меншин, рівних можливостей (Австрія, Велика Британія, Франція, Німеччина).
Слушними аспектами такої підготовки вважаються виховання громадянськості, моральне виховання,
політичне виховання.
Ще один важливий аспект підготовки вчителів іноземних мов – це можливість стажування в
країні, мова якої вивчається. Зрозуміло, не всі країни і навчальні заклади здатні забезпечити такі
можливості. Утім допомогу в отриманні грантів на навчання надають багато європейських програм
(Socrates, Erasmus, Tempus), громадські та приватні організації (DAAD, PAD, the Soros Foundation, the
Hungarian Scholarship Committee, Icelandic Student Loan Fund). Велика Британія, Франція, Німеччина,
Іспанія беруть участь у програмах мовного помічництва (Foreign Language Assistant schemes). Тож,
запровадження таких обмінів і пошуки можливостей для їх забезпечення активно заохочуються.
Практично у всіх країнах курс підготовки вчителів іноземної мови передбачає період педагогічної
практики, термін якої різниться у різних країнах. Скрізь звертаються до періоду блочної практики. До
педагогічної практики включаються й елементи мікровикладання, що організовуються у вищих
навчальних закладах. У деяких країнах застосовують закріплення студентів за школами протягом
усього періоду навчання в педагогічному закладі (Австрія, Велика Британія, Словакія, Норвегія). У
Великій Британії програми педагогічної підготовки 2/3 навчального часу виділяють на проходження
педагогічної практики у двох різних школах [3]. В Австрії студенти практикуються у 5 школах. У
Словенії студенти проходять педагогічну практику після закінчення курсу навчання. У Фінляндії
педагогічна практика поділяється на дві частини: пасивну (orientation practice) та активну (advanced).
За отриманими даними період пасивної практики (спостереження) використовують у 14 з 32
обстежених країн.
Щодо післядипломної підготовки, згідно з існуючими даними вона позбавлена системності та
регулярності і характеризується значним розмаїттям. Водночас вона є більш гнучкою та більш
чутливою на зміни, що відбуваються. Післядипломна підготовка здійснюється університетами,
педагогічними коледжами, іншими вищими навчальними закладами, культурними організаціями,
проектами, що координуються Комісією Європейського Союзу (переважно Socrates та Lingua),
асоціаціями викладачів, педагогічними інститутами (особливо у країнах східної і центральної
Європи), асоціаціями "без кордонів", приватними фондами. У незначній кількості країн (Польща,
Норвегія, Болгарія, Німеччина, Литва, Швейцарія, Велика Британія) функціонують спеціальні
інститути, призначені для надання післядипломної підготовки. Провідні завдання післядипломної
підготовки: модернізувати знання вчителів та познайомити їх з новими даними педагогіки, методики
навчання, використання ІКТ; ліквідувати певні недоліки у власній діяльності, що їх відчувають
учителі; слугувати засобом реалізації державних освітніх стратегій [2: 41]. За тривалістю курси
післядипломної підготовки поділяються на короткі (від 1-2 до 10 днів) та довготермінові.
Характерні проблеми підготовки учителів іноземних мов у Європейських країнах такі: не існує
угод на європейському рівні щодо акредитації і визнання різних педагогічних кваліфікацій,
включаючи систему післядипломного навчання; не розроблено спільних настанов щодо підготовки
вчителів іноземних мов; не достатньо співробітничають педагогічні навчальні заклади, школи,
представники адміністративних органів освіти; недостатньо розвинене співробітництво між
представниками адміністративних органів освіти на національному рівні та на рівні Європейського
Союзу; існує потреба в покращенні мовної підготовки студентів, особливо за умови їх спеціалізації з
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двох іноземних мов; необхідним є запровадження порівняльних курсів освітніх систем та методів
навчання в Європі; більшої уваги потребує навчання методики викладання іноземних мов; є потреба в
більш ефективній інтеграції теоретичної і практичної складових педагогічної підготовки; недостатньо
розвиненою вважається практика укладання європейського мовного портфелю.
Європейські фахівці рекомендують: розробити Європейські стандарти підготовки вчителів
іноземної мови; розробити спільну схему акредитації підготовки вчителів іноземної мови та визнання
різних моделей підготовки на отримання статусу "кваліфікований учитель"; розробки потребує
програма забезпечення якості на європейському рівні; необхідне створення системи підтримки
підготовки фахівців цього напряму, що забезпечила б визнання і тривалість трансєвропейських
проектів; має бути створена Європейська ресурсна служба, включаючи веб сайт для забезпечення
матеріалами та інформацією викладачів та студентів; заохочувати запровадження надання подвійних
кваліфікацій; налагодження більш тісного співробітництва між педагогічними закладами та школамипартнерами, між кафедрами педагогіки та мовними кафедрами; всі курси післядипломної освіти
мають бути акредитовані на місцевому та національному рівнях; необхідне створення групи радників
для координації ключових питань підготовки вчителів іноземної мови.
Укладачі доповіді для європейської комісії висловили переконання, що для реалізації завдання
створення спільного європейського простору вищої освіти необхідне запровадження кваліфікації
"кваліфікований учитель іноземної мови – європеєць", що надавала б можливість учителям викладати
в будь-якій країні Євросоюзу [2]. Студенти мають досягати визначених стандартами рівнів мовної
компетенції відповідно до їх кваліфікації. Має бути визначений статус ментора-європейця для осіб,
що залучені до підготовки педагогічних кадрів. Студенти мають проходити педагогічну практику в
кількох країнах, причому вони мають проходити й певну теоретичну підготовку в цих країнах.
Фахівці мають здобувати підготовку для викладання більше ніж однієї іноземної мови. Важливою
складовою підготовки має стати формування в студентів розуміння їх ролі як громадян Європи. Усі
вчителі потребують спеціальної підготовки з ІКТ для забезпечення інтерактивного навчання
іноземних мов. Має заохочуватись підготовка вчителів до двомовного навчання та проведення
пілотних дослідних проектів для покращення підготовки вчителів іноземних мов.
Рада Європи докладає значних зусиль для якісного посилення оволодіння іноземними мовами в
країнах Європейського Союзу. Розробляються і реалізуються довготермінові програми мовної освіти.
У різні роки приймались резолюції щодо розв’язання цього завдання, які охоплюють як освітні рівні,
протягом яких має проводитися навчання іноземних мов, так і питання підготовки вчителів іноземних
мов [4; 5]. У цілому можна говорити про уважне ставлення та ретельну увагу європейських інституцій
та представників сфери педагогічної освіти і мовної освіти, зокрема, до питань підготовки вчителів
іноземних мов, визначення ролі і функцій володіння іноземними мовами в сучасному світі та
підготовки кваліфікованих спеціалістів для реалізації поставлених завдань.
В Україні, яка прагне повноправного членства в ЄС, сфера підготовки учителів іноземних мов
активно модернізується. Цей освітній напрям має власні суттєві досягнення, утім він не позбавлений
і деяких проблем. З огляду на кроки, що здійснюються в країнах ЄС варто було б посилити роботу з
приведення кваліфікаційних вимог до вчителів іноземної мови у відповідність до тих, що
визначаються в ЄС; має бути модернізовано зміст підготовки вчителів з точки зору оптимізації
поєднання теоретичної і практичної складових педагогічної підготовки, обов’язковим є посилення
підготовки вчителів іноземних мов до використання ІКТ у навчальному процесі та включення курсів,
що акцентували б європейський вимір у сучасній педагогічній підготовці; заохочувати і підтримувати
підготовку вчителів з двох і більшої кількості іноземних мов та підготовку вчителів, які могли б
викладати певну іноземну мову в поєднанні з іншими дисциплінами змісту навчання в початкових та
середніх школах; налагодити та розвивати на державному та інституційному рівнях курси
підвищення кваліфікації для вчителів іноземних мов (коротко- і довготермінові); проводити політику
переконання в необхідності володіння кількома іноземними мовами в сучасному світі.
Серйозного подальшого вивчення потребують питання удосконалення змісту навчання учителів
іноземних мов, підготовка студентів до роботи із учнями різних соціальних груп та носіями різних
мовних груп, шляхи оптимального розв’язання існуючих проблем.
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Кузнецова О. Ю. Особенности подготовки учителей иностранных языков
в европейских странах.
В статье рассматриваются вопросы подготовки учителей иностранного языка в европейских
странах. Раскрыто состояние обучения иностранным языкам на основных образовательных
уровнях. Охарактеризованы типы учебных заведений, обеспечивающих подготовку учителей
иностранного языка, структура и содержание подготовки. Выделены положительные аспекты и
проблемы подготовки учителей иностранного языка. На основе сравнительного анализа
сформулированы положения, реализация которых будет способствовать обеспечению более
высокого качества подготовки таких специалистов в Украине.
Kuznetsova O. Yu. Peculiarities of Training Teachers of Foreign Languages in European Countries.
The aspects of training of foreign language teachers in the European countries are examined. Teaching
foreign languages at different educational levels is characterized. The types of education institutions
providing courses for prospective foreign language teachers, the structure of training and curriculum are
analysed. The advantages and drawbacks in the system of training teachers of foreign languages are
outlined. The recommendations for the improvement of training teachers of foreign languages in Ukraine are
made.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглядаються питання підготовки фахівців-перекладачів у сфері професійної комунікації.
Наголошується, що навчання майбутніх перекладачів – це відповідальна робота, тому що потрібно
підготувати фахівців, які добре володіють не лише російською мовою, а й мовою професійного
спілкування, оскільки перекладацька діяльність вимагає високого рівня майстерності. Аналізується
специфіка навчання перекладу та пов'язані із цим труднощі.
Переклад займає важливе місце в житті сучасного суспільства, оскільки контакти між народами –
носіями різних мов – зміцнюються та розширюються. Сьогодні особлива увага приділяється
підготовці фахівців-перекладачів у сфері професійної комунікації. Навчання майбутніх перекладачів
– це дуже складна й серйозна робота, тому що потрібно підготувати фахівців, які не лише говорять
російською, а й добре володіють мовою, оскільки перекладацька діяльність вимагає високого рівня
володіння мовою. Навчання перекладу має свою специфіку, тому що перекладацька діяльність
пов'язана із цілим рядом труднощів. Метою даної статті є науковий аналіз специфіки навчання
перекладу, можливих труднощів та шляхів їх подолання.
Які ж труднощі виникають при навчанні перекладу? Як відзначає Л. С. Бархударов [1: 74], основна
проблема, з якої зіштовхуються фахівці в перекладацькій діяльності, – це розбіжність кола значень,
властивих одиницям двох мов.
Л. С. Бархударов виділяє три основних типи семантичних відповідностей між лексичними
одиницями двох мов: 1) повна відповідність; 2) часткова відповідність; 3) відсутність відповідності.
Випадки повної відповідності лексичних одиниць двох мов порівняно рідкі. У переважній більшості
це слова, що мають одне лексичне значення (наприклад, власні імена, географічні назви, що входять у
словниковий склад обох мов, а також деякі наукові й технічні терміни). Найпоширенішими є випадки
часткової відповідності лексичних одиниць, тобто коли одному слову вихідної мови відповідає кілька
лексичних еквівалентів іншої мови. Усередині цього типу відповідностей Л. С. Бархударов виділяє
наступні випадки: а) включення (коло значень слова в одній мові виявляється ширше, ніж у
відповідного слова в іншій мові); б) перерахування (обидва слова мають схожі та розбіжні значення)
та в) недиференційність значення слова (одному слову з однієї мови, що виражає більш широке
поняття, можуть відповідати два або кілька слів, кожне з яких виражає більш вузьке,
диференційоване в порівнянні з першою мовою поняття).
Особливий інтерес і труднощі з погляду перекладу представлявляють випадки повної
невідповідності тій або іншій лексичній одиниці однієї мови у словниковому складі іншої, тобто
випадки нееквівалентної лексики. Це такі лексичні одиниці, які не мають ні повних, ні часткових
еквівалентів серед лексичних одиниць іншої мови. Оскільки у практиці перекладу саме ця лексика є
найбільшою складністю, у науковій літературі їй приділяється велика увага [1: 92-104; 3: 104-110].
Розроблено цілий ряд способів передачі нееквівалентної лексики.
Перелічимо основні:
1) перекладацька транслітерація і транскрипція. При транслітерації засобами мови, на яку
перекладають, передається графічна форма (буквений склад) слова вихідної мови, а при транскрипції
– його звукова форма;
2) калькування. Воно полягає в передачі лексики вихідної мови за допомогою заміни її
складових частин – морфем або слів – їх прямими лексичними відповідниками в мові, на яку
перекладають;
3) наближений переклад (переклад за допомогою "аналога"), тобто підбір найближчого за
значенням відповідника;
4) описовий (роз'яснювальний) переклад. Цей спосіб полягає в розкритті значення лексичної
одиниці за допомогою розгорнутих словосполучень, що передають основні ознаки даного явища,
тобто за допомогою дефініції іншою мовою;
5) трансформаційний переклад. При цьому способі перебудовується синтаксична структури
речення, вводяться лексичні заміни з повною зміною значення вихідного слова;
6) конкретизація понять. Цей прийом полягає в переході від родового поняття до видового;
7) генералізація понять. Це прийом, зворотний конкретизації понять, тобто мова йде про
перехід від видового поняття до родового;
© Самосенкова Т. В., 2009
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8) антонімічний прийом являє собою заміну в перекладі поняття, вираженого в оригіналі,
протилежним поняттям. Цей прийом використовується в тих випадках, якщо не можуть бути
підібрані іншомовні еквіваленти до того чи іншого дієслова;
9) логічний розвиток понять. Сутність цього прийому складається в заміні одного поняття
іншим, якщо ці поняття зв'язані один з одним як причина і наслідок або як частина і ціле.
Крім зазначених труднощів, викликаних семантичними відповідностями, при перекладі виникають
проблеми, пов'язані із прагматичними значеннями. Лінгвістична теорія прагматичних значень
дотепер досліджена гірше, ніж теорія значень референційних [1: 108-115]. Сюди відносяться:
1) стилістична характеристика слова; 2) регістр слова; 3) емоційне фарбування слова;
4) "комунікативне навантаження" мовних елементів.
Слід зазначити, що кожний з наведених типів прагматичних значень має свої різновиди, які не
можна не враховувати при перекладі. У словниковому складі російської мови виділяються наступні
види стилістичної характеристики слова: 1) нейтральна; 2) побутово-розмовна; 3) книжкова;
4) поетична та 5) термінологічна. Під регістром слова мається на увазі певні умови або ситуації
спілкування, від яких залежить вибір тих або інших мовних засобів. Виділяють: 1) фамільярний,
2) невимушений, 3) нейтральний, 4) формальний, 5) піднесений регістри. Емоційне фарбування слова
може бути позитивним або негативним. Є такі групи лексичних одиниць: 1) негативно-емоційні,
2) нейтрально-емоційні, 3) позитивно-емоційні.
"Комунікативне навантаження" являє собою особливий тип прагматичного значення, оскільки він
по своїй сутності є синтаксичним і характеризує цілі словосполучення, визначаючи в такий спосіб
характер відносин між компонентами даних висловлень. Оскільки "комунікативне навантаження"
елементів речення визначається факторами контексту і мовної ситуації, то їх необхідно враховувати
при перекладі. Правильна передача "комунікативного членування" речення є необхідною умовою
еквівалентності перекладу.
З огляду на всі наведені труднощі і складності перекладу, які обумовлені своєрідністю мовної
системи різних мов, хотілося б зупинитися на накопиченому досвіді роботи з підготовки майбутніх
перекладачів. Необхідно відзначити, що іноземні студенти, що обирають додаткову спеціальність
"перекладач у сфері професійної комунікації" мають недостатньо високий рівень володіння
російською мовою, але після двох років навчання вони в переважній більшості випадків справляються
з перекладацькою роботою, тобто досить добре володіють російською мовою. Якими ж шляхами
домагаються поставленої мети?
Студенти навчаються таким видам перекладу: письмовому перекладу на загальні теми з рідної
мови на російську та з російської мови на рідну, письмовому перекладу текстів за фахом,
послідовному перекладу, перекладу діалогу та частково синхронному перекладу.
Робота ведеться за аспектами. Не всі аспекти зв'язані між собою одною загальною лексичною
темою. Зрозуміло, заняття по тому або іншому аспекту мають свою методику проведення, однак
кожен аспект вносить свою "частку" у формування навичок та вмінь перекладу. Формування навичок
і вмінь перекладу проходить ряд етапів, пов'язаних між собою.
На першому етапі проходить знайомство з лексикою. Приблизно за тиждень до початку нової
лексичної теми студентам видають словники з нової теми на російській та рідних мовах.
Передбачається, що студенти самостійно вивчать цю лексику. Слід зазначити, що студенти сумлінно
виконують цю роботу, як, між іншим, і всі інші види домашніх завдань. Необхідно зробити невеликий
відступ і пояснити їхнє серйозне відношення до навчання взагалі та до домашніх завдань зокрема.
Справа в тому, що студенти зацікавлені в знаннях і в гарних оцінках, тому що одержання другої
додаткової освіти збільшує їхні шанси в пошуках добре оплачуваної роботи на батьківщині.
На другому етапі відбувається закріплення лексики. Робота ведеться окремо за аспектами,
формуються навички й уміння з різних видів мовної діяльності: аудіюванню, читанню, говорінню й
письму. На цьому етапі особливо важливий тісний зв'язок між аспектами, їхня координація й
синхронність. Кожному викладачеві, який працює на даному етапі, необхідно знати не тільки те, який
лексичний матеріал йому потрібно ввести й відпрацювати, але й те, що буде вводитися й
спрацьовуватися колегами на інших аспектах. У міру можливості враховується послідовність
проведення занять. Представляється доцільним, що цей цикл занять починає викладач, який викладає
граматику. Він дає студентам у порівняльному плані з рідною мовою основні відомості щодо
особливостей словотвору, вживання в мові тієї або іншої лексико-семантичної групи слів, уводить
синтаксичні конструкції, необхідні для ведення бесіди з даної теми. Передбачається, що викладач, що
веде аспект "письмо", закріплює даний лексичний матеріал, проводить письмові вправи й роботи
творчого характеру на вживання в письмовій мові тих же самих синтаксичних моделей. Викладач, що
веде заняття в лінгафонному кабінеті, активізує ті ж моделі й на їхній основі проводить роботу з
формування навичок професійної діалогічної мови й навичок перекладу діалогу. На заняттях з
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аудіювання формуються навички сприйняття тексту на слух. На заняттях з практики мови викладач
закріплює уведений колегами матеріал, активізуючи його в мові, і доповнює його деякими моделями
й конструкціями професійного спілкування. Студенти вчаться будувати монологічні висловлення на
задану тему, проводити діалоги та полілоги.
Наступний етап роботи – письмовий переклад. Письмовий переклад є одним з найбільш легких
видів перекладу, тому що текст сприймається зором, немає обмежень у часі й можна користуватися
словниками й довідниками. Труднощі такого перекладу полягають у тому, що всі помилки
перекладача фіксуються письмово; на перекладача-початківця великий вплив справляє також
наявність вихідного тексту. Тексти для письмових перекладів підбираються на ту ж тему, з якої
відбуваються інші заняття. Письмові переклади студенти виконують вдома. На заняттях проводиться
докладний аналіз робіт. Раз на місяць проводиться контрольний переклад в аудиторії з
використаннями словників. У контрольні тексти включаються ті фрази й висловлювання, в яких
студенти допустили помилки в домашніх перекладах.
Протягом навчального процесу студенти також навчаються двосторонньому перекладу діалогів на
професійну тему. Ці заняття по можливості проводяться в реальних професійних ситуаціях
спілкування, тобто на підприємствах і в установах міста. Студентам до занять роздають додаткові
словники з теми і питання. Передбачається, що ці питання відпрацьовані в лінгафонному кабінеті і на
розмовній практиці. Заняття в реальних умовах професійної комунікації дуже корисні для студентів.
Там вони вчаться поводитися, застосовувати на практиці формули мовного етикету, швидко й
правильно реагувати на репліки. На цих заняттях студенти показують, чому вони навчилися за весь
цикл занять і чому не навчилися, які були недоліки в роботі. Кожне таке заняття аналізується.
Останній вид перекладу, якому навчають студентів, – це синхронний переклад. Синхронний
переклад вважається найважчим видом перекладу. Його характеризують більші часові обмеження і
необхідність постійного перемикання уваги з одного об'єкта на іншій. Цей вид перекладу привертає
увагу багатьох лінгвістів і психологів [1; 2; 3; 4].
На заняттях із синхронного перекладу ми починали із вправ, які вчать студентів стежити за своїм
голосом, за темпом мови. Студент, що починає займатися синхронним перекладом, ще не вміє
розподіляти свою увагу, не навчився одночасно слухати, запам'ятовувати, переводити, тобто не вміє
витрачати час, що відводиться йому диктором. Його мова нерівномірна, він намагається швидше
перекласти, проговорити те, що почув. Потім неминуче виникає пауза. Тому ми включили у вправу
слова і словосполучення рідною, потім російською мовами, тобто проводили різні підготовчі вправи.
Наприклад, для всіх студентів особливі труднощі представляють числівники. Починають такі заняття
із вправ на просте проказування спочатку рідною, потім російською мовами, потім студентам
пропонувалося повторювати або перекладати по два, по три, по чотири числівники. Вправи подібного
роду сприяють розвитку пам'яті, темпу мови, правильної вимови числівників. Потім переходимо до
більш складних вправ і до перекладу текстів, проводимо вправи на швидкість проказування текстів,
на граматичну трансформацію, навчаємо студентів мовної компресії.
Таким чином відбувається процес формування навичок перекладу в майбутніх перекладачів.
Здається, що певною мірою навчати перекладу потрібно і майбутніх філологів російської мови.
Вправи з перекладу допоможуть іноземним студентам більш ясно й точно викладати свої думки,
знаходити потрібні відповідники й висловлювання. Майбутньому вчителеві також необхідний гарний
темп мови і швидка реакція. Ці якості також можна поряд з іншими прийомами формувати за
допомогою перекладу. Вправи з різних видів перекладу зможуть, на нашу думку, внести розмаїття у
процес навчання. Переклад можна використовувати й при перевірці знань студентів.
Переклад по праву вважають п'ятим видом мовної діяльності, тому що він складається із
цілеспрямованих мовних дій: слухання, говоріння, читання й письма [3: 14]. Таким чином, навчаючи
перекладу, можна одночасно формувати всі види мовної діяльності й тим самим підвищувати
загальний рівень володіння мовою.
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Самосенкова Т. В. Подготовка специалистов-переводчиков
в сфере профессиональной коммуникации
В статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов-переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации. Обучение будущих переводчиков – это очень сложная и серьёзная
работа, так как нужно подготовить людей не только говорящих по-русски, но и хорошо владеющих
языком профессионального общения, поскольку переводческая деятельность требует высокого
уровня владения языком. Анализируется специфика обучения переводу и связанные с этим
трудности.
Samosenkova T. V. Training of the Specialists-Interpreters in the Sphere of Professional Communication.
The questions of the training of the specialists-interpreters in the sphere of professional communication are
considered in the article. Teaching of the future interpreters is very difficult and serious work as it is
necessary to prepare people not only speaking Russian, but having good skills in the language of
professional communication as far as interpreting activity requires a high level of having command of
language. Specific character of teaching to interpreting and difficulties connected with it are analyzed.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті обговорюються закономірності професійної підготовки майбутніх учителів до
міжкультурної взаємодії, серед яких важливими є закономірності циклічності; гетерохронності;
цілісності і згармонізованості; оптимальності і доцільності, що відображають її гуманістичне
спрямування, потребу у реалізації принципу діалогічності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Становлення нової освітньої парадигми в українському соціумі відбувається в умовах глобалізації,
зростання впливу етнокультурного чинника, переходу до інформаційного суспільства. У стратегічних
законодавчих та освітніх документах нашої декларуються принципи багатоетнічності та
полікультурності, ставляться завдання, спрямовані на розвиток фундаментальної підготовки
майбутнього вчителя на основі засвоєння духовної скарбниці українського народу, онтологічних,
гностичних та аксіологічних компонентів цілісної полікультурної картини світу. У зв’язку з цим
особливого значення набуває розвиток духовності майбутнього вчителя, що передбачає формування у
нього духовних потреб, засвоєння універсальних духовних цінностей, орієнтованих на гуманістичні
та демократичні ідеї.
Цей процес пов'язаний з формуванням полікультурного світогляду, що зумовлює таку організацію
життя і професійної діяльності, за якої педагог має бути відкритим до сприйняття культур інших
народів. Національне при цьому набуває ознак ґрунтовності, оскільки полікультурний соціальний,
зокрема й освітній простір, має функціонувати як цілісна система полілогу культур як на
загальнодержавному рівні, так і її окремих регіонів. Тому доцільно враховувати те, що в Кримському
регіоні під впливом соціально-політичних та економічних чинників періодично виникають
міжнаціональні конфлікти, які негативно позначаються на освітніх процесах. Разом з цим зазначимо,
що за роки незалежності Української держави було створено сприятливі умови для відродження
системи освіти національних меншин, що потребує вдосконалення професійної педагогічної освіти з
урахуванням полікультурних особливостей, зокрема й Кримського регіону [1].
Складний і суперечливий процес національного відродження потребує всебічного осмислення
історичних, політичних, соціальних, етнокультурних детермінант, що визначають особливості
культурно-освітнього життя держави загалом та її окремих регіонів; стає необхідним створення і
налагодження конкретного механізму, у якому б етнічна самосвідомість виступала важливим
чинником усвідомлення причетності до рідної етнічної культури, розуміння її значення в консолідації
української нації, у формуванні її національно-державних інтересів.
Аналіз наукових джерел вітчизняної педагогіки засвідчує, що в теорії та практиці професійної
освіти накопичено значний досвід, прогресивні ідеї якого можуть стати основою модернізації
професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу.
Крім того, виявлено провідні тенденції у цій сфері, обґрунтовано сучасні наукові підходи та
парадигми.
Сучасні тенденції полікультурної підготовки майбутніх педагогів досліджують як вітчизняні
дослідники (І. Д. Бех, О. В. Дубовік, І. Ф. Лощенова, О. В. Сухомлинська), так і зарубіжні (П. Вебер,
О. Н. Джуринський, В. Міттер, Т. Рюлькер). Культурознавчі аспекти підготовки майбутніх учителів
розглядають О. В. Волошина, І. А. Зязюн, М. П. Лещенко, О. П. Рудницька, Т. В. Іванова [1-5].
Проте проблема полікультурної професійної освіти в контексті регіональних освітніх систем ще не
знайшла достатнього відображення в наукових дослідженнях, що вимагає подальшого теоретичного
та експериментального пошуку. Попри безсумнівне наукове і практичне значення цих досліджень, їх
важливість у розв’язанні актуальних проблем педагогічної науки, сьогодні відсутній цілісний науково
обґрунтований підхід щодо професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів для організації
взаємодії суб’єктів освітнього процесу в полікультурному просторі Кримського регіону.
У зв’язку з цим виникає завдання розробки відповідної моделі, що передбачає: формування в
майбутніх педагогів міжкультурної складової професійної підготовки; розвиток емоційно-ціннісного
ставлення до інших культур і міжкультурної взаємодії; формування національної самосвідомості на
основі оволодіння знаннями про різноманітні культури.
Наше дослідження було спрямоване на досягнення зазначеного вище завдання [1-5]. У результаті
нашого педагогічного експерименту, який досяг мети, були виявлені закономірності професійної
підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії, аналіз яких постає завданням нашої
статті.
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Розглянемо філософські положення щодо категорії "закономірність". Матерія виявляє два
фундаментальних види: польовий та речовинний, які, відповідно, виявляють фундаментальних
аспекти: рух (процес) та систему (цілісну структуру взаємопов’язаних елементів).
Відповідно, існують два види закономірностей: закономірності руху (процесу) та закономірності
системи (структури). Таким чином можна говорити про процесуальні та системні закономірності.
1. Закономірність руху (рухова, динамічна закономірність) виражає повторювальний процес
зміни системи, що має місце кожного разу, коли виявляється набір відповідних взаємопов’язаних
умов, параметрів, детермінант.
2. Закономірність системи (системна закономірність) виражає повторення структури систем,
що має місце кожного разу, коли виявляється набір відповідних взаємопов’язаних умов, параметрів,
детермінант.
3. Відтак, закономірність проявляється через зв'язок між відповідними умовами та
повторювальним результатом взаємодії цих умов: умови → результат.
Наведемо приклад.
1. Взаємопов’язані умови: а) наявність води, що знаходиться у сосуді, б) наявність приладу для її
підігрівання, в) доведення температури підігріву до 100 градусів (за шкалою Цельсія).
2. Закономірність (результат): вода починає кипіти кожного разу, коли наявні зазначені вище
взаємопов’язані умови. Тобто вода змінює свою структуру (систему) – переходить від одного
агрегатного стану до іншого – від рідинного до пароподібного стану (це системна закономірність).
Крім того, сам процес цього переходу теж закономірний: вода переходить від рідинного до
пароподібного стану певним закономірним чином (це рухова, динамічна закономірність) – спочатку у
площині води з'являються пузирі, які збільшуються, підіймаються догори та випаровуються,
підіймаючись уверх.
У процесі дослідження професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії
було виявлено ряд процесуальних та структурних закономірностей. Розглянемо ці закономірності.
1. Закономірність відповідної залежності відображає зв’язок специфічної чутливості майбутнього
педагога до цілей, суб’єктів, предмету, засобів взаємодії та умовами полікультурності освітнього
простору. Останнє дає можливість досягати ефективних результатів у цій сфері. Закономірність
відповідності проявляється у прагненні розвинути необхідні особистісні якості гуманістичного
спрямування, які дають можливість студентам навчитися будувати навчально-виховний процес
відповідно з природними індивідуальними особливостями учнів, ураховуючи специфіку
полікультурного середовища, і в тій послідовності, в якій перед молодими людьми виникають ті чи
інші проблеми у сфері набуття міжкультурного ціннісного досвіду.
Відтак, умови полікультурності (мовні, релігійні, культурно-історичні, соціально-політичні
особливості існування етносів), які моделюються у навчально-виховному процесі, впливають на
зростаючу особистість майбутнього педагога, який при цьому виявляє чутливість, сенситивність (на
рівні цілісної особистості) до цілей, суб’єктів, предмету, засобів взаємодії учасників навчального
процесу. Тобто, майбутній педагог при цьому виявляє ціннісно-мотиваційну спрямованість на
відповідні характеристики цієї взаємодії учасників навчального процесу (починає цікавитись ними).
2. Закономірність готовності в майбутніх учителів проявляється в оволодінні ними базовим
(стартовим) інформаційним фондом спеціальних, методичних, культурологічних, психологопедагогічних, соціально-педагогічних знань та вмінь міжкультурної взаємодії та технології
організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності. Останнє являє собою
відображення сучасних вимог до педагога в контексті взаємодії тенденцій глобалізації та
регіоналізації. Закономірність готовності в майбутніх учителів проявляється і в тому, що успіх у
педагогічній діяльності залежить від наявності в них особливого бажання до сприйняття і вирішення
завдань міжкультурної взаємодії.
Ця закономірність певною мірою дублює першу закономірність, тому можна говорити про
закономірність відповідної залежності та готовності: умови полікультурності (мовні, релігійні,
культурно-історичні, соціально-політичні особливості існування етносів), які моделюються у
навчально-виховному процесі, впливають на зростаючу особистість майбутнього педагога, який при
цьому виявляє чутливість, сенситивність (на рівні цілісної особистості) до цілей, суб’єктів, предмету,
засобів взаємодії учасників навчального процесу. Тобто, майбутній педагог при цьому виявляє
ціннісно-мотиваційну спрямованість на відповідні характеристики цієї взаємодії учасників
навчального процесу – починає цікавитись ними, виявляє готовність та бажання оволодівати
інформаційним фондом спеціальних, методичних, культурологічних, психолого-педагогічних,
соціально-педагогічних знань та вмінь міжкультурної взаємодії та технології організації взаємодії
суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності.
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3. Закономірність циклічності (етапності) простежується між певними циклами у віці в набутті
міжкультурного досвіду та підйомами, спадами в рівні оволодіння знаннями, вміннями, способами
взаємодії із різними категоріями суб’єктів освітнього простору.
Відповідно, виділяємо основні цикли професійної підготовки майбутніх учителів до
міжкультурної взаємодії із суб’єктами освітнього процесу: 1) оволодіннями основами педагогічної
майстерності; 2) набуття міжкультурного досвіду; 3) утвердження власної позиції; 4) оволодіння
знаннями, вміннями, навичками, способами у сфері міжкультурної взаємодії 5) подальше
самовдосконалення; 6) постійний саморозвиток, самовдосконалення. Водночас професійна підготовка
може вміщувати і такі етапи: 1) цілемотиваційний; 2) змістовий; 3) операційно-діяльнісний;
4) рефлексивний; 5) контрольно-оцінний. Майбутні педагоги прагнуть до цілісної побудови будь-якої
міжкультурної взаємодії: від попереднього аналізу, моделювання до реалізації визначеної дії.
Відтак, процес професійної підготовки майбутніх педагогів виявляє цикли – певні етапи:
[1) оволодіннями основами педагогічної майстерності; 2) набуття міжкультурного досвіду;
3) утвердження власної позиції; 4) оволодіння знаннями, вміннями, навичками, способами у сфері
міжкультурної
взаємодії
5) подальше
самовдосконалення;
6) постійний
саморозвиток,
самовдосконалення], які зумовлюють побудову навчального процесу полікультурного спрямування:
1) цілемотиваційний (формування мотивації до навчання); 2) змістовий (формування змісту
навчання); 3) операційно-діяльнісний (формування способів та прийомів навчальної діяльності);
4) рефлексивний (рефлексія, усвідомлення процесу цієї діяльності); 5) контрольно-оцінний
(усвідомлення й оцінка цієї діяльності, її свідоме контролювання).
4. Закономірність гетерохронності (нерівномірності): визрівання функцій виявляє залежність між
структурою особистісних якостей майбутнього педагога і віком, досвідом. Доведено, що на початку
професійного шляху опорними є вольові якості і методи, які виходять від самого суб’єкта, а
наприкінці навчання за умови постійного самовдосконалення та прагнення підвищити свій рівень
педагогічної майстерності та продуктивності, діють вже морально виправдані методи гуманістичного
спрямування, міжкультурної взаємодії із суб’єктами освітнього процесу; розвиваються моральні
цінності, особистісні якості (любов до дитини, відповідальність, чуйність, толерантність, тактовність,
доброзичливість, емпатійність тощо).
Відтак, відповідні професійні й особистісні якості майбутнього педагога формуються
нерівномірно, коли спостерігається інтенсифікація розвитку одних процесів (наприклад, вольової
сфери) і одночасне гальмування інших процесів (наприклад, емпатійності).
5. Закономірність власне взаємодії проявляється в тому, що успішна професійна діяльність може
ґрунтуватися тільки на творчій діалогічній, особистісній суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Демократична
та гуманістична позиція педагога забезпечує не просто передачу знань від вчителя до учня, але й
сприяє їхньому спільному творчому зростанню.
Відтак, ефективність навчального процесу полікультурного спрямування реалізується досягається
за умов творчої діалогічної, особистісної суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
6. Закономірність педагогічної підтримки, стимулювання виявлено при аналізі залежності між
високим рівнем готовності майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії й уміннями викладача
створювати сприятливу психолого-педагогічну атмосферу, відповідні інтелектуальні та емоційноціннісні умови. Важливе значення при цьому надається підготовці майбутнього вчителя до
толерантного ставлення до дітей, розуміння їхнього внутрішнього світу, прояву емпатії, враховуючи
умови полікультурного середовища. Майбутні вчителі мають усвідомлювати, що сам процес
співпереживання педагогом психологічним станам дитини викликає її емоційний відгук, сприяє
встановленню доброзичливих стосунків між ними, стимулює розвиток їх когнітивної, емоційної та
поведінкової сфери.
Відтак, високий рівень готовності майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії зумовлюється
умінням викладача створювати сприятливу психолого-педагогічну атмосферу, будувати відповідні
інтелектуальні та емоційно-ціннісні зв’язки між всіма учасниками навчального процесу.
7. Закономірність включеності в діяльність простежується між досягненнями майбутніми
педагогами високого рівня готовності до толерантної взаємодії та його вміннями організовувати
педагогічний процес у школі у вигляді діалогу носіїв різних культур у часі і просторі. Важливе
значення має включення самих студентів у соціально-ціннісну діяльність і міжкультурну взаємодію з
метою набуття професійного досвіду. Все це створює умови для інтенсивного формування
міжкультурної компетентності.
Відтак, готовність майбутнього педагога до толерантної взаємодії зумовлює ефективне
формування в нього вміння організовувати педагогічний процес у школі у вигляді діалогу носіїв
різних культур у часі і просторі.
8. Закономірності цілісності і згармонізованості відображує залежність між загальним рівнем
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів і підготовкою у сфері міжкультурної
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взаємодії. Майбутні педагоги мають оволодіти цілісною структурою культурологічних, психологопедагогічних, соціально-педагогічних знань та комплексом професійно-педагогічних умінь, що,
безумовно, впливає на рівень міжкультурної компетентності й відповідних компетенцій: предметноінформаційних, практико-діяльнісних, регулятивно-рефлексивних, професійно-комунікативних.
Відтак, тут виявлено позитивний зв'язок (залежність) між загальним рівнем професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів і ефективністю їх підготовки у сфері міжкультурної
взаємодії.
9. Закономірність оптимальності та доцільності характеризує залежність позитивних результатів
професійної підготовки в контексті ідеї полікультурності та взаємозумовленості набутих
міжкультурних дій та засобів майбутніх педагогів. Кращі випускники ВНЗ досягають однакового
ефекту за допомогою високорозвиненої культури толерантності, більш економічних технологій та
засобів; меншої кількості завдань, указівок, зауважень, шляхом доцільно організованої взаємодії в
навчально-виховному процесі, оптимальних способів, які враховують особливості полікультурного
освітнього середовища і підготовлені до роботи в різнорідних етнічних групах.
Відтак, доцільно організована (суб’єкт-суб’єктна, особистісно, діалогово орієнтована) взаємодія в
навчально-виховному процесі зумовлює позитивні результати професійної підготовки в контексті ідеї
полікультурності, що досягається оптимальним та доцільним чином – завдяки більш економним
навчальним засобам, меншою кількістю відповідних завдань.
Зазначені закономірності так чи інакше пов’язані із провідної ідеєю нашої концепції щодо
полікультурної освіти, яка ґрунтується на розгляді професійної підготовки майбутніх учителів до
взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону як
соціокультурного загальнопедагогічного феномена з усіма складовими системи (цілями, принципами,
функціями, структурою, змістом) відповідно до державної програми "Порядок денний на ХХІ
століття" (1992 р.), що відображає концепцію сталого розвитку як результат узгодження соціальноекономічної та екологічної складових соціального розвитку з метою задоволення потреб сучасних та
майбутніх поколінь. Дослідження набуває особливої актуальності, оскільки об’єктивно посилюється
необхідність адаптації вітчизняної вищої освіти до загальноєвропейського освітньо-наукового,
культурного простору при збереженні та розвитку здобутків і пріоритетів національної системи
освіти.
Вивчення зазначеного феномену потребує врахування світових глобалізаційних та інтеграційних
процесів розвитку теорії і практики педагогічної освіти, принципів мультикультурності,
гетерогенності й поліетнізму в поєднанні з тенденціями регіоналізації. При цьому визначимо
особливості впливу регіональних полікультурних умов, зокрема Кримського регіону (історичних,
природно-географічних, соціально-економічних, соціально-демографічних, культурологічних) на
процес соціалізації та професійного становлення особистості майбутнього вчителя. Полікультурна
складова професійної педагогічної освіти виступає як теоретико-методологічна стратегія, спрямована
на формування в майбутніх учителів досвіду міжкультурної взаємодії. Полікультурність відображає
культурне і національне розмаїття українського суспільства і, Кримського регіону зокрема, сприяє
визнанню права всіх громадян зберігати, розвивати і збагачувати свою культурну спадщину; сприяти
вихованню в них взаєморозуміння, поваги і толерантності, здатності до міжкультурного діалогу.
Все це потребує посилення регіонального компоненту в змісті вищої педагогічної освіти, зокрема
в розширенні сфери міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу за допомогою
діалогу/полілогу культур. Професійна педагогічна взаємодія передбачає співробітництво, паритетні
суб’єкт-суб’єктні відносини і має ґрунтуватися на спеціальних професійних знаннях та комплексних
педагогічних уміннях, зокрема на вмінні встановлювати доцільні стосунки в системі "викладачстудент", "педагог-учень", "педагог-група" та інші, досягаючи взаєморозуміння.
Розв’язання досліджуваної проблеми є важливим напрямом і актуальним завданням модернізації
вищої педагогічної освіти, визначальним чинником успішної освітньої політики, що вимагає
створення цілісної обґрунтованої концепції професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах
полікультурності на методологічному, теоретичному, методичному та практичному рівнях.
Знання розглянутих основних закономірностей професійної підготовки майбутніх учителів до
міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу необхідні для розробки стратегії відбору у вищі
навчальні заклади, для оцінювання і вдосконалення системи підготовки нової генерації педагогів, для
більш глибокого розуміння регіональних освітніх проблем і полікультурного середовища в контексті
глобалізаційних та інтеграційних освітніх процесів, що відбуваються у світі.
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Якса Н. В. Закономерности профессиональной подготовки будущих учителей
к межкультурному взаимодействию.
В статье обсуждаются закономерности профессиональной подготовки будущих учителей к
межкультурному взаимодействию, среди которых важными являются закономерности
цикличности; гетерохронности; целостности и гармонизированности; оптимума и
целесообразности, которые отражают ее гуманистическое направление, потребность в реализации
принципа диалогичности, субъект субъектного взаимодействия.
Yaksa N. V. Regulations of Professional Training of the Prospective Teachers
to Multicultural Interaction.
Regulations of professional training of the prospective teachers to multicultural interaction are discussed in
the article, among which such regulations are of a great importance: recurrence and cyclic order;
heterotemporality; integrity and harmoniousness; optimum and expedience, which reflect its humanism
direction, necessity in the realization of the principle of dialog order, subject- subject interaction.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ УСТАНОВОЮ
Розвиток нових інформаційних технологій та збільшення масиву доступної інформації
трансформують уміння, які необхідні людині в сучасній професійній діяльності, тому подальше
вдосконалення аналітичної діяльності управління освітньою установою можливо на основі
широкого застосування та впровадження в управлінську практику сучасних інформаційних
технологій, які забезпечують високий рівень збирання, зберігання та обробки педагогічної
інформації.
Впровадження нових інформаційних технологій, збільшення швидкості проходження та масиву
доступної інформації виявляє у керівників освітніх установ такі проблеми, як відсутність
сформованого системного підходу до відбору управлінської інформації і недостатній рівень
застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у професійній діяльності.
Проведені в останні роки дослідження показують, що до теперішнього часу не розроблена повна
методологія кількісної та якісної оцінки інформаційних потреб і ресурсів (У. З. Лазарев, А. М. Моїсєєв, М. М. Поташник, П. І. Трет’яков, Л. I. Фішман та інші), а також прогнозування потреби в
інформації і інформаційних технологіях на рівні освітніх установ (І. Ф. Ісаєв, Ю. А. Конаржевський,
Є. Н. Шиянов, В. О. Сластенін та інші), що свідчить про необхідність вивчати інформаційні потреби,
планувати інформацію і управляти інформаційними ресурсами за допомогою ІКТ.
Відповідно зростає роль знання, володіння і застосування нових інформаційних технологій
керівниками освітніх установ в управлінській діяльності і, особливо, в реалізації системоутворюючої
функції – аналітичної, що й визначило тему даної статті та її мету – виявлення особливостей
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
аналітичній
діяльності
внутрішньошкільного управління.
У ситуації різкого збільшення інформаційного потоку, так званого "інформаційного буму",
обумовленого створенням електронних засобів інформації та всесвітньої інформаційної мережі,
керівник освітньої установи різного рангу повинен усвідомлювати необхідність постійного
вдосконалення своєї професійної управлінської діяльності на основі безперервної освіти та
самоосвіти, яка реалізується в житті завжди та скрізь у тих випадках, коли принципово важливі умови
життєдіяльності змінюються дуже швидко.
Тому керівник освітньої установи повинен уміти обробляти, відбирати потрібну та корисну
інформацію, оцінювати її достовірність, – дане вміння неможливо сформувати без розвитку
аналітичної діяльності директора школи.
В умовах феномену "еквіфінальності" школи як освітньої системи, коли одні і ті ж результати
можуть бути досягнуті за рахунок різноманітних поєднань процесів і методів, уміння критично
відноситися до інформації має величезне значення в професійній діяльності керівників установ,
оскільки воно ґрунтується на вмінні аналізувати, що дозволяє уникнути прихованих припущень та
упереджених думок, різних існуючих та створюваних стереотипів.
Наразі забезпечення гуманістичності та демократичності управління школою можливо лише за
умови, якщо управління має високий аналітичний рівень, який забезпечує формування позитивних
мотивів у вчителів та учнів, відношення до цілей школи як до своїх, які є значимими для особистості.
Аналітичний підхід дозволяє уникнути авторитарності, грубості, дилетантства та авантюризму в
управлінні (що, нажаль, спостерігається у сучасній школі), які приводять не тільки до руйнування
самої системи управління, але й педагогічних колективів.
Відповідно використання даного наукового підходу дозволяє на основі аналізу визначити
індивідуальні, слабкі та сильні сторони кожного члену колективу, більш раціонально
використовувати його можливості – і як учителя, і як управлінця – знати мотиви педагогічної
діяльності, правильно використовувати різні способи мотивування та стимулювання в професійній
діяльності, тобто забезпечити врахування інтересів не тільки школи, але й кожної окремої особистості
– від учня до адміністрації.
Введення Ю. А. Конаржевським [1] педагогічного аналізу як системоутворюючої функції
управління школою, яка забезпечує наукове пізнання та доцільне обґрунтування всіх функцій
управлінського циклу, допомагає виявити недоліки у керуючій та керованих підсистемах, а також
всіх процесів, що відбуваються в освітній установі.
Як відзначав один з основоположників менеджменту Г. Черч [2]: "Проблема управління, кажучи у
загальних рисах, зводиться до практичного застосування двох основних розумових процесів. Якими
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би цілями ми не задавалися – чи керуватимемо ми військовими діями армії, чи виробництвом того чи
іншого продукту оброблювальної промисловості, – робота наша все одно зведеться до цих двох
процесів, а саме до аналізу та синтезу".
Аналітична діяльність дозволяє керівнику та вчителю вивчити стан освітнього процесу,
результати професійної управлінської та педагогічної діяльності, встановити причинно-наслідкові
зв’язки, визначити напрямки подальшого вдосконалення як системи управління, так і педагогічного
процесу.
Таким чином, тільки використання педагогічного аналізу дозволить, на думку
Ю. А. Конаржевського, переорієнтувати внутрішньошкільне управління на Людину.
У теорії управління в освіті існують різноманітні підходи до управління, але, як відмічено
М. М. Поташником та А. М. Моїсєєвим [3: 68]:
будь- який науковий підхід – це і є проаналізований, узагальнений та систематизований
здоровий глузд ерудованого, добре підготовленого керівника;
ефективне управління сучасною школою потребує оптимального поєднання всіх
названих вище підходів, заснованих на інтуїції, досвіді, здоровому глузді та, звичайно ж, науці.
Особливість функції аналізу полягає в тому, що на відміну від багатьох інших функцій
управління, у ній дуже важко визначити формалізований порядок та спосіб її здійснення, в результаті
чого це найбільш складна та трудомістка функція в структурі управлінського циклу, тому саме аналіз
багато в чому визначає прирівнювання управління до мистецтва.
Складність здійснення педагогічного аналізу багато в чому визначає різноманітні погляди різних
дослідників на дану функцію управління, в результаті аналіз як самостійна стадія управлінського
циклу, або відсутній, або якщо виділяють його, то місцезнаходження аналізу в управлінському циклі
у авторів різне.
Таке відношення до педагогічного аналізу, як самостійної функції управлінського циклу, наразі
багато в чому визначається існуючою повномасштабною тенденцією впровадження в управління
школою різних напрямів західного менеджменту.
В. О. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, Є. Н. Шиянов [4] відзначають, що "педагогічний аналіз в структурі
управлінського циклу займає особливе місце: з нього починається і їм закінчується будь-який
управлінський цикл, що складається з послідовно взаємозв'язаних функцій. Виключення
педагогічного аналізу із загального ланцюга управлінської діяльності приводить до її розпаду, коли
функції планування, організації, контролю, регулювання не отримують у своєму розвитку логічного
обґрунтування і завершення".
Таким чином, результативність управлінської діяльності керівника освітньої установи багато в
чому визначається знанням технологій та методик здійснення педагогічного аналізу, що дозволяють
побачити стан керованої системи та системи, що управляє, виявити недоліки в їх діяльності і
ухвалити своєчасні і обґрунтовані рішення.
Таким чином, результативність управлінської діяльності керівника освітньої установи багато в
чому визначається знанням технологій та методик здійснення педагогічного аналізу, що дозволяють
побачити стан керуючої та керованої систем, виявити недоліки в їх діяльності та ухвалити своєчасні і
обґрунтовані рішення.
На жаль, не дивлячись на те, що проблемі педагогічного аналізу та його значенню в управлінні
присвячена велика кількість робіт у педагогіці та менеджменті, існує обмежена кількість методик і
технологій його здійснення, і до того ж усі вони мають виключно теоретичне обґрунтування,
внаслідок чого в практичній реалізації вони достатньо складні в застосуванні.
Як наслідок керівник у процесі аналізу не виявляє недоліки в роботі освітньої установи, в
результаті мета та завдання школи формуються не конкретно, і, відповідно, відбувається деформація
решти функцій управлінського циклу – планування, організації і контролю.
Таким чином, в основі отримуваного негативного результату управлінської діяльності керівника
освітньої установи лежить непрофесійно проведений педагогічний аналіз.
Можна сказати, що від "якості" проведеного педагогічного аналізу залежить "якість" усіх
подальших функцій управління (цілепокладання, планування, організації та контролю), отже, аналіз є
системоутворюючою управлінською функцією як у самостійному виді діяльності, так і складовій
(базовій) частині решти функцій управлінського циклу.
Розроблена в системі освіти м. Тольяті технологія аналізу результатів роботи освітньої системи
(ТАРРОС) має власний алгоритм нематематичного характеру, який відповідає вимогам, які
пред'являються до аналізу, при цьому під початковими даними розуміємо підсумкові результати
діяльності, а під шуканим результатом – постановка післяопераційних цілей освітньої системи на
наступний навчальний рік (рис. 1).
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Визначення мети аналізу
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2. Виявлені
суперечності

4. Можливі
шляхи
вирішення
3. Можливі
причини
суперечностей

Рис. 1. Евристичний алгоритм проведення аналізу результатів роботи
Таблична форма технології аналізу результатів вимагає обов'язково послідовного виконання вимог
кожної її частини від фактичних і прогнозованих результатів до постановки цілей (варіант зразка
представлений на мал. 2).
Пропуск якої-небудь взаємозв'язаної частини алгоритму технології заборонений, так само як і
порушення послідовності. Крім того, алгоритм технології заданий у такій послідовності, що
неможливо здійснити аналіз, минувши яку-небудь частину або послідовність процесу, оскільки вони
взаємозв'язані і одне витікає з іншого.
Усе це дозволяє скоординувати роботу з курсової підготовки кожного конкретного керівника та
оптимізувати роботу перевіряючих, інспектуючих органів у частині визначення рівня здійснення
аналізу результатів роботи освітньої системи.
Задана таблична форма технології аналізу, в разі порушення, через які-небудь причини, алгоритму
його проведення, дозволяє побачити не тільки те, що якийсь етап не здійснений, але також визначити
рівень аналітичної професійної грамотності керівника та ті позиції в його підготовці, які найбільш
"западають".
У основі технології лежить проблемно-орієнтований аналіз, який визначає всю його логіку, тобто
хід міркувань, висновків, розумність та внутрішню закономірність.
Правильний образ думок заснований на аналізі причин та наслідків, веде до логічного
конструктивного планування, а неправильний – до напруги та зривів. У зв'язку з тим, що логічне
мислення не є природженим, його можна і потрібно розвивати різними способами (методами).
Домінуючим принципом аналізу, незалежно від його характеру та дій, є проблемно-цільова
орієнтація – принцип, практична реалізація якого забезпечує ряд додаткових технологічних
достоїнств і можливостей.
Знання реальних проблем дозволяє:
точно визначити області аналітичної діяльності;
кваліфіковано розробити змістовну частину, тобто сформулювати цілі та завдання,
визначити види діяльності, які розглядаються як засіб вирішення проблем.
В умовах широкого застосування інформаційних технологій, у тому числі і в освіті, технологія
аналізу результатів роботи освітньої системи (ТАРРОС) розроблена в електронному та програмному
варіантах. У електронному варіанті кількісні показники і процентні відношення вносяться самостійно
по кожному показнику в графічні матеріали.
З метою подальшого вдосконалення аналітичної діяльності керівника на базі даної технології була
створена комп'ютерна програма, яка забезпечує більш досконалу систематизацію педагогічної
інформації, здійснює на її базі графічні операції та виявляє попередні суперечності між фактичними
та прогнозованими результатами.
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У програмному варіанті внесення, зберігання, впорядкування, пошук, вибірка та надання
інформації здійснюється через систему управління базою даних (СУБД), виконаною в
обчислювальній системі Microsoft Access, як безпосереднім введенням даних, так і в результаті
виконання програм і запитів. Заповнення даних здійснюється через діалогове вікно за вказаним у
ньому переліку (рис. 3).
Визначення кількості інформаційних блоків і напрямів аналізу, що містяться в них, залежить
виключно від типу та виду освітньої установи та його специфіки, і приведений варіант ТАРРОС є
тільки типовим зразком.
Проте, як показує практичне використання технології аналізу, всі вищезгадані зміни можливі
тільки в електронному варіанті, в програмному варіанті вони є стабільними і не підлягають змінам, за
винятком напрямів аналізу, і його застосування оптимально перенесене на установи загальної освіти.
Практичне використання в системі управління загальної освіти електронного та програмного
варіанту технології аналізу результатів роботи освітньої системи (ТАРРОС) показало обмеженість
можливості розробки і застосування програмного варіанту в різних загальноосвітніх установах, на
відміну від електронного варіанту.
Даний висновок обумовлений наступними результатами практичного використання електронного
та програмного варіанту технології аналізу результатів роботи освітньої системи:
1. Кожна освітня установа настільки індивідуально, має таку кількість особливостей, що врахувати
це в програмі неможливо. У електронному варіанті це не складає проблем, досить скопіювати якийсь
напрям, змінити назву і внести дані.
2. Розробляти програмний варіант для кожної освітньої установи не є можливим, оскільки в
системі освіти постійно вводиться щось нове (ЕГЕ, допрофільна підготовка, компетентністний підхід
тощо) або відміняється, все це вимагає відповідних фінансових витрат на видозміну програми. У
електронному варіанті такі зміни здійснити досить легко.
3. Будь-яка розробка програмного варіанту вимагає достатньо великих коштів, а її видозміна і
доопрацювання іноді обходиться дорожче, ніж сама програма. Крім того, програма вимагає певного
програмного забезпечення і пред'являє відповідні вимоги до комп'ютерної техніки. Електронний
варіант може створити і використовувати будь-який керівник, що володіє комп'ютером на рівні
користувача, до того ж цей варіант легко копіюється, пересилається, завантажується в інший
комп'ютер і не вимагає спеціальних підтримуючих програм.
4. Працювати з програмним варіантом може одночасно тільки одна людина, і остаточний варіант
він видає тільки після того, як внесені всі дані в СУБД програму. Електронний варіант побудований
на "принципі мозаїки", тому з ним одночасно може працювати до 15 чоловік.
5. Тимчасові витрати на роботу з програмним варіантом удвічі більше, ніж з електронним.
Таким чином, за всіма показниками програмний варіант поступається електронному, і всі
подальші розробки програмних варіантів здійснення педагогічного аналізу – це, багато в чому, марна
витрата сил, засобів і матеріалів до тих пір, поки не будуть створені більш високопродуктивні
комп'ютерні програми. І навіть в цьому випадку електронний варіант перевершуватиме програмний.
Усе це ще раз свідчить про те, що в здійсненні педагогічного аналізу (аналітичній діяльності)
немає так званого "кращого шляху", кожен має свої достоїнства і недоліки, а вже керівникові
освітньої установи визначати, який шлях є кращим для його установи в даний момент і в даній
ситуації.
Таким чином, ніяка комп'ютерна програма не може замінити людський мозок у реалізації функції
аналізу. Єдине поки призначення комп'ютера – це допомагати людині в здійсненні аналітичної
діяльності.
У даному контексті, перспективою подальших досліджень є визначення змісту, складу і процесу
аналітичного підходу, як нового наукового підходу до управління освітніми системами.
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Введення і редагування даних у базі даних (БД)
Попередній рік

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

Минулий рік

Навчальний рік
Назва освітньої установи
Проектна потужність будівлі по
классах
Проектна потужність по кількості
учнів
Фактична кількість учнів:
початкової школи
середньої школи
старшої школи
Фактична кількість класів:
1-4 класів
5-9 класів
10-11 класів
% успішності по гімназійних
(ліцейних) класах / планувалося
% успішності по загальноосвітніх
класах / планувалося
Кількість медалістів / планувалося
Кількість відмінників / планувалося
% учнів, які навчаються на "4" і "5" /
планувалося
Кількість неуспішних учнів
Кількість учнів, які залишилися на 2
рік
Кількість учнів, мають одну "3"
Кількість пропущених уроків з
поважної причини
Кількість пропущених уроків без
поважної причини

Поточний рік

Дані по кожному класу:
·
кількість учнів
·
навчається на "4" і "5"
·
не встигають
Дані про успішність по
предметах:
·
всього вивчають учнів
·
навчається на "4" і "5"
·
не встигають

Дані про успішність по
предметах за результатами
іспитів у 9-х, 11-х класах:
·
загальноосвітніх
1.
Предмет
2.
Всього здавало учнів в 9,
11
3.
Здали на "4" і "5" в 9, 11
4.
Не здали в 9, 11

Дані по блоку I (по 20
напрямкам), II (10), III (6), IV
(16), V (6), VI (12), VII (8), VIII
(9), IX (6), X (2), XI (8)

Обробка інформації бази даних

Виведення інформації з бази даних

Рис. 3. СУБД технології аналізу
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Матеріал надійшов до редакції 16.06. 2009 р.
Коростелёв А. А. Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в
аналитической деятельности управления образовательным учреждением.
Развитие новых информационных технологий и увеличение массива доступной информации
трансформируют умения, необходимые человеку в современной профессиональной деятельности,
поэтому дальнейшее совершенствование аналитической деятельности управления образовательным
учреждением возможно на основе широкого применения и внедрения в управленческую практику
современных информационных технологий, обеспечивающих высокий уровень сбора, хранения и
обработки педагогической информации.
Korostelev A. A. The Features of Information and Communication Technologies in the Analytical Work
of Managing Educational Institution.
The development of new information technologies and increasing array of information available to transform
the skills needed in modern human occupations, thus further improving the analytical work of management
education institution may, on the basis of widespread use and implementation of management practices of
modern information technologies to provide a high level of collection, storage and processing pedagogical
information.
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ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ АЗІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ
ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Стаття посвячена вивченню досвіду країн Східної Азії щодо трансформації освітніх систем в
умовах переходу до нової економічної формації – інформаційному суспільству наприкінці ХХ –
початку ХХІ століття. Досліджуються основні тенденції процесу модернізації та адаптації
методів, форм та змісту навчання з використанням інноваційних педагогічних технологій відповідно
до нових вимог інформаційного суспільства.
Необхідність підготовки будь якого суспільства до наближення нової економічної формації
актуалізує питання підготовки висококваліфікованого виробничого персоналу. Економіка, заснована
на виробництві, розподілі, використанні знань та інформації зумовлює глибокі зміни в освітніх
системах, трансформацію освітніх парадигм, пошук нових цільових і стратегічних настанов, розробку
сучасних педагогічних технологій для реалізації інноваційних ідей, нових концепцій. У цьому
контексті особливий інтерес викликає досвід країн Східно-Азійського регіону, які демонструють
вражаючі успіхи економічного розвитку і займають упевнені позицій лідерів на світовому ринку у
виробництві високотехнологічної продукції. "Економічне диво", здійснене в цих країнах доводить
всьому світу, що в новому тисячолітті на світовому ринку будуть домінувати країни, в яких головний
ресурс – знання, а основним чинником успішного розвитку стане творче використання цих знань.
Хоча деякі процеси розвитку освітньої галузі країн Східної Азії були об’єктом дослідження
вітчизняних та зарубіжних дослідників (А. Н. Джуринский, В. К. Елманова, В. О. Кудін, Лі Цзіхуа,
Мин Вэйфанг, Я. М. Нейматов), проте багато питань залишилося поза увагою науковців.
Мета даної статті – дослідити інноваційні процеси, що відбувалися в освітньої галузі в країнах
Південно-Східної Азії наприкінці ХХ – початку ХХІ століття в умовах переходу до нового етапу
розвитку людства – інформаційного суспільства, виявити основні напрями у процесі модернізації та
адаптації методів навчання й змісту освіти відповідно до потреб інформаційного суспільства.
Проведене дослідження показало, що у всіх країнах Східно-Азійського регіону (як економічно
розвинутих – Японія, так і країн, що стрімко розвиваються – Сінгапур, Тайвань, Південна Корея,
Китай) якісне поліпшення освіти, всебічний розвиток особистості, виховання у молоді навичок та
компетенцій, необхідних для життя в умовах економіки знань, визнається на держаному рівні
важливою передумовою економічного розквіту. Таке визначення завдань освіти зумовлює
застосування сучасних педагогічних інновацій у навчальному процесі, їх орієнтацію не тільки на
стандарти освіти, але й на творчу інноваційну діяльність педагога, на розвиток особистості тих, кого
навчають. Наприклад, у Малайзії у 1994 – 1999 рр. у межах проекту, ініційованого Центром з
модернізації навчальних планів, були запроваджені інтегровані навчальні програми для початкової і
середньої школи, з елементами науково-дослідної діяльності учнів. У розробці програм, що були
створені для розвитку мисленої діяльності учнів, приймали участь спеціалісти Міністерства освіти
Малайзії, науковці, видатні педагоги країни [1: 39]. У середніх технічних закладах Малайзії в
навчальному процесі використовуються проблемний, евристичний, модельний та інші методи з
метою поліпшення сприйняття учнями точних наук, підвищення їх зацікавленості. Крім того, акцент
у навчанні робиться не на накопичуванні академічних знань, а на активному їх використанні на
практиці [1: 40].
Вивчені матеріали дають підставу зробити висновок, що особлива увага в країнах Східної Азії
надається розвитку креативності учнів. Так, у Малайзії дисципліна "Основи життєвої безпеки" є
обов’язковою в початковій та середній школах першого ступеню. У межах проекту "Інноваційних
навчальних програм" у 1995 р. було розроблено та впроваджено навчальну програму з предмету
"Основи винахідливості" в 14 вибіркових школах як елективний компонент цього предмету.
Наступного року, дисципліна вивчалась у всіх початкових й середніх школах першого ступеню, та
160 середніх шкіл другого ступеню. Спеціалісти зазначили, що предмет розвиває креативне мислення
учнів, формує розуміння їх винаходів як необхідної умови національного економічного розвитку,
підвищує зацікавленість у вивченні сучасних технологій й підприємницької діяльності, сприяє
вихованню якостей та моралі підприємця. Проект було підтримано місцевими промисловими
підприємствами, на яких учні вивчали сучасні виробничі технології, реальні проблеми
підприємницької діяльності. Завдяки проекту учні мали змогу втілювати свої креативні ідеї для
вирішення поставленої проблеми, набули важливі технічні навички [1: 42].
Цікавим є досвід Малайзії у створенні так званих "Розумних Шкіл" за ініціативою Міністерства
освіти країни. У документі Міністерства зазначається, що "Розумні школи" мають
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загальнонаціональне значення не тільки як навчальні заклади, де активно запроваджуються
інноваційні методи навчання, а як заклади, де виховується нове покоління малайзійців, які більш
креативні та інноваційні у своєму мисленні, добре знайомі із новими інформаційними технологіями
[1: 30]. Створення таких шкіл розглядається як один із засобів переходу Малайзії від індустріального
суспільства до суспільства знань. Вони призначені для виховання індивідуумів із новим типом
мислення, достатнім рівнім технологічних знань, які використовують засоби Інформаційного
суспільства для поліпшення якості життя як окремої родини, так і суспільства в цілому [2: 30].
"Розумні школи" надають всебічне гармонійне виховання, з акцентом на розвиток індивідуальних
якостей індивідуума. Дослідження виявило характерні інноваційні риси таких закладів: активізація
креативного мислення учнів, трансформація функції учителя від "транслятора знань" до "помічника"
у процесі навчання, підвищення відповідальності учнів у процесі самостійного засвоєння матеріалу
[1: 30]. Заснування таких навчальних закладів почалося у 1999 р., і Міністерство освіти Малайзії
передбачає трансформацію всіх початкових і середніх шкіл у "Розумні"до 2010 року [2: 30].
Викладання таких предметів як малайзійська та англійська мови, математика й інші точні науки
здійснюється за допомогою мультимедійних засобів навчання, функціонує гнучка система перевірки
та оцінювання знань, а також проведення тестування в режимі "он-лайн" [2: 31]. Інноваційні
методики навчання спрямовуються на розвиток самоорганізації учнів, свідомого ставлення до своєї
освіти, що відповідає тенденціям неперервної освіти. Такі інновації підвищують зацікавленість учнів
у одержанні знань та сприяють підвищенню престижу освіти.
У "Розумних школах" систематично відбувається оновлення та модернізація змісту, форм та
методів навчання, з метою підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві. Активні методи і
форми навчання стимулюють розвиток креативного мислення учнів та найбільш відповідають
індивідуальним здібностям та індивідуальному стилю навчання. Запровадження проекту "Розумні
Школи" передбачало відпрацювання важливих компонентів: розробки необхідних навчальних
програм та застосування інноваційних технологій навчання, спрямовані на розвиток особистості. У
навчальних програмах акцент зроблено на вивченні та використанні інформаційних технологій для
збору, аналізу, обробки й презентації інформації. А створення спеціальної освітньої мережі,
використання Інтернету значно розширює можливості учнів у процесі одержання необхідної
інформації [1: 45].
Проаналізовані матеріали свідчать, що в країнах даного регіону простежується намагання охопити
всі категорії населення відповідного віку освітою, незалежно від академічних здібностей.
Міністерство освіти Малайзії в липні 1998 р. ініціювало проект "Школа – Робота", спрямований на
розвиток потенційних можливостей учнів середньої школи, що відстають від навчальної програми,
забезпечуючи їх необхідними знаннями та технічними навичками, досвідом роботи на робочому
місці. Проект дав змогу учням просуватися в навчальному процесі згідно із своїми академічними
здібностями, розвивати потенційні навички на робочому місці. Проект був забезпечений необхідними
навчальними матеріалами, що призначені допомогти слабим учням підготуватися до іспитів та
отримання Малайзійського освітнього сертифікату. Крім того, були розроблені спеціальні вказівки
для допомоги вчителям у навчанні слабих учнів. Навчання на робочому місці передбачає надання
учням можливості оволодіти необхідними практичними навичками, усвідомити кар’єрні можливості
відповідно до власних нахилів та можливостей, розвивати потенціал учнів та підвищувати їх
самовпевненість та самооцінку. Загальноосвітня та практична підготовка учнів може здійснюватися
на базі навчального центру, або в загальноосвітній школі та підприємстві у вільний від навчання час.
Така підготовка особливо поширена в місцевостях, де розвинута сфера послуг, будівельна,
сільськогосподарська галузь тощо [1: 44].
На Філіппінах особливу увагу приділено дітям з бідних сімей, які частіше за все не закінчують
середню школу. На їх підтримку у 1997-98 рр. Департаментом освіти, культури і спорту, Бюро
середньої освіти був ініційований проект "Ефективна і доступна середня освіта", проведення якого
передбачалося до 2002-2003 рр. Головна мета цього проекту – запровадити та поширити
альтернативну систему навчання для учнів, яким соціально-економічні, географічні або фізичні умови
заважають закінчити середню школу [1: 60]. Цей проект передбачав створення спеціальної системи
навчання: між директором та батьками учня укладалася угода щодо надання навчальних закладом
освітніх послуг вдома, або на робочому місці (якщо учень був змушений працювати). Проект
пройшов випробування у школах із високим показником відсіву, завдяки йому впродовж зазначеного
періоду з 214 учнів групи риску 189 одержали освіту. Крім того, така система почала
використовуватися і для тих учнів, які вважали традиційний темп навчання надто повільним, або
бажали одержувати освітні послуги дома [1: 61].
Цінним досвідом країн Східно-Азійського регіону ми вважаємо налагодження соціального
партнерства між освітнім та промисловим секторами народного господарства. Наприклад, у Таїланді
"Національний План спільних дій" було спрямовано на проведення децентралізації системи
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управління освітою, заохочення громадськості до вирішення проблем освітньої галузі, запровадження
соціального партнерства між навчальними та адміністративними організаціями. З метою поліпшення
якості життя у п’яти сільськогосподарських провінціях країни (Payao, Maha, Sarakham, Petchaburi,
Pattani) та популяризації ідей освіти дорослих і неперервної освіти в країнах Азії, почалось
проведення проекту "Освіта для всіх". Важливим результатом стало налагодження співпраці між
школою і громадою, за якої громада несе відповідальність і виступає важливим чинником розвитку
освіти. У межах проекту у 70 селах силами громади, державними організаціями, закладами
формальної і неформальної освіти, Міністерством сільського господарства були відкриті навчальні
центри [1: 66].
У 1997 р. за підтримки Департаменту національної освітньої комісії Таїланду, ЮНІСЕФ та
Таїландського інституту культурного розвитку був ініційований проект, що мав на меті створення
сприятливих умов соціалізації учнів шляхом їх залучення до громади. Проект охоплював 400 учнів
початкової та середньої школи. Позитивні результати зумовили запровадження подібної методики в
навчальних закладах 11 провінцій із загальною кількістю 80000 учнів. Навчальні модулі були
згруповані за такими напрямами: дослідження особливостей громади, проведення аналізу, робота в
команді, прилюдний виступ. У ході проекту використовувалися нові форми і методи навчання:
мозковий штурм та дискусії, обмін результатами досліджень та театральні постанови за такими
темами як наркоманія, трудова міграція, захист оточуючого середовища тощо. Учні збирали
інформацію для висвітлення соціальних проблем, проводили інтерв’ю з членами громади, соціальні
опитування тощо [1: 67]. Тобто, технології навчання були засновані на проблемності й міжпредметної
інтеграції, на співробітництві і спілкуванні, що спираються на міжсуб’єктні, міжособистісні
відносини, на співтворчість та емпатію. У таких технологіях було успішно реалізовано ідеї
гуманізації й демократизації навчання, індивідуалізації й соціалізації особистості.
На Філіппінах Бюро середньої освіти при Департаменті освіти, культури і спорту запропонувало
децентралізовану розробку деяких частин навчальних програм для задоволення потреб окремих
районів та етнічних груп країни. "Проект розвитку регіональних навчальних програм" почався у
1998 р. та був розрахований до 2004 р. Головна мета проекту визначалася як адаптація навчальних
програми до потреб різних регіонів країни, за умов вивчення місцевих національних та
інтернаціональних особливостей, концепцій та теорій походження різних культур та субкультур. У
розробці проекту приймали участь видатні учителя, академіки, представники ком’юніті, які в умовах
багатокультурного соціуму визнали необхідність інтеграції аспектів місцевої культури у національні
навчальні програми. Зміст розробленої навчальної програми був адаптований до потреб місцевого
економічного і культурного розвитку, з урахуванням культурних інтересів національних меншин [1:
61].
Наше дослідження показало, що в навчальних закладах Східно-азійського регіону відбувається
реалізація особистісно-орієнтованого підходу за умов максимальної передачі ініціативи учню,
використання альтернативних джерел інформації, заохочення до виконання завдань творчого
характеру. Китай надає приклад ефективного та економічного засобу підвищення якості середньої
освіти для задоволення нових освітніх потреб як суспільства, так і індивідуума. У 1990 р. Китайська
національна комісія ЮНЕСКО та Азійський центр освітніх інновацій розробили "Національний план
дій щодо підвищення якості навчання". Цей проект спрямовувався на підвищення якості навчання й
здійснювався шляхом відмови від традиційної методики навчання та запровадження особистісноорієнтованого підходу за умов зменшення кількості учнів у класі. Головна мета проекту – розвиток
креативних здібностей учнів, почуття краси, фізичного і психічного здоров’я, заохочення суспільства
і сім’ї до морального виховання молоді. Проект проводився поетапно, й вже на першому етапі (19911994 рр. із 16 навчальними закладами, 63 експериментальними класами, в яких працювало 300
вчителів та навчалося 3000 учнів) відбулися значні зміни: поліпшення якості навчання, зміни у
світогляду вчителів, підвищення їх професіоналізму, самовпевненості, самоповаги та гордості за
педагогічну професію. На другому етапі (1995-1998 рр.) експеримент було поширено на 268
навчальних закладів із кількістю працюючих вчителів 3000 та більш ніж 45000 студентів. Учителя під
впливом проекту змінили методику викладання, було модернізовано навчальні матеріали. Матеріали
та результати проекту використовуються в Китаї і досі [1: 31].
На підставі вивчених матеріалів ми можемо зробити висновок, що для країн Східно-Азійського
регіону характерна підвищена увага до навчання педагогічних працівників, що супроводжується
реорганізацією системи педагогічної освіти та підвищення кваліфікації, трансформаційними
процесами в теорії і практиці освіти. Учитель, як суб'єкт педагогічного процесу становиться
ключовою фігурою перетворень, що викликані переходом країн до суспільства знань. До нього
починають висуватися нові вимоги високого професіоналізму і моральності, здатністю до творчої
діяльності, застосування педагогічних інновацій, самореалізації й саморозвитку. Важливо також
урахувати, що професійна діяльність сучасного педагога стала поліфункціональною, змінилися й
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акценти педагогічних функцій. Трансформації освітніх систем і ролі вчителя зумовили необхідність
проведення креативних за характером змін у змісті педагогічної освіти, запровадження інноваційних
педагогічних технологій з метою гарантування майбутнім вчителям можливість адаптуватися до
нових підвищених вимог суспільства щодо якісних характеристик педагога. Крім того, подібні
процеси змушують розглядати педагогічну освіту невід’ємною складовою системи неперервної
освіти. У країнах Східної Азії широко поширена ідея, що учитель виконує функцію соціального
розвитку індивідууму, яка набагато важливіша ніж проста передача знань. Цей принцип має вплив на
зміст та структуру педагогічної освіти. Важлива роль у цьому процесі належить інноваційним
проектам із швидким зворотнім зв’язком між "клієнтом" (суспільством) та адміністрацією
відповідних освітніх організацій [2: 9].
Досліджуючи трансформаційні процеси в педагогічній освіті країн Східно-Азійського регіону, ми
знайшли багато прикладів використання інноваційних технологій навчання у процесі підготовки
педагогічного персоналу нової формації для роботи в умовах суспільства знань. Наприклад, на
Філіппінах та інших країнах цього регіону програми підготовки вчителів початкової та середньої
школи спрямовані на виховання в майбутніх педагогів гуманізму, національної свідомості, соціальної
відповідальності, інноваційного мислення, здібності креативно вирішувати проблеми професійнопрактичної діяльності [3: 56].
Важливо, що в країнах цього регіону визнається необхідність певного періоду адаптації та
підтримки випускників педагогічних закладів після працевлаштування. У 1992 р. в Китаї було
розроблено спеціальну програму адаптації вчителів середньої школи першого року праці. Програма
починалася з "ознайомчої" фази, що тривала місяць до початку навчального року: впродовж 2 місяців
учителя звикали до нового робочого місця та готувалися психологічно. "Фаза адаптації" тривалістю
від 3 до 5 місяців була спрямована на оволодіння учителями-початківцями управлінськими
навичками. Упродовж останньої – "стабілізаційної" фази (6 місяців) вчителя проходили професійні
курси або тренінги з практичних питань організації роботи. Крім того, вони заохочувалися до участі у
вирішенні питань школи, проведення вільного часу із майбутніми колегами, що значно полегшувало
процес їх адаптації [1: 32]. Подібним чином в Японії випускники педагогічних закладів проходять рік
спеціальної підготовки після працевлаштування під наглядом досвідчених учителів, які контролюють
та перевіряють роботу випускників [3: 67].
У всіх країнах Східної Азії підвищення кваліфікації педагогів розглядається як неперервний
процес, що відбувається протягом всієї кар’єри педагога. Крім того, на державному рівні визнається
необхідність одержання педагогічним персоналом подальшої освіти, як для індивідуального, так і для
професійного розвитку. Значну увагу приділено й оновленню науково-теоретичних знань та
професійно-практичних навичок учителів для роботи з новими навчальними програмами та
матеріалами [3: 67]. У Китаї педагогічний персонал розглядається як важливий стратегічний засіб
реалізації соціально-економічного й культурного розвитку в умовах переходу країни до
інформаційного суспільства. Тому, фінансування, забезпечення кваліфікованим персоналом та
матеріальною базою освітньої галузі здійснюється за пріоритетним принципом [3: 64]. На Філіппінах
наприкінці минулого століття були запроваджені спеціальні гранти для навчальних закладів, які
добровільно бажають здійснити модернізацію своїх матеріальних ресурсів та підвищити кваліфікацію
своїх працівників [3: 64].
У Кореї в галузі підвищення кваліфікації педагогічного персоналу відбувається активне
впровадження програм навчання для адміністрації навчальних закладів, що розроблені Національним
інститутом освітніх досліджень і спрямовані на практично-орієнтоване навчання на відміну від
лекційно-орієнтованого. Форми та методи навчання передбачають семінари, конференції, дискусії із
керівництвом освітніх відділів, які допомагають вірно орієнтуватися в напрямах проведення освітньої
діяльності [3: 68]. У Малайзії підвищення кваліфікації вчителів має диверсифіковані за змістом та
формою програми, які спрямовуються на оновлення знань учителів відповідно до нових навчальних
програм. Наприклад, Університет Малайзії розробив чотирирічну програму підвищення кваліфікації
вчителів у вільний від роботи час, або однорічну програму очної форми навчання. На Філіппінах були
запроваджені альтернативні моделі педагогічної освіти шляхом Інтегрованої педагогічної програми,
яка об’єднує компоненти програм для вчителів початкової і середньої школи [3: 60].
У Китаї розвиток якісних характеристик педагогічного персоналу передбачає активну
популяризацію концепції освіти впродовж життя, запровадження багаторівневої й диверсифікованої
системи підвищення кваліфікації (наприклад, короткострокові курси, курси з одного предмету, курси
у вільний від роботи час, курси на основі листування, теле- та радіо курси, аудіовізуальні програми,
супутникові програми навчання, самоосвіта, центри прискореного навчання тощо) [3: 68]. На
Філіппінах завдяки географічним особливостям, телебачення розглядається як найбільш зручний
засіб підвищення кваліфікації вчителів. Філіппінський університет за фінансовою підтримкою
департаменту освіти, Національна телевізійна мережа розробили телевізійну програму підготовки
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вчителів. У 1995 р. "Проект неперервної освіти за допомогою телебачення" CONSTEL (The Continuing
Science Education for Teachers via Television) почався за підтримкою Бюро початкової освіти, Бюро
середньої освіти та Національної телевізійної мережі. Було розроблено три курси навчання для
вчителів точних наук: "Точні науки – це легко", "Хімія у дії", "Фізика у повсякденному житті".
Кожний курс охоплював 40 "епізодів" по 120 телевізійних уроків у кожному, пройшов апробацію у
спеціальних групах, а після оцінки результатів керуючим комітетом цього проекту та визнання його
ефективності, набув широкого використання. Нині телевізійні уроки транслюють щосуботи вранці по
національному телебаченню, протягом 90 хвилин кожний, із обов’язковими повторами на тижні [1:
59]. Відеокасети з уроками були розіслані до 200 початкових ключових шкіл при департаменті освіти,
культури і науки [1: 59].
У Китаї всі курси підвищення кваліфікації вчителів є дуже гнучкими, їх характеризує
диверсифікований зміст, навчальні програми інтегровані, в них активно використовуються наукові
дослідження та інновації. Учителя сільськогосподарських районів активно залучаються до цих
програм [4: 17]. Необхідно звернути увагу на популяризацію системи дистанційної освіти, що
розглядається як ефективний і економічний засіб підвищення кваліфікації педагогів. Наприкінці
минулого століття в КНР існувало більш ніж 100 освітніх телевізійних каналів на національному та
регіональному рівнях. Важливу роль у цьому процесі відіграє Китайський Центральний Радио і Телеуніверситет (КЦРТУ), який транслює навчальні програми більш ніж 9000 годин на рік. Відео і аудіо
касети з записами телевізійних програм, друковані матеріали видаються учасникам навчальних
програм у місцевих відділах освіти та центрах підвищення кваліфікації для індивідуальних занять.
Крім КЦРТУ, 31 університет країни отримав ліцензію на право здійснення дистанційної освіти в
режимі "он-лайн" [5: 14].
В Індонезії для підвищення кваліфікації вчителів використовуються радіо програми, що
проводяться під керівництвом Центру комунікаційних технологій в освіті і культурі, Міністерством
освіти і культури, за умов співробітництва із Індонезійськім відкритим університетом. Подібні курси
підвищення кваліфікації фінансуються центральним урядом й проводиться на центральному і
провінційному рівнях Департаментом початкової і педагогічної освіти. Експерти, медіа спеціалісти,
видатні вчителі приймали участь у розробці програм. Місцеві освітні відділи забезпечують учасників
програм додатковими візуальними навчальними матеріалами. Форми навчання передбачають
прослуховування матеріалу по 20 хвилин двічі на день, самостійну роботу із додатковими
матеріалами, обговорення питань у групі, яка формується у навчальному закладі. Звіт про виконану
роботу надсилається один раз на місяць до місцевих відділень освіти. За думкою експертів така форма
підвищення кваліфікації є економічною та зручною [4: 27].
Усвідомлюючи яку важливу роль починає відігравати педагогічний персонал у нових умовах
переходу країн до нової економічної формації, в Східній Азії було посилено вимоги щодо вступу до
педагогічних закладів. Дослідження показало, що у всіх країнах даного регіону визнається важливість
принципу фундаментальності в педагогічній освіті як основної умови підвищення якісних
характеристик педагогічного персоналу. У Малайзії запроваджено триступеневу систему відбору
кандидатів до педагогічних коледжів, яка базується на академічних результатах, тесту
інтелектуальної здібності та персонального інтерв’ю [3: 61]. У Китаї в деяких навчальних закладах
функціонує система рекомендацій, відбувається перевірка академічних показників випускника,
гідного морального виховання та доброї фізичної форми, і що дуже важливо, бажання вступника
присвятити своє життя педагогічної діяльності. Прийом до педагогічних закладів на основі системи
рекомендацій відбувається за умов повернення випускників до своєї місцевості після закінчення
закладу [3: 61]. У Таїланді відбір кандидатів до вступу до педагогічних закладів передбачає інтерв’ю,
що проводиться групою вчителів навчального закладу з метою виявлення особистих характеристик та
поглядів абітурієнта на педагогічну діяльність. Вступний іспит визначає академічні здібності та
передбачає три етапи: перевірка знань з предмету, який абітурієнт бажає викладати, виявлення його
ставлення до педагогічної діяльності та загального рівня знань [3: 61].
Необхідність посилення викладання професійно-практичного компоненту педагогічної освіти в
Японії зумовив налагодження зв’язків між педагогічними навчальними закладами, місцевими
урядами (бюро освіти) та школами для забезпечення студентів місцями проходження педагогічної
практики [3: 62]. Усвідомлюючи, що освіта педагогів повинна бути безперервним процесом, у країнах
Східної Азії розвивається зв’язок між допрофесійним навчанням та програмами підвищення
кваліфікації. Зміст навчання стає більш інтегрований, відбувається процес налагодження зв’язків між
педагогічними навчальними закладами для обміну матеріальними ресурсами та педагогічним
персоналом. Так, у Таїланді 36 педагогічних інститутів були об’єднані у 8 груп для зручного обміну
навчальними ресурсами [3: 63]. У Китаї уряд країни ініціював запровадження освітньої мережі, до
якої належать початкові і середні школи, й яка належить до Пекінської освітньої мережі. У Малайзії у
1995 р. за підтримкою Департаменту навчальних програм та Департаменту педагогічної освіти при
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Міністерстві освіти було створено мережу педагогічних коледжів і загальноосвітніх шкіл, які спільно
працювали над модернізацією навчальних матеріалів. Особливу увагу було надано використанню та
обміну мультимедійними матеріалами, Інтернету, які спряли розвитку креативного мислення
студентів педагогічних закладів [1: 41].
Запровадження інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у життя суспільства актуалізує
питання прискореної підготовки викладачів та фахівців у сфері ІКТ, зміни традиційних уявлень щодо
навчального процесу, створення спеціальних програм навчання, забезпечення закладів освіти
сучасною комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, електронними підручниками тощо.
Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства — навчити спочатку
вчителів, а потім і студентів, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Від
вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме успішне та ефективне запровадження ІКТ
в освітній процес, і як наслідок, економічне піднесення країни [2: 26]. Вивчені матеріали свідчать, що
в Китаї у 2005 р. всі вчителі початкових і середніх шкіл мали базові навички користування
комп’ютерами, 80% були добре знайомі з ІКТ [2: 58]. У країнах Східної Азії передбачається, що всі
вчителі початкових і середніх шкіл віком менш ніж 35 років володіють навичками створення
нескладних комп’ютерних програм з предмету, що ними викладається. На місцеві уряди кожного
району покладена відповідальність за відкриття та забезпечення навчально-методичним матеріалом
спеціальних навчальних центрів. Підготовка проводиться у вільний від роботи час, диверсифіковані
методи передбачають застосування індивідуального режиму навчання, режиму "он-лайн",
дистанційної підготовки. У 2002 р. 7500000 учителів початкової і середньої школи Пекіну закінчили
спеціальні курси навчання та отримали сертифікати [2: 60].
Крім підтримки на державному рівні, в країнах Східної Азії надається підтримка з боку
регіональних урядів: адміністративними департаментами надається фінансова допомога, створюються
спеціальні фонди. У Китаї зміст підготовки з комп’ютерних наук для вчителів середньої школи
містить два компоненти: науково-теоретичний (вивчення операційної системи, офісних програм,
основ користування Інтернетом) та професійно-практичний, що допомагає використовувати одержані
знання в організації практичних занять. Деякі навчальні заклади із відповідним обладнанням
(наприклад, коледж при китайському університеті "Женмін") запроваджують короткострокові
навчальні курси за гнучким графіком. Зміст навчання оновлюється кожного року відповідно до
динаміки розвитку інформаційних технологій [2: 59]. За підтримки китайського уряду до Пекінської
освітньої мережі були приєднані навчальні заклади віддалених районів країни. Видатні вчителі
університетів Пекіну завдяки дистанційним формам навчання проводять лекції, обмінюються
досвідом у мережі Інтернет. Крім того, адміністрація Пекіну планує запровадити спільні курси
навчання між школами Китаю та США, розробити спеціальний навчальний веб сайт [2: 61].
В Японії на початку нового тисячоліття у всіх коледжах та старших класах середньої школи був
запроваджений курс "Інформатика", що розглядається не як професійний предмет, а як необхідна для
повсякденного життя дисципліна. Курс інформатики складається з трьох компонентів: Інформатика А
(розуміння змін, що відбуваються в суспільстві з появою ІКТ, вивчення практичних аспектів
інформаційних і комунікаційних технологій, акцент робиться на самостійній роботі з вибору, обробки
та використанні інформації); Інформатика В (усвідомлення значення ІКТ для наближення
інформаційного суспільства, наукове вивчення процесу функціонування та організації ІКТ, методів
використання комп’ютерів для вирішення проблем, моделювання проблем за допомогою ІКТ,
обробки інформації та управління даними); Інформатика С (засвоєння важливості ІКТ у процесі
переходу до постіндустріального суспільства). Головна мета курсу – навчити збирати, обробляти та
використовувати інформацію, сформувати уявлення про вплив ІКТ на суспільство, формування
певного ставлення до життя в інформаційному суспільстві та прагнення зробити свій внесок в нього
[2: 73].
Таким чином, перехід країн Східної Азії до інформаційного суспільства інтенсифікував процеси
інформатизації й технологізації всіх сфер, зумовив глибокі зміни в системі освіти. Реформи освітніх
систем досліджуваних країн спрямовуються на адаптацію методів, форм навчання й змісту освіти
відповідно до потреб інформаційного суспільства. Значну увагу приділено прискореної підготовки
викладачів та фахівців у сфері ІКТ, змінам традиційних уявлень щодо навчального процесу,
створення спеціальних програм навчання, забезпечення закладів освіти сучасною комп’ютерною
технікою, програмним забезпеченням, електронними підручниками тощо. Трансформація ролі
вчителя потребувала проведення креативних за характером змін у змісті педагогічної освіти та
створення ефективної, багаторівневої й диверсифікованої системи підвищення кваліфікації
(короткострокові курси, курси з одного предмету, курси у вільний від роботи час, курси на основі
листування, теле- та радіо курси, аудіовізуальні програми, супутникові програми навчання,
самоосвіта, центрі прискореного навчання тощо). У Східно-Азійських країн твердо проводиться
політика доступності, випереджального характеру навчання, впровадження інноваційних технологій,
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за рахунок якої і відбувається ефективна підготовка молоді до життєдіяльності в постіндустріальному
суспільстві – "суспільстві знань".
Подальші наукові пошуки ми плануємо спрямувати на вивчення тенденцій розвитку освіти
дорослих у країнах Східної Азії.
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Пазюра Н. В. Образовательные тенденции в странах Юго-восточной Азии в условиях перехода к
информационному обществу.
В статье рассматриваются трансформационные процессы в образовательных системах стран
Юго-Восточной Азии в условиях их перехода к новой экономической формации – информационному
обществу в конце ХХ –– начале ХХІ столетия. Исследуются основные тенденции в процессе
модернизации и адаптации методов обучения и содержания образования согласно новым
требованиям информационного общества.
Pazyura N. V. Innovations and Main Trends in Education in Asia and the Pacific Region in the
Transition to the "Knowledge society".
The article is devoted to the study of Asia and the Pacific region countries in the process of transition to the
new stage of economic development – Knowledge Society in 20th–21st century. It considers main trends in
modernization and adaptation of methods, forms of teaching according to the requirements of the knowledge
society.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СТУПЕНЕВІЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСВІТІ
У статті обґрунтовано специфіку впливу й проаналізовано проблеми інтеграції інформаційнокомунікаційних технологій у систему професійної підготовки майбутніх фахівців у ступеневій
педагогічній освіті. Визначено основні педагогічні завдання використання інформаційнокомунікаційних технологій. Розглянуто передумови ефективного функціонування інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі.
Вектор сучасної державної політики в галузі освіти спрямований на створення умов для розвитку
особистості і її творчої самореалізації, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного
процесу відповідно до євроінтеграційних процесів, демократичних цінностей, ринкових засад
економіки, сучасних науково-технічних досягнень.
У Національній доктрині розвитку освіти (Україна XXI століття) наголошується, що глобалізація,
зміна технологій, перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, утвердження
пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток
особистості як головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в
радикальній модернізації галузі, ставлять перед державою, суспільством завдання забезпечити
пріоритетність розвитку освіти і науки, першочерговість розв'язання їх нагальних проблем.
Ступенева педагогічна освіта є могутнім чинником розвитку духовної культури українського
народу, що спрямований на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, професійної
підготовки особистості, формування інтелектуального потенціалу нації і всебічний розвиток
особистості як найвищої цінності суспільства.
Запровадження ступеневої підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший
спеціаліст" – "бакалавр" – "спеціаліст, магістр" має за мету: поглибити вивчення фундаментальних та
професійних дисциплін, поліпшити практичні навички навчально-педагогічної і науково-дослідної
роботи, поглибити вивчення фахових дисциплін шляхом спеціалізації [1].
Упровадження системи ступеневої освіти і введення нових освітньо-кваліфікаційних рівнів надало
широкі можливості для задоволення освітніх потреб особи, забезпечивши гнучкість
загальноосвітньої, загальнокультурної та наукової підготовки фахівців, підвищення їх соціального
захисту на ринку праці та інтеграцію у світове освітянське співтовариство.
Від якості ступеневої освіти залежить майбутнє країни, оскільки сама освіта формує
найважливіше багатство держави – людський потенціал. Одним з пріоритетних завдань ступеневої
педагогічної освіти є підготовка високопрофесійних кадрів, що володіють не тільки необхідним
комплексом фахових знань, умінь і навичок, але й вільно застосовують інформаційно-комунікаційні
технології як один із методів навчання.
Тому цілком справедливим є твердження про те, що підвищення якості ступеневої освіти має
стати стратегічним національним пріоритетом України, а впровадження інформаційнокомунікаційних технологій – ключовим важелем розвитку інформаційного суспільства.
Слід також підкреслити, що інформатизація освіти – один з найважливіших механізмів
модернізації освітньої галузі.
Сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій значно розширює можливості
доступу до інформації для викладачів та студентів, підвищує ефективність управління освітньою
установою як соціально-педагогічною системою, спрощує інтеграцію регіональної системи освіти в
загальнодержавну і світову, значною мірою сприяє доступу до міжнародних джерел інформації в
галузі освіти, науки та культури, створює середовище, метою якого є підготовка майбутнього
покоління до життя в інформаційному суспільстві тощо.
Аналіз попередніх досліджень свідчить про те, що висвітлення проблем та перспектив
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі досліджували
І. Булах, М. Жалдак, В. Конєва, І. Роберт, Н. Тализіна; дидактичні і психологічні аспекти
застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання знайшли відображення у працях
В. Безпалька, Ю. Машбиця, А. Пишкала, І. Синельник, С. Смирнова, О. Співаковського та ін., а
принципи застосування інформаційно-комп'ютерних технологій у ході вивчення різних дисциплін
досліджувалися О. Афанасьєвою, Л. Глобою, М. Козяром, Ю. Лук'яненком, С. Росохою, та ін.,
значний науковий потенціал накопичено в галузі методики використання комп’ютерів у навчальновиховному процесі, що досліджували Р. Вільямс, О. Гокунь, К. Маклін, В. Каймін та ін.
Проте, в сучасній науковій літературі недостатньо розкрита роль впливу інформаційнокомунікаційних технологій на якість підготовки фахівців у ступеневій педагогічній освіті.
© Попович Н. М., 2009
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Актуальність проблеми інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у ступеневу
педагогічну освіту зумовлена потребами практики, насамперед, соціальними проблемами підвищення
статусу працівника освіти відповідно до здобутого ним рівня або ступеня здатності й готовності до
виконання складних специфічних педагогічних функцій.
У даній статті нашою метою є розкриття, в теоретичному аспекті, ролі і місця інформаційнокомунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців у вищих педагогічних
навчальних закладах.
Аналіз реального стану системи фахової підготовки студентів у вищих педагогічних навчальних
закладах вказує на гостру суперечність між сучасними вимогами суспільства до професійної
підготовки вчителя, здатного застосовувати інноваційні досягнення інформаційно-комунікаційних
технологій у власній творчій і педагогічній діяльності, і практикою підготовки студентів у системі
ступеневої педагогічної освіти.
Застосування інформаційних технологій у практичній діяльності спеціалістів педагогічного
профілю, обмежується, як правило, використанням текстових і табличних процесорів.
На нашу думку, вищі навчальні заклади педагогічної освіти повинні здійснювати підготовку
компетентних фахівців з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та
орієнтацією на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного
оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціальнокультурній сфері, системі управління та організації праці в умовах ринкової економіки.
Усе це вказує на те, що існує гостра потреба в більш широкому застосуванні навчальних
комп’ютерних та інформаційних технологій у ступеневій педагогічній освіті.
На думку більшості дослідників, основними педагогічними завданнями використання
інформаційно-комунікаційних технологій навчання є:
підвищення наочності навчального матеріалу та полегшення його сприйняття завдяки
компактному і чіткому поданню інформації;
розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчання, їх здібностей комунікативних дій,
умінь експериментально-дослідницької діяльності; культури навчальної діяльності, підвищення
мотивації навчання;
інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності
та якості;
розширення та поглиблення змісту навчання з дисциплін, що вивчаються;
засвоєння повного спектру понять, операцій і функцій, вільне оперування якими
передбачено змістом навчальної дисципліни;
реалізація соціального замовлення, зумовлена інформатизацією сучасного суспільства.
Науковці М. Жалдак, Н. Морзе [2; 3] та ін., наголошують, що метою інформатизації системи
освіти є підвищення ефективності навчання, завдяки розширенню обсягів інформації та
вдосконаленню методів її застосування, а також спрямованість на можливість використання
інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу та майбутній
професійній діяльності.
Як зазначає І. Роберт, реалізація можливостей сучасних технологій інформаційного впливу в
освітньому процесі розширює спектр видів навчальної діяльності, дозволяє удосконалювати існуючі
організаційні форми і методи навчання і сприяє виникненню його нових технологій [4: 21].
На зміну традиційним авторитарним та ілюстративно-пояснювальним методам навчання
приходять активні методи, що ґрунтуються на процесах самостійного набуття знань за допомогою
сучасних методів представлення і контролю знань, тобто на нових інформаційних технологіях.
Дослідники підкреслюють, що використання інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному процесі змінює співвідношення методів, форм, засобів навчання, весь методичний
апарат.
Це призводить до зміни обсягу і змісту навчального матеріалу; введення алгоритмізації роз’язання
завдань; поглиблення предметної сфери шляхом моделювання чи імітації явищ і процесів за
допомогою діалогової взаємодії, компресії інформації, логічної і стислої її обробки; використання
інструментальних програмних засобів з метою розвитку логічного, наочно-образного мислення, а
також формування вербально-комунікативних і практичних умінь; варіативності у виборі видів
навчальної діяльності і способів подання музичного матеріалу; забезпечення індивідуальної і
диференційованої роботи над навчальним матеріалом; розширення сфери самостійної роботи з
елементами дослідницької діяльності.
Доцільність та ефективність використання інформаційних технологій у навчальному процесі
педагогічного вищого навчального закладу нерозривно пов’язані з поняттям інформаційної культури.
Основи інформаційної культури мають методологічний, світоглядний і загальнокультурний
характер, що проявляється у використанні в масовій практиці універсальних процедур пошуку,
опрацювання і подання інформації на базі відповідної системи наукових понять, принципів і законів
як необхідних факторів системно-цілісного пізнання і відображення об’єктивної реальності і
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пов’язаного з такою системою фактографічного матеріалу (бази знань, бази даних тощо), а тому
повинні формуватися в процесі вивчення комплексу всіх навчальних дисциплін, в першу чергу
філософії, логіки, психології, педагогіки, що найбільш повно пояснюють сутність інформації та її
роль в процесі пізнання і творчій діяльності людини, розвитку людини і людського суспільства, а
також служать основою інтеграції навчальних дисциплін, гуманітаризації освіти і гуманізації
навчального процесу (О. Хомік).
Формування інформаційної культури педагогів – це насамперед формування системи знань,
навичок та вмінь, які необхідні педагогам для використання інформаційно-комунікаційних технологій
у власній професійній діяльності.
Зміст інформаційної культури кожного майбутнього фахівця тісно пов’язаний із характером
здійснюваної діяльності, а для майбутнього вчителя передусім із навчанням. Саме тому суттєвою
складовою інформаційної культури майбутніх учителів є вміння ефективно використовувати
інформаційно-комунікаційні технології як у навчальному процесі, так і для самоосвіти та
самовдосконалення.
Використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій передбачає відповідність їх
особливостям підготовки майбутніх фахівців, націленість на формування у них не тільки
високопрофесійних знань, умінь та навичок, а й дотримання індивідуалізації та диференціації
навчального процесу, забезпечення перспективи із врахуванням економічного, соціального та
культурного розвитку суспільства, розвиток у студентів потреби в самовдосконаленні та
самореалізації, у пошуку нових можливостей досягнення поставлених цілей.
Як підкреслює Н. Морзе [5: 93], інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів,
що використовується людьми для реалізації конкретного складного процесу шляхом поділу його на
систему послідовних взаємопов’язаних процедур і операцій, які виконуються більш або менш
однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності в пошуку, накопиченні, опрацюванні,
зберіганні, поданні, передаванні інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та зв’язку,
а також засобів їх раціонального поєднання з процесами опрацювання інформації без використання
машин.
Знання про можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій потрібно
формувати в процесі вивчення всього циклу навчальних дисциплін, незалежно від їх специфіки.
Обсяг відомостей про інформаційні технології та їх зміст повинні бути диференційованими
відповідно до спрямованості навчання (М. Жалдак).
Мультимедійне подання інформації є полімодальним, тобто здатне одночасно концентрувати
увагу кількох органів чуття, саме тому воно збагачує досвід студентів в опрацюванні різноманітного
емпіричного матеріалу, сприяє вихованню схильності індивіда до використання різних кодів
інформації, розвитку багатогранної всебічно розвиненої емоційної, емпіричної та інтелектуальної
сторін особистості, а гіпертекстові засоби допомагають у вихованні систематичності та гнучкості
мислення, у розвитку здібностей до цілісного сприйняття матеріалу, до створення структурно
досконалих конструкцій мислення (О. Смалько).
Варто зазначити, що на сьогодні спостерігається глибока інтеграція наукових педагогічних
досліджень з інформаційно-комунікаційними технологіями, яка зумовлює розроблення принципово
нових підходів для отримання нових наукових знань з використанням як відомих інформаційних
засобів так і спеціально створених нових унікальних інформаційних технологій.
Вагомими передумовами ефективного функціонування інформаційно-комунікаційних технологій
у навчальному процесі, на думку Н. Морзе [5], є:
володіння особистісно-орієнтованою методикою навчання;
спільне бачення процесу інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у
викладачів різних предметів за умови сприяння та підтримки керівництва системою освіти;
наявності певного досвіду у викладачів у галузі використання освітніх інформаційнокомунікаційних технологій;
сприяння професійному удосконаленню професорсько-викладацького складу в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій;
знання освітніх стандартів та наявності ресурсів для навчальних курсів;
доступу до сучасних інформаційних технологій, зокрема до програмного забезпечення.
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення комплексу
різних дисциплін набуває особливого значення в процесі створення такого дієвого навчального
ресурсу, яким є електронний підручник чи посібник. Відмінність електронних підручників та
посібників від друкованих видань полягає в тому, що вони можуть бути спроектовані у вигляді
відкритої динамічної системи. У таких системах користувач здатен вносити зміни і доповнення до
змісту посібника. Саме це надає альтернативу вибору викладачеві у процесі використання того чи
іншого підручника або ж посібника.
Підкреслимо, що створення електронних навчальних ресурсів повинно відбуватися за спеціально
розробленими на факультетах й затвердженими щорічними планами навчальної роботи. Це дасть
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змогу максимально врахувати існуючі потреби для забезпечення умов продуктивної самостійнопізнавальної роботи студентів.
Проте, слід акцентувати увагу на проблемі відсутності у вищих педагогічних навчальних закладів
коштів на придбання достатньої кількості якісного програмного забезпечення, призначеного для
підтримки вивчення багатьох дисциплін.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес вищих
педагогічних навчальних закладів дає змогу збільшити відсоток учбового навантаження, що його
студенти виконують самостійно, саме ця умова вимагає творчого підходу у вирішенні проблемних
завдань що є однією з основних умов підвищення якості підготовки фахівців у ступеневій
педагогічній освіті.
Нами у статті розглянуто лише деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних
технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців, що ж стосується всього спектру
проблематики, пов’язаної з використанням інформаційних технологій у ступеневій освіті, особливої
уваги вимагає вирішення цілого комплексу завдань, що постають перед вищими педагогічними
навчальними закладами.
Таким чином можливості впливу інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки
майбутніх фахівців у ступеневій педагогічній освіті полягає у активізації самостійної роботи,
розвитку інтелектуальних і творчих здібностей студентів, формуванні їх професійного мислення, а
також умінні креативно приймати оптимальні рішення. Застосування інформаційних систем у сфері
педагогічної освіти забезпечує новий рівень отримання та узагальнення знань, умінь і навичок
студентів їх використання в подальшій професійній і творчій діяльності.
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Попович Н. М. Влияние информационно-коммуникационных технологий на качество
подготовки специалистов в разноуровневом педагогическом образовании.
В статье проанализированы специфика и проблемы интеграции информационно-коммуникационных
технологий в систему профессиональной подготовки будущих специалистов в разноуровневом
педагогическом образовании. Определены основные педагогические задачи использования
информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены условия эффективного
функционирования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.
Popovich N. M. Influence of Information-Communication Technologies on the Quality of Experts
Preparation in Gradual Pedagogical Formation.
In article the specificity and problems of integration it is information-communication technologies in system
of vocational training of the future experts in pedagogical formation are analysed. The basic pedagogical
tasks of use of information-communication technologies are defined. The conditions of effective functioning
of information-communication technologies in educational process are considered.
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ПРИНЦИПИ І ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Дана стаття присвячена методиці оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційної
технології навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах. Розроблена
система критеріїв дозволяє охарактеризувати як кількісні, так і якісні параметри навчання і
визначальним принципом виступає цілісний особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця.
Зміст вищої освіти, як зазначено в Законі України "Про вищу освіту", обумовлений цілями та
потребами суспільства, системою знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадських
якостей, що мають бути сформовані у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку
суспільства, науки, техніки, технологій, культури. Такий підхід до змісту вищої освіти пояснюється
передусім тим, що у ХХІ ст. людство переходить від індустріальних до науково-інформаційних
технологій. Цей перехід має базуватися на інтелектуальному потенціалі як окремої людини, так і
всього суспільства. Людина стає центром усіх сфер життєдіяльності суспільства. Тому важливо
забезпечити високу конкурентоспроможність фахівця, коли зміна ідей, знань і технологій
відбувається набагато швидше, ніж зміна покоління людей. І сьогодні необхідно віднайти раціональне
співвідношення між стрімким розвитком знань, високими технологіями і людською здатністю їх
творчо засвоювати. Утім досягти бажаних результатів у будь-якій діяльності можливо лише за умови
дотримання певної системи в процесі розв’язання нових, творчих завдань – уміння моделювати
необхідні системи. Тому в педагогічній науці необхідно особливо ретельно підходи до вибору
інноваційних форм навчання.
Слід відмітити, що оцінювання інноваційної педагогічної технології тісно пов’язано з
оцінюванням знань студентів, саме рівень навченості говорить про ефективність технології [1; 2].
Щодо, оцінювання знань це – визначення й вираження в умовних одиницях (балах), а також в оцінних
судженнях викладача знань, умінь і навичок студентів відповідно до вимог навчальних програм,
професійної підготовки. Сьогодні у графічній підготовці спостерігаються різні підходи до визначення
критеріїв оцінювання результатів навчальної діяльності студентів [3; 4; 5; 6]. При цьому слід
зауважити, що всі ці підходи стосуються оцінювання знань з креслення в загальноосвітніх школах,
щодо вищих навчальних закладів то до оцінки знань, умінь і навичок студентів кожен викладач
підходить індивідуально і чіткої системи оцінювання не існує, так як не існує єдиного підходу до
оцінювання інноваційної педагогічної методики.
Доктором педагогічних наук О. Д. Ботвінніковим на основі власного досвіду роботи і з
врахуванням рекомендацій учителів, науковців, розроблені критерії оцінювання знань учнів
загальноосвітніх шкіл за п’ятибальною школою. При встановленні критерій він виходив з погляду
одночасного оцінювання знань теоретичного матеріалу, набуття певних умінь і навичок у графічних
побудовах. Зокрема, уміння прочитати кресленик – це вид діяльності, а основою умінь є система
знань про способи побудови зображень на кресленику, про правила і умовності їх оформлення та інші
знання, що формуються в процесі навчання.
А. П. Верхола, В. Я. Науменко, В. Г. Мазур, Е. В. Рафаловський, деталізуючи критерії та норми
оцінювання знань з креслення, виходять з умовного поділу помилок, що їх допускають учні в процесі
виконання креслеників, на власне помилки і недоліки. З нашої точки зору, такий поділ досить складно
зробити, оскільки важко встановити, що саме вважати недоліком, а що помилкою. Так як, навіть у тих
випадках коли студенти на зображеннях замість суцільної тонкої лінії проводять суцільну товсту
лінію, що істотно змінює форму зображення предмета, на наш погляд, є помилкою.
Ефективність інноваційної педагогічної технології, в тому числі й інформаційно-комунікаційної,
має декілька аспектів. Так як рівень професійної підготовки впливає як на економіку, так і на
соціальну і етичну сторони життя людини, тому її необхідно розглядати в єдності трьох аспектів:
педагогічного, економічного і соціального. Оскільки без педагогічної плідності неможливий
достатній соціальний і економічний ефект професійної підготовки, то педагогічний аспект є таким,
що переважає навіть в ринкових умовах і сьогодення в державі. Адже головна мета професійної
підготовки полягає в задоволенні потреб як людини так і суспільства, що сприятиме успішному
розвитку професійного, творчого потенціалу особистості і суспільного прогресу загалом. А
досягнення цієї мети, у свою чергу, опосередковано забезпечує соціальний і економічний ефект.
Соціальна ефективність оцінюється через такі показники, як позитивний вплив професійних знань,
умінь і навичок на конкурентоспроможність майбутнього фахівця на ринку праці, розвиток кращих
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якостей особистості і створення для неї найбільш комфортних умов життя, на поліпшення усіх сторін
суспільних відносин, на формування демократичного суспільства. Таким чином, рівень
підготовленості майбутнього фахівця до практичної діяльності не випадково відноситься до числа
вирішальних показників.
Економічну ефективність від застосування інформаційно-комунікаційної технології навчання
графічних дисциплін ми поділяємо на два види внутрішню і зовнішню. Внутрішню економічну
ефективність доцільно розглядати в наступних ракурсах:
безпосереднього внеску працівників освіти у виробництво і підвищення якості
навчання;
більш раціонального використання ресурсів в професійній підготовці майбутніх
технічних фахівців і в кожній її ланці, зокрема, і в графічній підготовці.
Щодо зовнішньої, то це з позиції приросту матеріальних благ, який забезпечується завдяки
підвищення загального і професійно-кваліфікаційного рівня майбутнього фахівця.
Отже, ефективність інноваційної інформаційно-комунікаційної технології навчання графічних
дисциплін виявляє міру відповідності отриманих результатів наміченим цілям і задачам професійної
підготовки.
Запропонована нами інформаційно-комунікаційна методика навчання графічних дисциплін
передбачає переведення практичної діяльності на шлях попереднього проектування і розроблення
інформаційно-комунікаційного забезпечення з наступною реалізацією в навчальній діяльності, на
відміну від традиційної методики навчання яка передбачає проектування технології навчання через
технологію співробітництва "студент↔викладач".
Отже, прогнозування, проектування і наступне упровадження інноваційних процесів в освітній
діяльності полягає в пошуку найраціональніших шляхів розвитку досліджуваної теорії на основі
аналізу і вивчення тенденцій їх змін. Зокрема, прогнозування і подальше дослідження забезпечує
вирішення таких найважливіших завдань, як:
визначення можливих цілей і пріоритетний розвиток прогнозованої педагогічної
технології навчання, а саме інформаційно-комунікаційної;
визначення найбільш доцільних елементів навчальної діяльності, де можливе
застосування дидактичних інформаційно-комунікаційних засобів навчання;
оцінка соціальних наслідків реалізації кожного з можливих елементів інформаційнокомунікаційної технології навчання;
оцінка ресурсів, необхідних для здійснення намічених заходів.
У той же час прогноз дозволяє скоротити кількість варіантів з вирішення даного питання,
підвищити глибину і якість дослідження, і головне – моделювати можливі шляхи розвитку
педагогічної технології. Прогнозування і є власне вирішенням поставлених завдань нашого
дослідження. Крім формального прогнозування, заснованого на наукових методах ми виділяємо
передчуття і передбачення:
передчуття – це опис інноваційної методології навчання студентів графічним знанням,
умінням і навичкам вони опираються на підсвідомість і інтуїцію викладача;
передбачення – використовується життєвий досвід і ґрунтовні знання в даній області.
Необхідно відмітити, що при прогнозуванні інноваційної технології навчання якість її багато в
чому залежить від правильного вибору методів і показників її обґрунтування та аналізу.
Сучасна вітчизняна й іноземна практика нараховує понад 150 різних методів розробки прогнозів
[7]. Усе різноманіття можна звести до трьох найважливіших груп: прогнозування на основі
екстраполяцій, експертні методи прогнозування і методи моделювання (аналітичні). На практиці в
якості основних використовується 5-20 методів прогнозування. Сюди входять як прості (сингулярні),
так і комплексні методи.
Метод екстраполяції заснований на принципах поширення встановлених кількісних зв'язків на
нові галузі; методи моделювання (аналітичні методи) – на процедурах синтезу-аналізу якісних і
кількісних даних; експертні методи – на процедурах одержання й узагальнення суджень від науковопедагогічних працівників. Найбільш простою і вдалою, на наш погляд, є класифікація, запропонована
Ю. П. Морозовим [8]. В основу цієї класифікації покладене домінування інформаційного аспекту з
погляду відмінностей і подібності методів прогнозування. Пропонована класифікація методів
прогнозування є послідовною і вона включає три рівні угрупування методів: два за основними
загальнокласифікаційними ознаками і третій – внутрішньогруповими ознаками. У якості основних
загальнокласифікаційних ознак прийнятий:
І рівень – принцип одержання прогнозної інформації;
ІІ рівень феномен, використовуваний як теоретична основа методу.
Таким чином, принцип одержання прогнозної інформації дозволив нам отримати інформацію про
майбутній вплив інформаційно-комунікаційної педагогічної технології на рівень графічної підготовки
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студентів. Відповідно до цієї ознаки усі методи об’єднані в три рівні (табл. 1), кожному класу методів
приведений у відповідність властивий йому принцип одержання прогнозної інформації.
Таблиця 1.
Класифікація методів прогнозування дії інноваційної педагогічної технології навчання
Клас
Код
Принцип одержання прогнозної інформації
І рівень класифікації
Екстраполяційні
Перенос (поширення) на майбутнє встановлених
методи
1
закономірностей розвитку інформаційно-комунікаційної
технології і взаємозв’язків із зовнішніми факторами
СтруктурноСинтез-аналіз якісних і кількісних даних про можливості
аналітичні методи
2
інформаційно-комунікаційних технологій в освітній
діяльності, зокрема, в графічній підготовці
Експертні методи
Одержання і узагальнення даних експерименті та суджень
3
фахівців про об’єкт дослідження
ІІ рівень класифікації
Екстраполяція
Динамізм і інерційність процесів розвитку інформаційнотимчасових
1.1
комунікаційних педагогічних технологій
тенденцій
Екстраполяція
Причинно-наслідкова обумовленість розвитку інформаційнопараметричних
комунікаційних педагогічних технологій від створення і
1.2
залежностей
розвитку інформаційно-комунікаційного програмного
забезпечення
Морфологічний
Безліч можливих структур і характеристичних ознак, що
аналіз
визначають стан зовнішнього середовища й об’єкта прогнозу
2.1
– інформаційно-комунікаційних засобів навчання, а також
функціональні можливості останнього
Ситуаційний аналіз
Безліч результатів розвитку графічних знань, умінь і навичок
2.2
майбутніх технічних фахівців у залежності від ситуації
Операційний аналіз
Отримання результатів впровадження інформаційно2.3
комунікаційних засобів в графічній підготовці майбутніх
фахівців
Аналіз науковоДослідження і аналіз науково-технічної інформації в даній
технічної
2.4
області
інформації
Ієрархічна
Розчленування об’єкта дослідження (проблеми, цілей,
декомпозиція
2.5
завдань тощо) на більш прості елементи з утворенням
непересічних ієрархічно супідрядних підмножин
Матричний аналіз
Співвідносність якісних і кількісних показників ефективності
2.6
інформаційно-комунікаційної технології навчання порівняно
з традиційною
Мережевий аналіз
Взаємозумовленість елементів інформаційно-комунікаційної
2.7
технології і традиційної
Прямі експертні
Наближення узагальнених незалежних оцінок до дійсних
3.1
оцінки
Експортні оцінки із
Асоціативність мислення, яке пов’язане із професійною
3.2
зворотним зв'язком
діяльністю
Надійний вибір інноваційної технології навчання повинен базуватися на порівняльному аналізі за
рядом критеріальних ознак. Отже, обґрунтування доцільності запровадження інформаційнокомунікаційної педагогічної технології навчанні графічних дисциплін необхідно розпочинати із
встановлення критеріїв, за якими оцінюється її ефективність. Мова йде про ступінь готовності
наукового доробку, про його практичну реалізацію, дидактичне забезпечення (технічна придатність
наявного програмного забезпечення).
Проведене дослідження дозволило виділити наступні групи критеріальних ознак:
постановлених – характеризує тип прогнозу, а саме інформаційно-комунікаційні засоби
навчання які вже є і які можуть бути створені найближчим часом;
інформаційних – включають оцінку наявності і повноти вихідних емпіричних даних про
об’єкт дослідження, характер вихідної і результуючої інформації, а саме наявний рівень знань,
умінь і навичок з графічної підготовки;
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об’єктових – складаються з двох різновидів: перший характеризує процес розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій з погляду їх можливостей і застосування в навчальній
діяльності та впливу ззовні на її напрямки і темпи розвитку; другий – морфологію об’єкта;
результативних – характеризують рівень навченості, об’єм засвоєння знань, умінь,
навичок, можливість застосовувати знання, для отримання нових, міцність збереження
отриманих знань і уміння використовувати їх для рішення поставлених професійних задач.
Таким чином, розроблена система критеріїв оцінки інформаційно-комунікаційної технології
навчання графічних дисциплін дозволяє охарактеризувати як кількісні так і якісні параметри
навчання за інформаційно-комунікаційною методикою.
Основний кількісний показник професійної підготовки майбутнього фахівця ґрунтується на
принципі завершеності, а саме:
1. Комплексна оцінка знань з графічних та інших навчальних дисциплін.
2. Рівень системної компетентності (уміння коректувати і поліпшувати свої професійні знання).
3. Рівень професійної компетенції.
4. Рівень технологічно-конструктивної компетенції.
5. Рівень компетенції в роботі з інформаційним матеріалом (умінні використовувати спеціальні
інженерні комп’ютерні програми).
6. Оцінка мисленевих навичок (уміння творчо мислити, уміння приймати рішення, уміння
передбачувати, уміння вчитися).
7. Оцінка навичок міжособистісного спілкування (уміння працювати в команді, вміння навчати
інших, уміння лідирувати тощо).
Аналіз критеріїв із оцінки якості майбутнього фахівця показав, що крім розглянутих показників
якості, як освіченість фахівця, якість кінцевого продукту в умовах ринкової економіки
характеризується показником конкурентоспроможності фахівця. Цей показник за змістовним
наповненням ширший, ніж просто знання, уміння і навички, придбані студентом у вищому
навчальному закладі. Конкурентоспроможність залежить від вихідного стану майбутнього фахівця
(рівня навченості), наявності ринкового попиту на спеціалістів з даного профілю підготовки.
Таким чином, проведене дослідження дає підстави констатувати, що використання інформаційнокомунікаційних в єдності з традиційними засобами навчання впливає на ефективність праці як
викладачів так і студентів, як ключові елементи навчального процесу, вони безпосередньо і
опосередковано впливають на якість графічної підготовки. Розглянуті критерії в значній мірі
співпадають з критеріями, що визначають якість графічної підготовки студентів при традиційному
навчанні та з застосуванням інформаційно-комунікаційних засобів і достатньо повно відображають
реальну картину професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі. При цьому,
визначальним компонентом виступає цілісний особистісно-професійний розвиток студента, який
передбачає гармонійне формування суб’єкта праці як індивіда.
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Райковская Г. А. Принципы и показатели оценивания эффективности информационнокоммуникационной технологии обучения графических дисциплин.
Данная статья посвящается методике оценивания эффективности информационнокоммуникационной технологии обучений графических дисциплин в высших технических учебных
заведениях. Разработанная система критерий позволяет охарактеризовать как количественные,
так и качественные параметры обучения и определяющим принципом выступает целевое
индивидуально-профессиональное развитие будущего специалиста.
Raykovska G. О. Principles and Indexes of Evaluation of Informatively Communication Technologies of
Graphic Discipline Studies Efficiency.
This article is devoted the method of evaluation of informatively communication technologies of graphic
disciplines studies efficiency in higher technical educational establishments. The developed system of criteria
allows to describe both quantitative and high-quality parameters of studies and comes forward as a
determining principle the integral personality professional development of future specialist.
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядаються основні фактори розвитку інтелектуально-творчого потенціалу
особистості. Автор доводить, що інтелектуально-творчий розвиток відбувається під впливом
мікросфери та наслідування, а загальна обдарованість перетворюється в актуальну креативність.
У статті аналізується вплив факторів середовища на розвиток інтелектуально-творчого
потенціалу особистості.
Метою статті є визначити та науково обґрунтувати, які із факторів середовища виявляються
найбільш дієвими в плані розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості.
Розгляд поняття особистості з погляду її основних підструктур як потенціалів почався у
вітчизняній науці з роботи М. С. Когана, в якій запропоновано варіант розгляду поняття особистості
як персоніфікованої діяльності. Свою структуру поняття особистості одержує з видової будови й
характеризується п'ятьма потенціалами: гносеологічним, аксіологічним, творчим, комунікативним та
художнім (М. С. Каган, 1974).
У широкому колі наукових праць термін "потенціал" найчастіше використовується не як
специфічне наукове поняття, а метафорично, як синонім терміну "ресурси" або "можливості"
(наприклад, "потенціал розвитку" (Г. М. Добров, 1969), "потенціал науки" (А. М. Селезньов, 1989),
"естетичний потенціал" (Н. Б. Крилова, 1990), "економічний і виробничий потенціал"
(А. І. Гладишевский, 1992).
Філософськими передумовами вивчення потенціалу в сучасній вітчизняній психології є
дослідження в області співвідношення потенційного й актуального, які проводилися в рамках
наукової школи С. Л. Рубінштейна. Найчастіше до поняття "потенціал" звертаються російські
психологи, які вивчають здібності (Т. І. Артем'єва, 1981). Активно використовують дане поняття
В. Г. Асєєв при дослідженні мотивації, та І. А. Джидарьян при вивченні потреб. Л. Д. Кудряшовою і
А. Ф. Кудряшовим розроблені методики виміру нереалізованого морального потенціалу,
інтелектуального потенціалу, соціального потенціалу, що трактуються як здібності.
У закордонній психології поняття "потенціал" активно використовується при вивченні мотивації
особистості, зокрема, динамічних характеристик мотиву, тісно пов'язаних з енергетикою його впливу.
Так, відомі "поведінковий потенціал" (теорія соціального научіння Дж. Роттера); "потенціал
активації" (або "потенціал спонукання") Д. Е. Берлайна; "потенціал реакції" К. Л. Хала. У соціальній
теорії поля К. Левина за допомогою поняття "потенція" описується психологічна сила, що діє на
суб'єкта в напрямку до цільової області.
Для розуміння механізмів актуалізації потенціалу людини важливим є поняття "зони найближчого
розвитку", введене в психологію особистості Л. С. Виготським у ході вивчення розвитку дитини. На
стику психології та педагогіки виявляється значний інтерес до проблеми розвитку творчого
потенціалу дитини (Є. А. Яковлева).
Про потенціали людського розвитку писав Б. Г. Ананьев. Активно досліджується вченими
рефлексивно-інноваційний і творчий потенціал дорослої людини й способи його розвитку
(І. В. Байер, А. А. Деркач, С. Н. Маслов, І. Н. Семенов і ін.).
У той же час, незважаючи на досить широкий спектр теоретичних підходів, що опираються на
поняття "потенціал", це поняття усе ще поки не одержало цілісної й систематичної наукової розробки.
Проблема розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості в освітньому середовищі
відноситься до числа найбільш інтенсивно досліджуваних і часто обговорюваних. Принципову
важливість для суспільства і особливо для освіти, як суспільного інституту покликаного професійно
вирішувати завдання розвитку, мають наступні питання:
наскільки рівень інтелектуально-творчого потенціалу визначається генотипом;
у якому ступені інтелектуально-творчого потенціалу піддається розвитку під впливом
факторів середовища;
яка вікова динаміка розвитку інтелектуально-творчого потенціалу;
чи існують індивідуальні особливості розвитку інтелектуально-творчого потенціалу
особистості і яка їхня типологія;
які із факторів середовища виявляються найбільш дієвими в плані розвитку
інтелектуально-творчого потенціалу особистості;
який вплив на розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості має навчання.
Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості ми розуміємо як процес, що протікає
протягом всього життя індивіда. Безумовно, він є похідним від біологічних і соціокультурних
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детермінант, містить у собі послідовні, прогресуючі, необоротні кількісні і якісні зміни психіки. При
цьому, звичайно, можуть мати місце й моменти регресу.
Проблема впливу генотипу на розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості –
самостійне завдання, що спеціально вивчалося в багатьох психогенетичних дослідженнях
(С. Д. Бірюков, Є. Л. Григоренко, Б. І. Кочубей, Р. Ніколс і ін.). Докладний розгляд проблеми є
предметом особливого дослідження. У представленій роботі ми зосередимо зусилля на вивченні
впливу факторів середовища, тим більше, що результати багатьох емпіричних досліджень свідчать
про те, що внесок генотипу в детермінацію індивідуальних розходжень за рівнем розвитку
конвергентного мислення досягає 70 відсотків, у той час як за рівнем дивергентного мислення він
відносно невеликий. За даними Р. Ніколса, що узагальнили підсумки 10 досліджень діагностики
дивергентного мислення близнюків, середня величина кореляції між монозиготними близнюками
дорівнює 0,61, а між дизиготними – 0,50. До аналогічних результатів прийшли у своїх дослідженнях
С. Д. Бірюков, В. Н. Дружинін, Є. Л. Григоренко, Б. І. Кочубей та ін. Рівень інтелекту дитини
визначається спадковістю (генотипом) і середовищем. На частку спадковості доводиться приблизно
50 відсотків у детермінації інтелекту, на частку середовища – 30 відсотків, а на частку взаємодії
генотип-середовище – 20 відсотків [1: 15-20].
Найбільш великий вплив спадковості на детермінацію розходжень у рівні розвитку вербального
(словесно-логічного) інтелекту. Аналогічні дані отримані при вивченні спеціальних здібностей
(володіння мовою, математичне мислення).
Вплив середовища на індивідуальні розходження в рівні невербального інтелекту значно вище, як
це не парадоксально [2: 425].
Виявлено також, що креативність у більшій мірі залежить від сімейного середовища, ніж
загальний інтелект. Рівень розвитку вербальної й невербальної креативності залежить від широти
кола спілкування й наявності в родині демократичного стилю виховання [3: 27-44].
Спроба реалізації іншого підходу до виявлення спадкових детермінант креативності здійснена в
роботах дослідників, які належать до вітчизняної школи диференціальної психофізіології.
Представники цього напрямку стверджують, що в основі інтелектуально-творчого розвитку лежать
властивості нервової системи (задатки), які спричиняються також особливостями темпераменту.
Таким чином, гіпотеза про високий ступінь успадкування індивідуальних розходжень в інтелекті
підтверджена, а креативності, навпаки, не підтверджується. Протилежної точки зору на природу
інтелектуально-творчого розвитку дотримуються ті теоретики, які вважають, що діти активно
інтерпретують те, що трапляється навколо них. Ці автори припускають, що в дітей є вроджена
цікавість, схильність досліджувати навколишнє середовище й упорядковувати отриманий досвід у
власні когнітивні схеми.
Досліджуючи фактори середовища, вчені традиційно приділяли підвищену увагу соціальній
мікросфері, у першу чергу впливу сімейних відносин. Як відзначає Є. Г. Алієва, більшість фахівців
виявляють при аналізі сімейних відносин наступні параметри:
гармонійність – негармонійність відносин між батьками, а також між батьками та
дітьми;
творча – нетворча особистість батька як зразок наслідування і суб'єкт ідентифікації;
спільність інтелектуальних інтересів членів родини або її відсутність;
очікування батьків стосовно дитини: очікування досягнень або незалежності [4: 7-17].
Отримані в підсумку дані нерідко виявлялися суперечливими. Так, наприклад, В. Н. Дружинін
пише про те, що якщо в родині культивується регламентація поводження, пред'являються однакові
вимоги до всіх дітей, існують гармонічні відносини між членами родини, те це приводить до низького
рівня креативности дітей. Д. Манфилд, Р. Альберт, М. Рунко виявили позитивні кореляції між
негармонійними, емоційними відносинами в родині, психотичністю батьків і високою креативністю
дітей. А Роберт Стернберг, навпаки, вказує на необхідність гармонічних відносин для розвитку
креативності. В. Н. Дружинін висловлює гіпотезу про те, що більший спектр припустимих
поведінкових проявів (у тому числі – емоційних), менша однозначність вимог не сприяють ранньому
утворенню твердих соціальних стереотипів і сприяють розвитку креативності. Тим самим творча
особистість виглядає як психологічно нестабільна. Вимоги досягнення успіхів через слухняність не
сприяють розвитку незалежності й, як наслідок, креативності.
Доповнюють ці факти й судження, добуті емпіричним шляхом, підсумки аналізу біографій
видатних творців. К. Беррі провів порівняльне дослідження особливостей сімейного виховання
нобелівських лауреатів по науці й літературі. Дослідник відзначив, що практично всі лауреати –
вихідці з родин інтелектуалів і бізнесменів, серед них практично немає представників нижчих шарів
суспільства. Більшість із них народилися й виросли у великих містах (столицях і мегаполісах). З
розглянутої нами точки зору особливо цікаво те, що обстановка в родинах лауреатів-учених була
більш стабільною, ніж у родинах лауреатів-літераторів.
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У своїх інтерв'ю лауреати-вчені підкреслювали, що у них було щасливе дитинство, вони рано
почали наукову кар'єру, що, як правило, протікала без істотних зривів. Однак історія знає й інші
приклади, значна частина людей, що досягли більших успіхів у науці, в дитинстві і юності пережили
не мало втрат і потрясінь (І. Кеплер, І. Ньютон, Д. І. Менделєєв і ін.). Імовірно це треба оцінювати як
виключення із правила, для більшості сучасних видатних учених, як свідчить дослідження К. Берри,
це нехарактерно. Проте трагічні події в житті письменників лауреатів нобелівської премії – явище
типове. Серед лауреатів-письменників Д. О. Беррі нарахував до 30% тих, хто в дитинстві втратив
одного з батьків або пережив руйнування родини. В. Н. Дружинін пише із цього приводу: "Можливо,
травма, пов'язана із втратою близьких у дитинстві, і є тією незагоєною раною, яка змушує
письменника через свою особисту драму розкривати в слові драматизм людського існування" [2: 217].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що стабільна, спокійна атмосфера в родинах
найчастіше сприяє розвитку дарувань у науковій сфері. Подібний розвиток подій досить ймовірний
для тих, хто демонструє креативність у практичній сфері (політика, менеджмент, підприємництво,
військова справа і т.п.). Цікаві дані відносно практичної обдарованості отримані в дослідженнях
етологів (Дж. Палмер, В. Маккоун, Д. Кербі, Т. Торнберг). Вони свідчать про те, що люди, оточені в
дитинстві великою батьківською турботою, адаптовані до високого положення в суспільстві в
дорослому віці. Вони більш комунікабельні, відповідальні, мають гарний самоконтроль і низьку
імпульсивність. Батьківська любов сприяє підвищенню рівня соціальної компетентності дитини, його
допитливості, здатності піти на ризик. Інакше кажучи, їхній соціальний інтелект виявляється
високим. На противагу цьому, позбавлене турботи й повне сімейних конфліктів дитинство породжує
людей, схильних до низького статусу. Таких людей відрізняє низька соціальність,
безвідповідальність, поганий самоконтроль, висока імпульсивність (Дж. Палмер, В. Маккоун,
Д. Кербі, Т. Торнберг). У зв'язку з цим особливого звучання здобувають дані, отримані К. Беррі при
вивченні біографій нобелівських лауреатів письменників. Для них найбільш "сприятливою"
виявляються нестабільне середовище, сімейні потрясіння, важкі переживання. Не тільки щодо
письменників, але стосовно художньо обдарованих людей у цілому часто можна говорити про низьку
соціальність, безвідповідальність, поганий самоконтроль, високу імпульсивність.
Поряд з особливостями сімейного середовища в числі найважливіших факторів розвитку
креативності більшістю дослідників відзначається наявність у найближчому оточенні дитини "зразка
творчого поводження". Тому головним фактором для дитини виявляються не стільки цілеспрямовані
навчальні зусилля, стільки інтелектуально-творча атмосфера родини. Для розвитку творчих
здібностей не стільки важливі спеціально організована діяльність, стабільне або нестабільне мікроабо макросередовище, скільки доросла творча людина, з якою дитина могла би себе ідентифікувати.
Передбачається, що дитина активно освоює нові способи поводження, психологічно ототожнюючи
("ідентифікуючи") себе з батьком. Таким чином, для розвитку креативності необхідне
нерегламентоване середовище з демократичними відносинами й наслідування дитиною творчої
особистості. Правда пошук відповіді на питання про те, хто може стати таким зразком, пов’язаний з
рядом труднощів. В. Н. Дружинін наполягає на тому, що це не може бути один з батьків, це повинен
бути "ідеальний герой", що володіє творчими рисами. Імовірно, цю проблему варто розглядати крізь
призму емпіричних досліджень специфіки "культурного імпритінгу".
Як відомо, термін імпритінг увів у науковий обіг нобелівський лауреат, австрійський етолог
Конрад Лоренц. Спостерігаючи за пташенятами гусаків і качок, він виявив ефект особливої фіксації
будь-якого об'єкта, що рухається (людина, собака, кішка та ін.) пташенятами, що тільки вилупилися з
яєць. Надалі пташенята починають випливати за цим об'єктом, ставлячись до нього як до матері.
Термін "культурний імпритінг" умовний, він припускає аналогічну фіксацію людиною культурних
зразків у процесі виховання. Мова йде про особливі сензитивні періоди дитинства, коли в людей
формується групова вірність, і таким чином вони стають дуже резистентними до формування
альтернативної вірності в подальшому житті. Культурний импритинг не припускає насильства. Він
вимагає всього лише мінімального впливу ініціюючого стимулу протягом сенситивного періоду.
Засвоюючи ті або інші істини або моделі поводження в ранньому віці, людина часто на довгі роки
залишається їхнім послідовником. Отже, можна стверджувати, що процес формування креативності
супроводжується оволодінням соціально значимою діяльністю шляхом наслідування. Умовою
переходу від наслідування до самостійної творчості є особистісна ідентифікація зі зразком творчого
поводження. Результати досліджень Н. М. Гнатко свідчать на користь тісного зв'язку креативності і
наслідування, що є неусвідомленим "научінням", що протікає мимовільно.
Оскільки значною мірою інтелект і ще більшою мірою креативність є результатом впливів
середовища, особливий інтерес викликає питання про дію макросередовищних факторів, таких як
культурні традиції, політичний лад, етнокультурні уподобання і т.п. У силу своєї принципової
непідконтрольності експериментаторові макросередовищні фактори рідко ставали предметом
спеціальних досліджень. Однак ряд учених, спираючись на свої емпіричні дослідження, відзначають,
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що соціально й політично нестабільне середовище виявляється найбільш сприятливим для розвитку
креативності [5].
Сімейне середовище де, з одного боку, є увага до дитини, а з іншого боку, де до нього
пред'являються різні, неузгоджені вимоги, де малий зовнішній контроль за поводженням, де є творчі
члени родини й заохочується нестереотипне поводження, приводить до розвитку креативності в
дитини [6]. Узагальнюючи дослідження, можна констатувати, що інтелектуально-творчий розвиток
відбувається на основі загальної обдарованості під впливом середовища й наслідування, а загальна
обдарованість перетворююється в актуальну креативність.
З огляду на дані, що говорять про істотний вплив факторів середовища на інтелектуально-творчий
розвиток, необхідно спробувати поліпшити умови виховання тих дітей, які у несприятливих умовах
ризикують не розкрити свій потенціал.
Визнання факту впливу на процес розвитку й генотипових факторів, і факторів середовища, не
знімає питання про характер їхньої взаємодії. Пошуки відповіді на нього йдуть уже не перше сторіччя
й варіантів рішення проблеми запропонована безліч. Зупинимося на ряді найбільш часто
обговорюваних теорій.
Однією з таких є "теорія рекапітуляції", названа інакше "основним біогенетичним законом". У
педагогічну психологію ця теорія прийшла з біології. Авторами її визнані німецькі біологи Ернст
Геккель і Фріц Мюллер, які працювали у ХIХ столітті. Відкритий ними закон говорить про те, що в
зародковому розвитку тварин (і людина не є виключенням) відбивається довгий ряд їхніх предків.
Ембріон людини, розвиваючись, за дев'ять місяців, проходить усі стадії, які пройдені людиною
протягом мільйонів років еволюції. Першим цю особливість зафіксував і використовував у своїх
роботах Чарльз Дарвін, але Е. Геккель і Ф. Мюллер чіткіше описали цей закон і тому науковим
співтовариством вони визнані як його першовідкривачі.
На початку ХХ століття відомий американський психолог Стенлі Гренвіл Хол (1845-1924) зробив
спробу застосувати цей закон у педагогічній психології. Він запропонував ототожнити стадії розвитку
людини зі стадіями еволюції людської культури в цілому. Індивідуальний розвиток психіки
(онтогенез) людини, за його твердженням, в основному повторює етапи, пройдені людством протягом
мільйонів років. С. Хол виділяв стадії: дитинства, дошкільного дитинства, середнього дитинства,
передпідліткового віку та власне підліткового віку. Вони, на його думку, відповідають тваринній
стадії розвитку психіки, дикості, варварству, початку цивілізації, епосі романтизму. Аналогічні ідеї
про схожість процесу індивідуального розвитку з основними щаблями культурно-історичного
розвитку суспільства відстоювали в цей час і інші психології (Е. Клапаред, В. Штерн і ін.).
Незважаючи на явну поверховість і виняткову умоглядність зовнішніх аналогій психічного
розвитку і еволюційного процесу, не можна не визнати і їхню часткову правдоподібність.
Допускаючи подібне подання як одне з можливих, не можна не відзначити, що відповідей на головні
питання, які мають безпосереднє відношення до проблем педагогічної психології ідея рекапітуляції
не дає. Сучасним фахівцям ці аналогії здаються занадто далекими від істини, однак, про них
пам'ятають, їх нерідко обговорюють. Значно більш продуктивними, як ми вже відзначили вище, у
плані розробки психолого-педагогічних концепцій, виявилися теорії, що описують характер
домінування одного із виділених факторів.
У психології творчості одним із самих популярних є сумнівне твердження про те, що "творець
спить у кожній людині", але йому не дають виявитися внутрішні й зовнішні бар'єри. Чи справедливо
воно, чи це один із численних міфів, якими буквально переповнена психологія творчості?
Життя звичайної людини складається так, що від неї вимагається в першу чергу не творчість, а
щось інше. Якщо ми звернемося до фактів, то помітимо, що, наприклад, у школі від учня вимагають
зовсім не проявів дослідницького поводження, не якогось творчого, оригінального, а всього лише
"правильної" відповіді. На виробництві від працівника найчастіше чекають виконання певних,
заздалегідь запропонованих обов'язків. А сама людина в повсякденному житті, часто боїться власних
творчих, оригінальних, несподіваних рішень. Адже творчі рішення зазвичай, пов'язані з ризиком
помилитися. У результаті чого можна легко стати об'єктом глузувань. На шляху до творчості у
людини є безліч зовнішніх і внутрішніх бар'єрів. Тому багато психологів переконані, що варто
позбавити людину від бар'єрів, пов'язаних із цими страхами, з непевністю в собі, і ув'язнений у ній
творець звільниться. І людина почне творити. На цьому принципі побудований чудовий і дуже
популярний у практичній психології прийом – "мозковий штурм". За допомогою нехитрих, але дуже
діючих способів, людині дається можливість, розкріпачитися й "стати самим собою". Один з
розроблювачів цього методичного прийому американський психолог Алекс Осборн пропонує для
підвищення рівня продуктивності мислення керуватися чотирма правилами "мозкового штурму":
Ніякої негативної критики; виключення оцінки доти, поки не будуть висловлені всі ідеї.
Вимога свободи; чим ширше ідеї, тим краще.
Включаються як невеликі очевидні, так і широкі незвичайні альтернативи.
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Створення нових альтернатив комбінуванням і переміщенням уже висловлених.
Критика ідей неприпустима тому, що вона буде стримувати політ фантазії.
Усяку висловлену ідею неодмінно варто похвалити, будь-яка підтримка, будь-яке схвалення
стимулює генераторів ідей. У якості найкращих варто розглядати "божевільні ідеї", бажано, щоб
учасники відмовлялися від звичних стереотипів і шаблонів, училися дивитися на проблеми з нових
сторін. Потрібно прагнути до продуктивності, щоб група висунула якнайбільше ідей. Усі їх необхідно
зафіксувати.
Ця методика популярна й широко поширена в усьому світі й дає гарні результати, як у плані
вирішення складних проблем, так і в плані розвитку творчого мислення. Але не всі фахівці
одностайні в її оцінці. Так, наприклад, відомий психолог, фахівець в області творчого мислення
Едвард де Боно, відверто сміється над даною методикою. Він пропонує таку аналогію – уявіть собі
зв'язану людину, поруч із якою лежить скрипка. Якщо ми розріжемо, або розв'яжемо мотузки, чи
стане він грати на скрипці? Відповідь проста – стане, якщо він скрипаль, а якщо ні... Що користі з
того, що ми його розв'язали?
Звідси висновок – розкріпачивши людину, дозволивши їй бути самим собою, ми тільки дамо їй
можливість дещо більше виявити свої творчі здібності. Але це відбудеться лише в тому випадку,
якщо самі ці творчі здібності у цієї людини є. Е. де Боно вважає, що творчий початок не є природною
якістю розуму, але він переконаний, що у свідомість людей варто впроваджувати думку про те, що в
самій творчості немає нічого містичного й таємничого. Творчості можна й потрібно вчити.
Говорячи про важливість розвитку креативності дитини, необхідно постійно пам'ятати, що із цим
поняттям зв'язуються не тільки глобальні відкриття видатних творців, епохальні досягнення й
неймовірні інтелектуальні подвиги геніїв, але й повсякденне життя кожної без винятку людини. Цим і
обумовлений настільки високий інтерес педагогічної психології до проблем психології творчості
людини. Тому вивчення факторів розвитку інтелектуально-творчого потенціалу може допомогти
ідентифікувати складну природу цього явища.
-
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Романова М. А. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности.
В статье рассматриваются основные факторы развития интеллектуально-творческого
потенциала личности. Автор отстаивает представления о том, что интеллектуально-творческое
развитие происходит под влиянием микросреды и подражания, а общая одаренность преобразуется
в актуальную креативность. В статье анализируется влияние факторов среды на развитие
интеллектуально-творческого потенциала личности.
Romanova M. A. Development of a Personality Intellectual and Creative Potential.
The article describes main factors of development of a personality intellectual and creative potential. The
authors defend their belief that intellectual and creative development takes place under influence of
microenvironment and imitation, general talent transforms into actual creativity. The impact of
environmental factors on the development of intellectual and creative potential of the individual is examined.
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АНАЛІЗ ПЕРШОГО ВИДАННЯ РАДЯНСЬКОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА
"СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО" ВІДПОВІДНО ДО КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ
КНИГИ ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті на основі вимог до шкільної навчальної книги початку 60-х років ХХ століття здійснено
аналіз якості першого видання шкільного підручника з суспільствознавства. Визначені дидактичні,
психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до шкільного підручника. На основі цих вимог
охарактеризована якість підручника "Суспільствознавство" та сформульовано висновок про його
відповідність зазначеним вимогам
Розробка сучасних шкільних суспільствознавчих підручників вимагає знання теорії та практики
вітчизняного підручникотворення. Але перш ніж вивчати неосяжну безліч колишніх навчальних книг,
потрібно звернути увагу на вивчення вимог до підручника та критеріїв його оцінки. На нашу думку,
аналізувати якість підручників потрібно з позицій критеріїв тих освітніх систем, в яких ці підручники
були своєрідним ядром.
На початку 60-х років ХХ століття в межах радянської системи освіти була реформована шкільна
освітня галузева суспільствознавча система, яка проіснувала в новій якості з певними змінами до
середини 70-х років. Ця освітня система характеризувалася переходом від суспільствознавчої
поліпредметності (логіка, психологія, Конституція СРСР, основи політичних знань) та масиву
відповідних підручників і навчальних посібників до монопредмету "Суспільствознавство" з
уніфікованим підручником. Ефективність використання у навчальному процесі цієї книги, як ядра
створеного на середину 60-х років навчально-методичного комплексу, залежала від її відповідності
вимогам освітньої системи.
А практика шкільного підручникотворення на початку 60-х років ХХ ст. перебувала в межах
складних зовнішніх впливів. Авторам навчальних книг потрібно було враховувати змістовно-наукові,
ідеологічні, санітарно-гігієнічні, психологічні, дидактичні вимоги до підручників. Крім того,
партійно-урядові документи встановлювали режим жорсткої економії видавництвами паперу, що
негативно впливало на якість набору книг та погіршувало гігієнічні і дидактичні показники
навчальної літератури.
Метою нашої статті є аналіз першого видання підручника "Супільствознавство" (1962 р.) з
позицій вимог до суспільствознавчої навчальної книги початку 60-х років ХХ століття.
Критеріальна основа для аналізу підручників, написаних на початку 60-х років була створена в
період становлення радянської теорії підручника (20-40-і рр.) та узагальнена в середині 50-х років у
працях Є. Й. Перовського, Н. О. Менчинської та Л. В. Михайлової [1-3].
Проаналізувавши роботи Є. Й. Перовського, ми визначили перелік основних вимог до підручника,
його змісту, методичної побудови і мови:
 науковість змісту (достовірність, правильний зв’язок між фактами на основі діалектичного
підходу, точність визначень і формулювань);
 відповідність змісту книги навчальній програмі та доступність навчального матеріалу
(зміст підручника повинен відповідати навчальній програмі; знання повинні бути сутнісними,
тобто відноситися до основ науки; знання повинні сприяти ідейному вихованню учнів;
знання повинні сприяти учням в осмисленні дійсності та підготовці учнів до практичної
діяльності, у тому числі до політехнічної; знання повинні бути доступними та ґрунтуватися
на вже отриманих раніше знаннях);
 зв’язок теоретичного змісту підручника з практикою життя (через використання знань
для пояснення життєвих проблем; через включення в текст окрім теоретичних і практичних
знань; через вправи і завдання стимулювати в учнів самостійне застосування знань у
життєвих ситуаціях, показуючи, що теорія – це узагальнена практика);
 ідейно-виховна спрямованість змісту (через показ досягнень радянського суспільства;
через показ видатних особистостей; через показ оригінальності вітчизняних наукових і
технічних досягнень);
 методична побудова підручника (наявність вступу (повинен бути живий і яскравий із
цікавою назвою); розбивка на глави, а останніх на параграфи чи статті; глави повинні
відповідати темі програми; розташування глав повинно відповідати послідовності тем у
програмі; писати однорідні за змістом глави потрібно за одною схемою, структура
однорідних глав повинна бути подібною; параграфи (статті) повинні мати внутрішню
цілісність та закінченість у межах глави-теми; ясність і стрункість логічного плану глави;
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обґрунтованість положень для впливу на свідомість учнів (індукція, дедукція, опертя на
життєвий досвід); виклад матеріалу повинен бути конкретним (фактичні матеріали,
приклади); текст можна розбивати на частини-уроки і дрібнити за іншим принципом (блоки
від 6 сторінок до ¼ сторінки); статті в межах глави повинні бути максимально рівними;
відмінності можливі з урахуванням складності тексту та з урахуванням періоду навчання: на
початку навчального року текст менший, наприкінці – більший; обсяг статті у зворотній
пропорції залежить також від кількості і складності нових понять; кожна глава повинна
закінчуватися висновками, а також питаннями і завданнями; поняття і терміни повинні бути
визначені і зрозумілі; чіткість визначень: коли поняття, що визначається, стоїть на початку й
відділене від родового поняття тільки предикатом, а в кінці наведені ті видові ознаки, що
відрізняють поняття; заголовки статей (параграфів) повинні точно відображати зміст
відповідної структурної одиниці тексту; для виділення основного в тексті та в поняттях
потрібно використовувати шрифтові трансформації (напівжирний шрифт, курсив,
розріджений шрифт), використання підкреслень, вертикальних рисок, рамок; висновки
необхідно робити в кінці статей, глав та підручника; наявність ілюстрацій: у тексті не
повинно бути малюнків, які не підсилюють пізнавальні та виховні функції тексту; малюнок
повинен бути виразним і зрозумілим: його легко зрозуміти і він виразно передає зміст;
потрібно наводити різноманітні фото та репродукції але в одному стилі; малюнки потрібно не
тільки підписувати, а й пояснювати та коментувати; запитання у навчальній книзі повинні
бути не тільки репродуктивні, а й такі, що активізують розумову діяльність; наявність
додаткового апарату підручника: таблиці, схеми, дати та предметний покажчик; мова
підручника може бути хороша, задовільна і незадовільна (ясність мови порушується
вживанням незрозумілих слів, неправильною будовою речень, складністю речень).
Психологічні вимоги до підручника (з роботи Н. О. Менчинської) ми визначили наступні:
 доцільність використання індукції в підручниках для початкових і середніх класів та дедукції
– для старших класів;
 засвоєння понять може здійснюватися тільки в певній послідовності: від наочних уявлень –
до первинних понять, від менш складних понять – до більш складних, від понять, що
допускають широку конкретизацію за допомоги наочного матеріалу – до понять, які можуть
бути конкретизовані через інші поняття;
 правильність викладення окремих фактів, що підводять до узагальнення (важлива не тільки
певна послідовність викладення матеріалу, а й те, як викладені факти: конспективно чи
розгорнуто (яскравий розгорнутий опис, жива розповідь тощо));
 правильність використання малюнків і схем (учні повинні мати можливість порівняти 2-3
предмета, розміщених на малюнку, щоб установити подібності і відмінності між ними);
 правильність розкриття понять у системі (ефективність засвоєння понять залежить від того
чи вдалося в підручнику розкрити їх зміст у системі, встановити зв’язки між ними та
здійснити перехід від одного поняття до іншого).
Гігієнічні критерії [3] якісного підручника для старшокласників визначені такі: гарнітура шрифту
– "Літературна"; виділення в тексті потрібно здійснювати жирним, напівжирним шрифтом чи
розрядкою; кегль шрифту повинен складати 1,75 мм; потрібно обмежувати використання на одній
сторінці значної кількості шрифтів різного розміру і малюнку; оптимальна довжина рядка повинна
складати 98 мм, гранична довжина рядка повинна бути 108-110 мм; відстань між словами – 2 мм, між
буквами – 0,5 мм; співвіднесення полів (внутрішнє : верхнє : зовнішнє : нижнє) як 2:3:4:5; внутрішні
поля повинні бути не менше 18-20 мм; поверхня паперу білого кольору повинна бути рівною,
гладенькою, але без глянцю; наявний рівномірний чіткий друк без глибокого проникнення фарби,
видимого зі зворотної сторони; повинна бути цупка обкладинка, вага книги не повинна перевищувати
800 г; обсяг підручника не повинен бути більший за 20 умовних друк. аркушів.
Виходячи із зазначених вимог початку 60-х років до навчальної книги, ми проаналізували перше
видання підручника "Суспільствознавство", тираж якого вийшов частинами в 1962 та 1963 роках [4].
Аналіз змісту навчальної книги дає змогу стверджувати, що його науковість відповідала стану
розвитку на початок 60-х років таких радянських галузей наукового знання як марксистськоленінська філософія, політична економія, науковий комунізм та науковий атеїзм. Наукова
достовірність змісту підручника (відповідність його основних положень досягненням зазначених
суспільних наук) забезпечувалася як науковим рівнем авторського колективу на чолі з Г. Х. Шахназаровим, так і партійно-політичним контролем над процесом розробки книги і її виданням.
Логічний зв’язок між блоками навчального матеріалу здійснювався на основі діалектичного
підходу, визначення та формулювання, адаптовані до рівня сприйняття старшокласниками,
відповідали положенням радянського суспільствознавства.
Зміст підручника в основному відповідав навчальній програмі. Хоча деякі відступи від неї,
передбачені авторами і розраховані на самостійну творчість учителя, теоретично можна було внести у
позитив книги, але практика навчання показала, що складність для учнів філософського матеріалу і
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низький науково-теоретичний рівень підготовки вчителів з предмета вимагали більшої відповідності
підручника програмі.
Знання, які містились в аналізованому підручнику можна визначити як сутнісні для галузей
марксистської філософії, радянської політичної економії, наукового комунізму та атеїзму. Підбір
знань в першу чергу був спрямований на ідейне виховання учнів на основі положень партійної
програми та рішень ХХІІ з’їзду КПРС.
Зміст навчальних тем був розрахований на позитивне осмислення радянської дійсності в
порівнянні з життям у буржуазних країнах та спрямовувався на ідейну підготовку учнів до
самостійного життя й практичної діяльності. Ідеї підготовки учнів до політехнічної діяльності,
головні в шкільній освіті того часу, червоною ниткою проводилися по всіх розділах навчальної книги.
Суспільствознавчі знання, запропоновані аналізованим підручником ґрунтувалися на вже
отриманих учнями знаннях з фізики, хімії, біології, історії, географії, літератури та відповідали
знанням, отриманим школярами з курсу новітньої історії, основ промислового та
сільськогосподарського виробництва.
Зміст аналізованого підручника автори намагалися максимально зв’язати з практикою радянського
життя через використання філософських, економічних, політичних знань.
На жаль, у кінці глав підручник не містив практично спрямованих вправ чи завдань. Усі питання
після глав були зорієнтовані виключно на закріплення знань з предмета.
Сам зміст предмета передбачав його високу ідейно-виховну спрямованість, котра в програмі
визначалася як основне завдання цього навчального курсу.
Щодо методичної побудови книги за критеріями Є. Й. Перовського, то підручник містив вступ
обсягом 3,5 сторінки, в якому визначалися основні завдання курсу та коротко характеризувалася його
структура.
Текст книги був розбитий на 5 розділів, 12 глав та 57 параграфів. Рубрикація розділів підручника
практично співпадала з назвами тем навчальної програми.
Розташування розділів підручника відповідало розташуванню тем навчальної програми.
Параграфи підручника мають внутрішню цілісність та закінченість у межах глави. Виклад
матеріалу характеризується конкретністю, ясністю і стрункістю його логічного плану,
обґрунтованістю положень. Зміст параграфів і глав викладений переважно на основі логічної індукції.
При рубрикації тексту автори не дотрималися критеріальної вимоги щодо рівності обсягу
параграфів у межах навчальної глави та можливості відмінностей обсягу тексту з урахуванням
періоду навчання: на початку навчального року текст менший, наприкінці – більший. Кількість
сторінок у параграфах підручника коливається від 3 до 11, причому середня кількість сторінок у
параграфі першого розділу (7,5) значно більше кількості сторінок четвертого (5,25) і п’ятого (4,8)
розділів.
Не дотримано положення щодо зворотної пропорції обсягу параграфа від кількості і складності
нових понять. Так, параграфи самого складного за змістом філософського першого розділу за обсягом
значно більші, ніж параграфи легкого для сприйняття старшокласниками п’ятого розділу підручника.
Хоча кожна глава книги закінчується питаннями ("Над чим подумати й що обговорити"), але
короткими висновками закінчуються тільки заключні глави розділів.
Підручник характеризується тим, що в ньому достатньо зрозуміло й чітко визначено основні
поняття і терміни курсу, заголовки параграфів досить точно відображають їх зміст.
Для виділення основного в тексті підручника використовується напівжирний шрифт, курсив та
петит. Розріджений шрифт для виділення окремих положень не використовується.
Закінчується книга заключною главою, яка є своєрідним висновком до всього навчального курсу.
Текст підручника містить 57 ілюстрацій, серед яких репродукції картин, карикатури, агітаційні
плакати, схеми, шрифтові плакатні виділення, портрети, географічні карти. Усі ілюстрації чорно-білі,
виконані в штриховій манері в одному стилі. Вони своїм змістом підсилювали пізнавальні та виховні
функції тексту, оскільки були виразними і зрозумілими. Крім малюнків підручник ще містить 6
порівняльних таблиць та одну схему.
Переважна більшість питань після глав підручника мали репродуктивний характер, а питання, які
б передбачали крім розумової діяльності ще й письмової фіксації, роботи з картою чи малюнком
взагалі відсутні.
Мову підручника можна визначити як задовільну, оскільки в тексті можна зустріти приклади
складних за будовою речень.
З позицій психологічних вимог до підручника для старшокласників, сформульованих
Н. О. Менчинською, то можна зазначити, що матеріал підручника побудований переважно з
використанням логічної індукції, а поняття викладаються в тексті в логічній послідовності.
Проблемним для сприйняття учнями був перший філософський розділ підручника, матеріал якого
за своїм програмним змістом був важким для опрацювання. Ситуація також загострювалася низьким
рівнем філософської підготовки вчителів, які навчали суспільствознавства.
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З точки зору гігієнічних вимог, підручник "Суспільствознавство" можна визначити як
задовільний.
Так, його текст надрукований літературною гарнітурою кеглем 1,75 мм, у тексті присутні
виділення напівжирним шрифтом, петитом та курсивом, довжина рядка складає 98 мм, що є
оптимальним для такого підручника, інтерліньяж та аппрош (відстань між словами 2 мм, між буквами
– 0,5 мм ) відповідають встановленим вимогам.
Співвідношення полів на сторінці обраховується як 2:3:4:5, що є правильним.
Папір, на якому надрукований підручник має жовтуватий колір, але друк є чітким і рівномірним.
Обкладинка книги цупка, а її вага не перевищує 800 грам.
Обсяг підручника (19,885) не перевищує 20 умовних друкованих аркушів.
Таким чином, за дидактичними, психологічними та санітарно-гігієнічними вимогами, що існували
на початок 60-х років, перше видання підручника "Суспільствознавство" можна визначити як
задовільне, оскільки за переважною більшістю параметрів воно відповідало існуючим на той час
вимогам до суспільствознавчої навчальної книги та ефективно забезпечувало процес навчання в
школі.
За сучасними критеріями цей підручник можна визначити як академічний чи монографічний,
орієнтований на запам’ятовування матеріалу з обмеженим методичним апаратом. Але в межах
тогочасної освітньої системи він своїм змістом і формою задовольняв вимоги до шкільної
суспільствознавчої освіти та успішно застосовувався як єдиний підручник для всіх республік
Радянського Союзу.
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Смагин И. И. Анализ первого издания советского школьного учебника "Обществоведение"
соответственно критериям качества учебной книги 60-х годов ХХ столетия.
В статье на основе требований к школьной учебной книге 60-х годов ХХ столетия осуществлено
анализ качества первого издания школьного учебника по обществоведению. Определены
дидактические, психологические и санитарно-гигиенические требования к школьному учебнику. На
основе этих требований охарактеризовано качество учебника "Обществоведение" и сформулирован
вывод о его соответствии указанным требованиям.
Smagin I. I. Analys of the First Edition of the Soviet School Textbook "Social science" According to
Criteria of Quality of the Educational Book of 60-es of the 20th Century.
In article on the basis of requirements to the school educational book of the 60-es of the 20th century the
analysis of quality of the first edition of the school textbook on social science is carried out. Didactic,
psychological and sanitary-and-hygienic requirements to the school textbook are defined. On the basis of
these requirements the quality of the textbook "Social science" is characterised and the conclusion about its
conformity to the specified requirements is formulated.
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ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ МІЦНОСТІ СІМ’Ї
У статті розглядаються проблеми родини і шлюбу, аналізуються основні функції родини.
Узагальнено сучасні концепції сім’ї, результати оцінки основних тенденцій і особливостей сім’ї та
шлюбних відносин в сучасному Узбекистані. Підкреслюється роль сімейної соціалізації по вихованню
духовно розвиненої гармонійної особистості в умовах ринкових відносин, виділені визначальні
аспекти розвитку сім’ї.
Сім’я є складним соціокультурним явищем. Вона представляє собою практично всі аспекти
людської життєдіяльності і виходить на всі рівні соціальної практики: від індивідуального до
суспільно-історичного, від матеріального до духовного. На сучасному етапі в житті узбецького
суспільства сім’я і сімейний добробут серед переліку цінностей людини виходить на чільне місце.
Особливо важливим для суспільства, яке шукає дійсні принципи власного розвитку, є дослідження
проблем міцності сім’ї та її взаємодії з суспільством, що зумовлене необхідністю пошуків і
впровадження в соціальну практику принципів розвитку суспільства і людини.
Негативні явища повсякденного життя, такі, як інфляція, соціальна і політична нестабільність,
відсутність правових гарантій, невизначеність майбутнього і навіть сама ситуація соціальних змін
дають поштовх соціальній дезадаптації людей у багатьох її проявах і розвитку девіацій. Завдяки
цьому ієрархія загальнолюдських цінностей в індивідуальній свідомості зазнала істотної деформації.
Цей процес, обтяжений станом хронічного емоційного стресу, охопив усі верстви населення і вплинув
на складні соціальні структури. У сучасних умовах особливого значення набувають міжособові
стосунки, які в більшій мірі, ніж інші соціальні структури, здатна забезпечити гармонійна сім’я.
Сім’я – група, що складається з подружжя, дітей, тобто найближчих за життєвими та моральними
цінностями людей. Водночас сім’я – це суспільна одиниця, заснована на природних, економічних,
правових, етичних взаємовідносинах людей. Сім’я як форма особистісного вибору, всупереч
мінливості соціальних контекстів, містить у собі ознаки самоорганізації і зберігає фундаментальну
якість бути місцем самовираження та самореалізації особистості. Самостійність і стійке відтворення
цього призначення сім’ї забезпечується у фундаментальних структурах повсякденного досвіду. Цим і
пояснюється актуальність аналізу сім’ї як первинного інституту соціалізації людини.
Питання сім’ї здобули в незалежному Узбекистані статус державної політики і стали
пріоритетним напрямом наукових досліджень. Розроблено науково-теоретичні засади вивчення
проблем сім’ї, зокрема сімейних цінностей, національних традицій, обрядів, етичного розвитку і
виховання дітей у сім’ї. Методологічним підґрунтям проблем сім’ї є історія педагогіки і психології,
вчення великих мислителів древності, результати сучасних досліджень фахівців з даної
проблематики.
Для узбецьких сімей, як і сімей інших народів Середньої Азії, традиційними є любов і піклування
про дітей. Про цю характерну особливість народу влучним вбачається висловлювання авторів книги
"Ватан туйгуси" (Відчуття Батьківщини): "Узбецькі сім’ї люблять дітей... Це сприяє тому, що
збільшується кількість родичів. Родичі – це і матеріальна, і моральна підтримка людини. Головне
взаєморозуміння, любов. Чудово жити, підтримувати відносини з вірними родичами. Дід, бабуся,
батько, мати, дядько, тітка, брат, сестра, син, дочка, племінник, наречена, зять, внук, правнук,
двоюрідний брат (сестра), теща, тесть, свекруха, свекор і десятки інших слів означають рівень
спорідненості. Головний чинник в цьому – любов до дітей. Без неї не виникло б цих понять, цих слів"
[1: 87].
Погляди на проблему міцності сім’ї, методичні підходи щодо її забезпечення мають
фундаментальне значення. Проте важливим вбачається практичний аспект реалізації методичних
засад розв’язання проблем сім’ї. З огляду на це доцільно розглянути тенденції розвитку взаємин у
контексті найважливіших видів життєдіяльності членів сім’ї. На наш погляд, можна визначити такі
важливі види життєдіяльності в сім’ї:
1. Керівництво, лідерство в сім’ї.
2. Розподіл функцій у сім’ї.
3. Відповідальність жінки в сім’ї.
4. Соціально-психологічний клімат у сім’ї.
Керівництво, лідерство в сім’ї. Для узбецького укладу життя сім’ї характерним є верховенство
чоловіка, що розглядається як безпосередня умова міцності сім’ї. Такі уявлення є природними для
менталітету узбецького народу. Проте з розвитком суспільної свідомості надзвичайно зростає роль
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жінки як важливого чинника сучасних процесів. Сьогодні жінка в узбецькій сім’ї набуває високого
статусу. Вплив "жіночого" чинника актуалізує питання взаємного усвідомлення подружжям власної
ролі в сім’ї (інструментальна – чоловік, експресивна – дружина).
Сімейне життя не передбачає конкуренції, змагання (що є властивим для економічного,
політичного життя), явне лідерство в сім’ї не є бажаним. На думку фахівців, більшість міцних сімей –
це "двоголові", демократичні сім’ї. Це означає, що подружжя вирішує спірні, складні проблеми разом,
спільно. Взагалі, глава сім’ї не завжди може одноосібно облаштовувати життя сім’ї, часто він
потребує доброї поради, рівних взаємовідносин. Це стосується і жінки, що підтверджується
результатами досліджень.
Розподіл функцій в сім’ї. У спеціальній соціологічній літературі простежується тенденція
класифікації сімей за розподілом функцій між членами сім’ї і їх впливом на взаємини поколінь та
суспільство. Виходячи з даного підходу, розрізняють такі типи сімей:
Патріархальні сім’ї. У цих сім'ях функції членів сім’ї розподілені чітко. Даний розподіл
ґрунтується не на бажанні членів сім’ї, а на статевих, вікових показниках і статусі сім’ї. Необхідно
відзначити, що в таких сім'ях часто виникають конфлікти між різними поколіннями, а також сім’єю і
навколишнім соціальним середовищем. Прикладом, що ілюструє подібні взаємовідносини, є сім’я
Мірзакарімбая з романа Айбека "Священна кров", стосунки Мірзакарімбая і його дружин.
У класичних сім’ях розподіл функцій заснований на реальних потребах сім’ї і особистих якостях
членів сім’ї, їх бажаннях [2: 51-52]. Водночас у цих сім’ях функції не визначені чітко. Вони
систематично перерозподіляються, що створює певну соціальну напругу.
Модерністичні сім’ї. Функції в даних сім’ях мають динамічні особливості, цей порядок
ґрунтується на довірі членів сім’ї, тобто члени сім’ї готові виконувати визначені функції.
В укладі життя узбеків мають місце всі розглянуті типи сімей. При цьому, як свідчать результати
ряду досліджень, чітка взаємодія у внутрішній діяльності сім’ї залежить від ряду важливих аспектів
[3: 10]:
визначення функцій членів сім’ї;
відповідності розподілу функцій членів сім’ї існуючим цінностям і т.д.
Відповідальність жінки в сім’ї. Багато демографів, психологів, педагогів і соціологів,
класифікуючи шлюби за рівнем їх міцності, розрізняють три типи:
щасливі сім’ї;
задовільні сім’ї;
невдалі сім’ї.
У щасливих сім’ях роль жінки в розподілі функцій визначається парадигмою "стабільність сім’ї –
стабільність шлюбу – задоволення шлюбом – правильний розподіл сімейних обов’язків". З огляду на
дану залежність необхідно відзначити, що в багатьох міцних сім’ях господарська робота між
подружжям розподілена правильно. У проблемних сім’ях часто спостерігається слабка позиція жінки
в питаннях побуту. За даними досліджень, в абсолютній більшості нестабільних сімей чоловіки не
беруть участі в домашній роботі та у вихованні дітей, не стежать за їх поведінкою. Усе це обмежує
упевненість жінки у своїх діях, вона замикається в собі. Можуть виникати стресові стани. У обох
випадках рано чи пізно можуть виникнути конфлікти. Крім того, ця обставина виходить за межі
подружніх відносин, і здійснює вплив на всю сім’ю. Отже, важливим чинником міцності шлюбу
вбачається чіткий, справедливий розподіл сімейних зобов'язань між подружжям.
Соціально-психологічний клімат в сім’ї. Відомо, що сім’я є первинним інститутом соціалізації
дітей і підростаючого покоління в цілому. У сім’ї діти формуються фізично, набувають
індивідуальних рис характеру, засвоюють систему відносин з представниками іншої статі, дорослими,
общиною, суспільством. У ставленні людини до оточуючих виявляються особливості сім’ї, в якій
вона виховувалася.
Міцність сім’ї, шлюбу тлумачиться як стабільний стан сім’ї як соціального інституту і як
соціальної групи. Місія сім’ї забезпечується ефективним виконанням сім’єю своїх функцій і її
розвитком в умовах внутрішньої і зовнішньої дії. Вважаємо, що сім'я, заснована на гармонії відносин,
що визначає суть і характер функцій в сім'ї, – міцна сім'я. Формування міцного шлюбу – процес, що
передбачає відносини членів сім'ї, засновані на любові, відповідальності, взаєморозумінні. Такий
шлюб має сприяти формуванню якісно нових відносин дітей до батьків та взаємин самих дітей.
Міцність сім’ї є її характерною ознакою як соціального інституту і соціальної групи, що дозволяє
сім’ї ефективно виконувати свої функції і розвиватися під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників.
Шлюб, що ґрунтується на гармонії відносин, які визначають сутність і характер обов’язків,
переростає в міцну сім’ю. Міцність шлюбу формується в процесі взаємин батьків і дітей, дітей між
собою, заснованих на взаємній любові, довірі і почутті обов’язку.
Сімейне життя є одним з предметів вивчення соціальної педагогіки. Життя в сім’ї передбачає
відчуття задоволення кожного з її членів від свого особистого життя і життя сім’ї в цілому. Якість
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сімейного життя – це окрема категорія соціальної педагогіки, яка безпосередньо залежить від
складного переплетення взаємин членів сім’ї. В узбецьких сім’ях завжди домінували почуття довіри і
відповідальності. Які б розбіжності не виникали між подружжям, завжди переважало відчуття
обов’язку перед сім’єю. У сурах "Баккара" і "Нісо" священної книги ісламу Коран, а також настановах
шаріату руйнування сім’ї внаслідок конфліктів і розбіжностей між подружжям вважається "хорам"
(дії, не прийнятні для мусульманина). У справедливому суспільстві чоловік і дружина мають рівні
права.
Значна частина досліджень інституту сім’ї присвячена ідентифікації сімейних потреб, зумовлених
сімейно-шлюбними відносинами. При проведенні дослідження щодо визначення добробуту сімейношлюбних відносин потреби сім’ї було розділено на дві складові: біологічні і соціальні. Біологічні
потреби визначаються природою батьківства і виражаються в інстинкті самозбереження, задоволення
почуття голоду і в потребі залишити після себе потомство. Соціальні потреби ґрунтуються на
необхідності мислити і розвиватися та включають такі потреби, як мислити, любити, вчитися, радіти,
працювати, обмінюватися думками, створювати сім’ю і т.п. Найвищою соціальною потребою є
створення сім’ї і продовження роду. У деяких випадках відбувається поєднання соціальних і
біологічних потреб. Наприклад, потяг людини до протилежної статі іноді буває суто біологічним,
іноді – психологічним або естетичним.
Існує декілька груп біологічних і соціальних потреб сім’ї. Особливо яскраво виражені соціальні
потреби, які часто буває складно задовольнити. Для задоволення будь-якої потреби необхідна
наявність певних природних, соціальних, економічних, морально-психологічних умов. Дослідження
проблем міцності сім’ї має базуватися на певних принципах, ключовими з яких можна вважати такі:
1. Священність інституту сім’ї і шлюбу.
2. Використання спадщини народної педагогіки для підвищення добробуту сім’ї.
3. Соціальний захист материнства і дитинства.
4. Соціальний захист молодих сімей.
5. Законність сім’ї і шлюбу.
6. Організація економічного забезпечення сім’ї.
7. Раціональне використання виховної ролі сім’ї.
З перерахованих принципів на особливу увагу заслуховує принцип соціального захисту молодих
сімей. З наукової точки зору, молода сім’я – це своєрідна соціальна група, яка відіграє важливу роль у
перспективному розвитку держави і суспільства. Захист інтересів молодих сімей є першочерговим
завданням, оскільки саме в початковий період становлення виникають типові для всіх молодих сімей
проблеми. Саме з цієї причини в узбецьких сім’ях прийнято, щоб на початку сімейного життя молода
сім’я мешкала з батьками чоловіка. Дорослі допомагають молодим у різних життєвих ситуаціях, у
вирішенні багатьох економічних і соціально-побутових проблем, зокрема в догляді за вагітною
невісткою, новонародженою дитиною, придбанні власного житла і господарства. Для узбецького
менталітету властивим є також піклування про літніх батьків.
Узбецьке суспільство багате традиціями і звичаями, які відіграють позитивну роль у моральному,
етичному і культурному розвитку його членів і в об’єднанні нації в цілому. З давніх часів дівчину на
Сході видавали заміж якомога раніше. При появі перших ознак статевого дозрівання її серйозно
готували до заміжжя і в 12-13 років видавали заміж. Цей звичай наразі кардинально змінився.
Сьогодні шлюби, що укладаються у віці до 20 років, характерні як для міських, так і для сільських
жінок Узбекистану. Результати опитування мешканок міст засвідчили, що у віці 16-18 років
одружилися 18,1% респондентів. Серед жителів села цей показник склав 20,8%. Частота шлюбів у
віці 19-20 років серед міських та сільських мешканок країни становила відповідно 37,4% і 41,6%. За
даними дослідження, абсолютна більшість жінок виходять заміж у віці до 25 років. Серед опитаних їх
частка склала 92,9%, зокрема серед сільських жінок – 95,0%, міських – 89,2%. Певний вплив на вік
укладання шлюбу здійснює рівень освіти жінок. Зокрема, жінки з вищою освітою рідше виходять
заміж у ранньому віці. Так, серед цієї групи опитаних одружилися у віці 17-18 років всього 6,7%
жінок, у віці 19-20 років – 24,4%.
Проте загальна тенденція укладання шлюбу у віці до 25 років характерна для жінок з вищою
освітою. Соціологічне опитування виявило, що серед жінок цієї вікової групи частка тих, хто вийшов
заміж у віці до 25 років, склала 81,5%. Найвища частка респондентів, які уклали шлюб в ранньому
віці (17-18 років), спостерігається серед жінок з неповною середньою освітою (48,6%). У процесі
опитування респондентам ставилося запитання: "У якому віці жінкам найкраще виходити заміж?"
Більше половини опитаних вказали вік 19-20 років; 26,2% респондентів – 21-22 роки; 8,7% – 17-18
років; 6,2% – 23-24 роки і 3,4% – 25-29 років. Жодна з жінок не вказала, що найкраще одружуватися у
віці понад 30 років.
Характерним є те, що серед міських жінок (10,5% опитаних) більше, ніж серед сільських (7,5%
опитаних), тих, які вважають, що для жінки оптимальним є ранній шлюб у віці 17-18 років. Такої
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думки найчастіше дотримуються жінки у віці 50 років і старші (24,1% опитаних). Вони вважають, що
молодий вік нареченої сприяє її кращій адаптації в новій сім’ї. Абсолютна більшість жінок, що взяли
участь у дослідженні, заміжні (79,0%). Частка жінок, що уклали шлюб у віці до 25 років, становила
92,9%. Частка розлучених склала лише 2% опитаних. У більшості випадків заміжня жінка має в
середньому від двох до чотирьох дітей, що відповідає її сучасним репродуктивним установкам.
Сімейні та шлюбні відносини в країні регулює Сімейний Кодекс Республіки Узбекистан, у якому
шлюбний вік настає у 17 років. Жінка виходить заміж, щоб мати дітей і створити щасливу сім’ю, про
що свідчать результати опитування. Майже кожна опитана заміжня жінка має дітей (94,9%
респондентів). Діти народжуються в абсолютній більшості в сім’ях, у заміжніх жінок.
Частка позашлюбних дітей складає лише 1,5% їх загальної чисельності. Відношення сучасних
жінок Узбекистану до народження дітей поза шлюбом залишається однозначно негативним, про що
зазначили 93,6% респондентів. Лише 2,2% опитаних відносяться до цього позитивно. Таке явище, як
полігамія, викликає різке неприйняття у 93,8% респондентів, терпимо його сприймають 2,6%
опитаних, а позитивно – тільки 0,9%.
Таким чином, сім’я – це осередок суспільства, вона є найважливішим соціальним інститутом, у
якому народжується і виховується особа. У сім’ї створюються умови для інтелектуального розвитку
людини, формування соціальної й індивідуальної свідомості особи. В Узбекистані сім’я розглядається
як берегиня джерела традицій і культури. У контексті соціальних змін сім’я покликана стати
ефективним інструментом формування нових цінностей і норм поведінки. Слід враховувати
національні і регіональні особливості моделей родини і форми сімейної поведінки, спрямованих на
задоволення духовних, культурних потреб населення країни, збереження і розвиток їх традицій,
специфічних рис життя. Жити сім’єю властиво тільки людям, тому сім’я є первинною ланкою
суспільства. Можна без перебільшень стверджувати, що сім’я – опора громадянського суспільства,
оскільки в ній людина не тільки народжується, але і всебічно розвивається і формується як
особистість і громадянин.
Міцність шлюбу і сім’ї є багатогранним поняттям, ідея його ідентифікації передбачає необхідність
комплексного дослідження системи показників. Проведене дослідження дає можливість зробити
висновки, що міцність сім’ї – процес, пов'язаний із способом життя, що має свою системну сутність.
Результати досліджень свідчать про залежність міцності сім’ї від кількості дітей. При цьому показник
міцності багатодітних сімей вищий, ніж в сім’ях нуклеарних. У сім’ях з традиційним способом життя
міцність сім'ї забезпечується більшою мірою.
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Холиков Д. Р. Взгляды на проблему прочности семьи.
В статье рассматриваются проблемы семьи и брака, анализируются основные функции семьи.
Обобщены современные концепции семьи, анализ основных тенденций и особенностей семьи и
брачных отношений в современном Узбекистане. Подчеркивается роль семейной социализации по
воспитанию духовно развитой гармоничной личности в условиях рыночных отношений, выделены
определяющие аспекты развития семьи.
Holikov D. R. The Views on the Problem of Family Reliability.
In the article problems of family and marriage are considered, the basic functions of family are analyzed.
Modern family conceptions, the analyses of the main tendencies and peculiarities of the family and marriage
relations in contemporary Uzbekistan are generalized. The role of family socialization in on education of
spiritually advanced harmonious person in conditions of market relations is emphasized, determining aspects
in development of the family.
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МЕТОДИКА ТА ЗМІСТ РОБОТИ З ВИХОВАННЯ
ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ 6-10 РОКІВ
У статті розглянуто зміст роботи з виховання емоційної культури дітей 6-10 років, представлено
методи, що забезпечують єдність когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового компонентів,
а також приділено увагу формам роботи із дітьми зазначеного віку.
Проблема взаємозв’язку між інтелектуальним та емоційним розвитком особистості і вихованням її
загальної культури спонукає звернути увагу на формування її фундаментальних основ у ранньому
онтогенезі. Це обумовлює актуальність проблеми виховання емоційної культури дитини, як складової
її загальної культури.
Дослідження феномена емоційної культури безпосередньо пов’язане з вивченням проблеми
емоцій та емоційного розвитку особистості. Переважна кількість досліджень емоцій зосереджена на
з’ясуванні питань: виникнення і сутності емоцій (П. Анохін, В. Вундт, В. Джемс, Е. Клаперед,
П. Симонов); процесів розвитку емоційної сфери особистості, ролі емоцій у регуляції загальних
психічних процесів (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, К. Ізард, Б. Додонов); єдності
емоційного та інтелектуального (Л. Божович, Л. Виготський, В. М’ясищев, С. Рубінштейн); зв’язку
мотивації та емоцій (В. Асєєв, В. Вілюнас, О. Леонтьєв).
Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема виховання емоційної культури була розглянута в
контексті виховання почуттів та емоцій школяра (П. Якобсон, А. Ольшаннікова, М. Чистякова,
Т. Антонєнко, Т. Шевчук, К. Фопель), формування культури почуттів дорослої людини (А. Лук,
В. Поплужний). Дослідження поняття відбувалось фахівцями стосовно теоретико-методологічних
засад її виховання (М. Якобсон, Г. Потиліко, Л. Сбітнєва, Л. Кондрашова, Л. Соколова, Т. Дорошенко,
П. Єлісєєва); особливостей виховання на різних етапах онтогенетичного розвитку (Л. Стрєлкова,
Л. Рознатовська, Р. Калініна, Н. Ульянова, О. Турська, Т. Дорошенко); формування та становлення її у
студентів і вчителів (І. Могилей, І. Аннєнкова, І. Гапійчук, О. Якубовська). Проте, в науковій
літературі відсутнє однозначне трактування поняття, а експериментальні роботи на зазначеному віці
поодинокі.
Це обумовило необхідність наукового дослідження, під час якого було визначене поняття
"емоційна культура" по відношенню до дітей 6-10 років. Під нею розуміємо здатність особистості до
повноцінного сприймання, аналізу емоцій, настроїв, емоційних станів; усвідомлення та визнання
значущості емоційного аспекту життя, необхідності адекватного емоційного реагування і орієнтації
на моральні норми; співвіднесення своїх дії, вчинки та поведінки із зазначеними нормами.
Метою статті є висвітлення методики та змісту роботи, що дозволило оптимізувати процес
виховання емоційної культури дітей 6-10 років.
Попередньо проведений констатувальний етап та аналіз результатів засвідчив існування певних
недоліків у вихованні емоційної культури дітей [1]. Нами були виявлені: не достатня сформованість
уявлень про емоційний світ людини, норми, правила адекватного вияву емоцій, переживань, ставлень
(55% досліджуваних); не усвідомленість в достатній мірі значущості емоційної культури для
підтримання гармонійних стосунків в повсякденному житті (56%); значний розрив між знаннями
моральних норм та реальною поведінкою (25%).
Неодноманітність у сформованості емоційної культури дітей та виявлені на попередньому етапі
дисертаційного дослідження недоліки зумовили необхідність проведення формувального етапу
експерименту.
У процесі підготовки було визначено необхідність перебудови взаємодії дорослого та дитини на
основі дотримання суб’єкт-суб’єктних взаємин у системі "дорослий-дитина" та створення і
підтримання оптимально-сприятливої емоційної атмосфери як в навчальному закладі, так і в сім’ї.
Актуальність цього для успішного виховання емоційної культури неодноразово підкреслювалась
науковцями Л. Кондрашовою, Л. Соколовою [2], О. Якубовською [3]. Важливим моментом стало
зосередження уваги дорослих на організації діяльності дітей задля стимулювання їх самопізнання,
розвитку емоційної сприйнятливості та збагачення емоційного досвіду, що за словами П. Якобсон,
утворюється на основі значного морального або естетичного переживання та призводить до перемін
характеру спонукань і прагнень [4].
З огляду на данні констатувального етапу дослідження, визначили, що оптимізація процесу
виховання емоційної культури дітей 6-10 років уможливлюється за умов: сформованості у них
системи знань про емоційну культуру; застосування педагогами форм і методів, які сприяють
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формуванню позитивного ставлення вихованців до емоційної культури як особистісного феномену;
вправляння дітей у проявах емоційної культури через збагачення досвіду сприйнятливої поведінки.
Впровадження умов на практиці передбачало застосування колективних та індивідуальних форм
роботи з вихованцями, що були визначені програмою формувального етапу.
Під час виховної роботи з дітьми до методів, що забезпечували єдність когнітивного, емоційноціннісного та поведінкового компонентів увійшли:
методи формування свідомості: роз’яснення конкретних моральних норм, правил адекватного
емоційного реагування, проведення бесід стосовно важливості емоційної культури для будови і
підтримання гармонійних стосунків, колективної діяльності, збагачення знань стосовно емоційної
сфери людини;
методи формування сприйнятливої поведінки для вироблення досвіду поведінки згідно моральних
норм: показ і пояснення способів виявлення емоцій, переживань, станів, хвилювань, способів
усунення небажаного емоційного стану завдяки усвідомленим процесам переспрямовування емоції,
когнітивній та моторній саморегуляції, приклад поведінки дорослих, однолітків, літературних героїв,
вправляння дітей у проявах емоційної культури, створення виховних ситуацій морального вибору;
методи стимулювання діяльності та поведінки: приклад інших, схвалення, подяка, педагогічна і
колективна оцінка поведінки, вчинків, дій, заохочення до сприйнятливої поведінки, адекватного
вияву емоцій, настроїв, емоційних станів, почуттів.
Виховна робота з дітьми здійснювалась у трьох напрямах: формування в дітей системи знань про
емоційну культуру, сприяння формуванню в них позитивного ставлення до емоційної культури як
особистісного феномену, збагачення їх практичного досвіду сприйнятливої поведінки.
Застосовувалися як групові форми діяльності: бесіди, заняття, ігри, проблемні ситуації вибору,
творчі завдання, так і індивідуальні: бесіди, знайомство із творами мистецтв (читання художнього
твору, прослуховування музичного твору, знайомство із творами зображувального мистецтва, творчі
завдання), що представлено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Структура експериментально-виховної роботи з дітьми
Напрями роботи
Мета та завдання
Змістовий аспект роботи
I. Формування системи Збагачення уявлень, поглиблення і Заняття, сюжетно-рольові
тематичні ігри, вправи, бесіди,
знань про емоційну
систематизація знань дітей про
проблемні ситуації
культуру
емоції, способи їх вираження,
(когнітивний компонент) причини виникнення та наслідки
прояву, про моральні норми
Створення емоціогенних ситуацій, Заняття, ігри, вправи, бесіди,
II. Формування
проблемні ситуації, "Календар
що підсилюють значущість
позитивного ставлення
настроїв", "Емоційне
емоційної культури, зведення
до емоційної культури
спостереження"
дорослими (з допомогою оцінних
як особистісного
суджень) емоційної культури на
феномену
високий щабель, стимулювання
(емоційно-ціннісний
дітей до використання прийомів
компонент)
емоційної саморегуляції (нормовідповідних способів прояву
емоцій)
III. Збагачення досвіду
Сюжетно-рольові тематичні
Вправляння дітей в умінні
сприйнятливої поведінки виявляти емоції адекватно,
ігри, заняття, групові та
(поведінковий
індивідуальні бесіди,
орієнтуватися на моральні норми,
компонент)
психогімнастичні вправи,
вдосконалювати прийоми
емоційної саморегуляції.
проблемні ситуації, релаксація,
Закріплення навичок використання пантомімічні етюди, активні
нормо-відповідних способів прояву рухи, слухання музичних,
емоцій у взаємодії з іншими
літературних творів,
людьми
малювання
Методика включала експериментальні матеріали, розроблені автором (заняття, вправи, ігри,
бесіди, "Календар настроїв", "Емоційне спостереження", проблемні ситуації) та матеріали, запозичені
в інших авторів і адаптовані до завдань дослідження (психогімнастика, арт-терапія, запропоновані
М. Чистяковою; ігри, вправи, пантомімічні етюди – Р. Калініної; бесіди, ігри, пантомімічні етюди –
К. Фопеля) [1].
Кожний з означених напрямів складався з двох блоків виховної роботи. Перший блок передбачав
виховну роботу з усіма дітьми експериментальної групи, другий блок – диференційовані завдання для
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дітей кожного із визначених типів. Особлива увага приділялась дітям, що увійшли до
"незадовільного" та "незбалансованого" типів.
Проведення занять послідовно за певною тематикою, дозволяло дітям опановувати знання від
простого до складного. Тематика занять була розроблена особисто та передбачала наступні теми:
"Базові емоції", "Міміка-пантоміміка", "Причини-наслідки", "Агресивна поведінка", "Подив та страх",
"Радість та сум", "Емоції та життя", "Культура поведінки". Структура кожного з них надавала
можливості отримати корисну інформацію в лаконічній і доступній формі, поглибити і
систематизувати попередньо отримані знання. Оптимально-сприятлива емоційна атмосфера
позитивно налаштовувала дітей на сумісну діяльність, викладення нового матеріалу в зрозумілій
цікавій формі збільшувало кількість емоційних вражень дітей, збагачувало їх емоційний досвід.
Важливим засобом виховання емоційної культури дітей стали вправи, які були включені у
повсякденне життя і проводилися в процесі систематичних занять. Зміст, форми вправ залежали від
характеру правила, яке опрацьовувалося. Під час проведення певних тематичних занять дорослий
показував, як саме доречно поводитися в тій чи іншій ситуації, які дії та емоційні реакції в зазначеній
ситуації є адекватними, а які – ні. Вправи включалися в різноманітну діяльність досліджуваних, що
сприяло закріпленню навичок адекватного реагування.
При виконанні психогімнастичних вправ, пантомімічних етюдів, заповнення "Календаря настроїв"
та проведення "Емоційного спостереження" діти фіксували зміни настрою і станів однолітків,
вчителів, що працюють з ними, Досліджувані також спостерігали за діями, вчинками, емоціями і
почуттями членів їхньої родини та намагалися зрозуміти причини їхньої поведінки, гарного або
поганого настрою, задоволення або роздратованості. У результаті проведених заходів у дітей
посилився інтерес і до власного емоційного життя. Досліджувані частіше концентрували увагу на
своїх переживаннях, емоційних станах, їх змінах протягом дня та подіях, що їх спричинили.
З’явилися спроби свідомо варіювати свою поведінку задля того, щоб стати більш приємними у
взаємодії з іншими.
У виховній роботі певне місце посідало роз'яснення вихованцям моральних норм, їх зв'язок із
правилами адекватного емоційного реагування. Розповідь дорослого про моральні норми, нормовідповідні способи прояву емоцій, бесіда за прочитаним фрагментом літературного твору,
обговорення фактів та подій життя формували моральні уявлення і поняття дітей про
доброзичливість, чуйність, гуманність. При роз'ясненні правил сприйнятливої поведінки звертали
увагу дітей на мотиви вчинків та їх наслідки.
Через імітацію різноманітних життєвих ситуацій під час сюжетно-рольових тематичних ігор "В
зоопарку", "Передай предмет", "Я люблю (готуватися, виступати, брати участь, відвідувати…)…",
"Пошкоджений телевізор" та інших, діти засвоювали суспільний досвід, зокрема й емоційний.
Оцінка своїх дій, вчинків, порівняння особистих цінностей з загальнолюдськими дозволили їм
усвідомити життєву необхідність дотримання правил сприйнятливої поведінки, значущість емоційної
культури задля взаємодії та співпраці із оточуючими.
Певне місце в роботі було відведене способам усунення небажаного емоційного стану шляхом
когнітивної та моторної саморегуляції. Використання когнітивної регуляції переключало свідомість
дітей на діяльність, що викликає інтерес, або події, що супроводжувалися позитивними
переживаннями, наприклад, малювання чи приємні спогади про перемогу у змаганні. Актуалізація
емоційної пам’яті, як способу виклику приємних спогадів у процесі різноманітної діяльності, сприяла
виробленню та закріпленню навичок емоційної саморегуляції. Моторна регуляція забезпечувала
розрядку емоційної напруги через фізичну активність: стрибки, біг, активні рухи, рухливі ігри.
Моделювання у виховній роботі проблемних ситуацій, сприяло залученню досліджуваних до
активної діяльності, спрямованої на пошук шляхів і засобів їх вирішення. Це вимагало сформованості
вмінь дітей аналізувати їх, зіставляти можливі варіанти виходу та обирати найбільш оптимальні,
ґрунтуючись на моральні норми.
Проведення виховної роботи із дітьми 6-10 років, що увійшли до "незадовільного" та
"незбалансованого типів", передбачало певні диференційовані завдання. Створені для них проблемні
ситуації вибору, індивідуальні бесіди спонукали до розмірковувань стосовно потреб, мотивів певних
вчинків, дій, емоційних реакцій. Це сприяло появі зацікавленості станами, переживаннями однолітків
та поступовому формуванню стійкого інтересу по відношенню до інших оточуючих. Колективна
робота в групі з дітьми, які були попередньо визначені як байдужі чи неприємні, дозволила змістити
акценти у взаємовідносинах у позитивному напряму.
Вправляння дітей зазначених типів у проявах емоційної культури через відпрацювання прийомів
емоційної саморегуляції відбувалось систематично. Сюжетно-рольові тематичні ігри, заняття,
індивідуальні бесіди, психогімнастичні вправи, слухання музичних, літературних творів, малювання,
релаксація, змагання, активні рухи збагачували досвід сприйнятливої поведінки дітей. Досліджувані
звикали переключати, переадресовувати негативні емоції з живої істоти на предмет, або на певну
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діяльність (малювання, дихальні вправи, активні рухові вправи, біг, стрибки). Це формувало навички
застосування запропонованих прийомів емоційної саморегуляції без безпосереднього нагадування та
контролю з боку дорослих.
Реалізація комплексного підходу у виховній роботі по відношенню до дітей всіх типів, поєднання
когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового компонентів, сповідування єдності навчання і
виховання, впровадження особистісно орієнтованого підходу, культуро-відповідності і природовідповідності виховання, принципу включення особистості в діяльність, активізація діяльності дітей,
стимулювання їх самопізнання та самовдосконалення, постійне збагачення гностичного та
емоційного досвіду, безперервний розвиток емоційно-ціннісної сфери і збільшення практичного
досвіду та дотримання сукупності визначених педагогічних умов забезпечило результативність
дослідницької програми, експериментально-виховної роботи у вихованні емоційної культури дітей
молодшого шкільного віку.
Ефективність розробленої методики та змісту виховної роботи із дітьми 6-10 років доведено
результатами контрольного зрізу дисертаційного дослідження.
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Груша Л. О. Методика и содержание работы воспитания эмоциональной культуры
детей 6-10 лет.
В статье рассматривается содержание работы воспитания эмоциональной культуры детей 6-10
лет. Представлены методы, обеспечивающие единство когнитивного, эмоционально-ценностного и
поведенческого компонентов. Уделено внимание формам работы с детьми данного возраста.
Hrusha L. O. Methods and Contents of Upbringing Work of Emotional Culture of
6-10 Years Old Children.
The article discovers the contents of upbringing work of emotional culture of children 6-10 years old. The
forms and methods which provide the unity of the cognitive, emotional-valuable and behavioral components
are presented. The attention is given to the forms of upbringing work with the children of the given age.
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ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ
"БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
У статті розглянуто одну із сучасних та перспективних форм навчання – дистанційну – та її
основні етапи. Детально простежено такі важливі етапи створення дистанційного курсу, як
планування та проектування. Зазначено, що курс розроблявся з дисципліни "Бази даних та
інформаційні системи" для студентів фізико-математичного факультету спеціальності
"Інформатика" в умовах впровадження кредитно-модульної системи.
Перспективи розвитку України в умовах інформатизації суспільства знайшли своє відображення у
Законі "Про національну програму інформатизації" від 4 лютого 1988 року № 74/98-ВР, прийнятого
Верховною Радою України. За останні роки процес інформатизації суспільства стає закономірним
чинником інформатизації системи освіти. Національною доктриною розвитку освіти в Україні,
ухваленої Президентом у квітні 2002 року, зазначено, що впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій розглядається як пріоритетний напрямок у розвитку освіти, оскільки це
забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність
освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. У
документі також окреслені шляхи досягнення вищеназваних задач, зокрема: забезпечення поступової
комп'ютеризації системи освіти, запровадження мережевого навчання із застосуванням у навчальному
процесі (поряд із традиційними засобами) нових інформаційно-комунікаційних технологій.
Саме завдяки розвитку інформаційних технологій та процесам інформатизації освіти можливою
стала нова форма навчання – дистанційна, яка втілює найкращі здобутки традиційних форм навчання
– очної, заочної, екстернатної, та дозволяє інтегрувати знання в єдиний інформаційно-освітній
простір із зручним інтерфейсом та сприятливим доступом для тих, хто з тих чи інших причин бажає
навчатися дистанційно.
На думку В. М. Кухаренко, "дистанційне навчання є комплексною педагогічною технологією, що
поєднує досягнення педагогіки і психології з дидактичними можливостями інформаційних і
телекомунікаційних технологій, що дозволяють використовувати комп'ютер як носій інформації та
засіб організації спілкування. Дистанційне навчання наслідує всі сучасні особливості розвитку
суспільства і має на меті формування особистості, здатної до творчого саморозвитку" [1].
Розвиток системи дистанційного навчання знаходить сьогодні відбиття в цілеспрямованій
державній політиці України щодо інформатизації суспільства: Закони України "Про вищу освіту" та
"Про Національну програму інформатизації", "Програма розвитку системи дистанційного навчання на
2004-2006 роки", Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в
Україні", затвердження Міністерством освіти і науки "Концепції дистанційної освіти в Україні".
Проблема розвитку дистанційного навчання, зокрема його технологій та організаційних форм
знайшла своє відображення в працях вітчизняних науковців (В. І. Гриценко, В. Н. Кухаренко,
В. Н. Стефаненко, Б. І. Шуневич [2-5]).
Таким чином, дистанційне навчання перебуває на етапі активного становлення: розв’язуються
питання технічного забезпечення організації дистанційної мережі, розробляються методичні аспекти
створення дистанційних курсів, розглядаються можливі шляхи організації дистанційних занять та
вирішуються інші теоретичні та практичні питання, пов’язані з впровадженням у навчальний процес
дистанційної форми навчання.
Одним із нагальних питань дистанційної форми навчання є питання навчально-методичного
забезпечення процесу навчання, тобто створення відповідних дистанційних курсів. Саме це і визначає
актуальність та новизну представленої статті.
Курс дистанційного навчання – це педагогічно самостійна, функціонально завершена, цілісно
структурована і організована навчальна одиниця, яка базується на методології побудови систем
дистанційного навчання. Основними етапами створення курсу дистанційного навчання є такі:
1) аналіз; 2) планування та проектування; 3) реалізація; 4) доставка; 5) оцінка курсу.
Зупинимось детально на плануванні та проектуванні дистанційного курсу.
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Суть дослідження полягала у визначенні можливостей створення модульної структури курсу
дистанційного навчання з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи"1 з урахуванням
теоретично і експериментально обґрунтованих принципів відбору змісту: принцип пріоритету
розвиваючої функції навчання; принцип диференційованої реалізованості; принцип інформаційної
ємності і соціальної ефективності; принцип діагностико-прогностичної реалізованості, дидактичні
принципи навчання (науковості та доступності, наступності, систематичності, системності,
перспективності і наочності); модульний принцип добору змісту; принцип концентризму; принцип
гуманізації і гуманітаризації освіти [6: 11].
На етапі аналізу було визначено, що дистанційний курс "Бази даних та інформаційні системи"
розробляється для студентів третього курсу фізико-математичного факультету (спеціальність
"Інформатика") та повністю відповідає діючій навчальній програмі для студентів фізикоматематичного факультету та узгоджується з навчальними планами.
Крім того, створення дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи" повністю
узгоджується із Стратегією розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка, де
визначено основні напрями і конкретні заходи, які б сприяли підготовці і вихованню особистості,
здатної до самореалізації та професійного зростання в умовах реформування сучасного суспільства,
до організації навчального і виховного процесу в навчальних закладах з урахуванням інформатизації
національної системи освіти. Зокрема в розділі "ІІ. Впровадження новітніх технологій навчання"
поряд з введенням модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів та кредитно-модульної
системи навчання передбачено впровадження елементів дистанційної освіти.
Етап планування та проектування є основним з концептуальної точки зору, оскільки саме на
цьому етапі розробляється концепція курсу, яка уточнюється, реалізовується й оцінюється на
подальших етапах.
У процесі планування було визначено наступне:
мета курсу – формування у студентів ґрунтовної теоретичної бази знань про: об'єкти
системи управління базами даних; властивості цих об'єктів; проектування інформаційних
систем, баз даних і систем їх керування; формування практичних навичок з розробки логічної
структури бази даних, створення таблиць баз даних та подальшої роботи з ними (конструювання
запитів, зокрема мовою SQL, проектування форм, звітів тощо).
теоретична база знань – етапи розвитку технології баз даних, ієрархічні, мережеві та
реляційні моделі інформаційних систем, склад інформаційної системи, фізична організація БД,
хеш-функції, принципи концептуального проектування баз даних, реляційна модель даних,
реляційна алгебра та реляційне числення, управління реляційною базою даних, мова запитів
SQL;
практичні вміння та навички – навички розробки логічної структури бази даних у
процесі технічного проектування; вміння перетворювати розроблені концептуальні моделі в
реляційні; навички розробки таблиць баз даних, вводу, модифікації, вилучення, відображення
даних, використовуючи форми введення та модифікації даних і табличні режими, використання
мови SQL під час роботи з базою даних;
програмні засоби, необхідні для забезпечення курсу: операційна система Windows XP;
СУБД Microsoft Access.
Мета курсу досягається через вивчення теоретичного матеріалу по кожній з визначених тем
поданого дистанційного курсу та поступове практичне оволодіння студентами навичками розробки,
створення та експлуатації баз даних.
Проектування розглядуваного курсу передбачало розроблення його загальної структури. Цьому
процесу було приділено значну увагу, оскільки успіх дистанційного навчання значною мірою
залежить від організації навчального матеріалу.
Ми намагалися уникнути однієї з найбільш розповсюджених помилок при створенні курсів
дистанційного навчання – подання їх у вигляді простої електронної копії стандартних друкованих
підручників. Інформаційні технології надають викладачу потужні можливості, засобами яких
досягаються цілі учбового процесу за умов дистанційної форми навчання. На основі друкованих
матеріалів є можливість створювати, так звані, мультимедійні підручники, в яких зв'язок змісту з
відповідним текстом здійснюється за допомогою гіпертекстових посилань (за допомогою
гіпертекстових посилань можна також звернутися до матеріалу, що вивчався раніше). Крім того, на
відміну від звичайних підручників, дистанційний курс передбачає: 1) наявність методичних
рекомендацій щодо вивчення курсу; 2) виконання студентами лабораторного практикуму; 2) тести
1

У подальшому може бути застосовано наступні загальновживані скорочення: БД – бази
даних; ІС – інформаційні системи.
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для самоконтролю; 3) систему індивідуального тематичного та підсумкового контролю знань;
4) можливість спілкуватися з викладачем та іншими студентами у режимі реального часу (за
графіком, що заздалегідь визначається викладачем). Окрім того, на етапі проектування було
враховано, що навчальний дистанційний курс є структурованим за автономними модулями.
У Законах України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. № 2984-111 та "Про інноваційну
діяльність" від 04.07.2002 р. № 40-V, Комплексі нормативних документів для розробки складових
системи стандартів вищої освіти подано такі терміни: модуль – це задокументована завершена
частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що
реалізується відповідними формами навчального процесу; змістовий модуль – це система навчальних
елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.
"Навчальний модуль", що є основним поняттям модульно-розвивального навчання, розглядається
як діалектична єдність змістового модуля та модуля-форми. Змістовий модуль – це цілісна частина
навчального матеріалу, яка педагогічно адаптована в сукупність системи знань [7]. Програма
дистанційного курсу складається з окремих змістових модулів, кожен з них містить в собі декілька
тем. Модульні програми будуються за такими принципами: 1) цільове призначення інформаційного
матеріалу; 2) поєднання комплексних, інтегруючих і окремих дидактичних цілей; 3) повнота
навчального матеріалу в модулі; 4) відносна самостійність модулів; 5) реалізація зворотного зв'язку;
6) оптимальна передача інформаційного та методичного матеріалів [8]. Форма-модуль є структурноорганізованою дидактичною реалізацією змістового модуля і характеризується такими рисами:
нерозривний зв'язок і єдність змістового модуля і форми-модуля;
організація навчального процесу по одній темі обмежується 30-хвилинним часовим
відрізком;
психолого-педагогічна спрямованість, смислова цінність та логічна завершеність
кожного міні-модуля (теми);
вибір і поєднання способів навчальної діяльності, виходячи з принципу їх оптимальної
різноманітності і взаємодоповнення [7].
Змістова незалежність тем курсу "Бази даних та інформаційні системи", що вивчається на фізикоматематичному факультеті у п’ятому семестрі, дозволила розробити модульну структуру
відповідного дистанційного курсу за визначеними вище принципами.
МОДУЛЬ 1. Загальні поняття БД та ІС, що використовують БД. Фізична організація БД.
1.1. Поняття БД. Історія розвитку систем обробки даних. Інформаційні системи, що
використовують БД. Файлові системи.
Практична робота № 1. Основні поняття теорії БД та ІС, що використовують БД.
1.2. Фізична організація БД.
Тематичний контроль по Модулю 1.
МОДУЛЬ 2. Принципи концептуального проектування. Реляційна модель БД.
2.1. Принципи концептуального проектування БД.
Практична робота № 2. Концептуальне проектування БД.
2.2. Побудова концептуальної моделі даних на основі існуючих звітів. Складені об'єкти
Практична робота № 3. Побудова концептуальної моделі даних на основі існуючих
звітів. Складені об'єкти.
2.3. Реляційна модель БД.
Практична робота № 4. Реляційна модель БД.
2.4. Перетворення концептуальної моделі у реляційну.
Практична робота № 5. Реляційна модель БД. Перетворення концептуальної моделі у
реляційну.
Тематичний контроль по Модулю 2.
МОДУЛЬ 3. Реляційна алгебра та реляційне числення.
3.1. Реляційна алгебра.
3.2. Реляційне числення
Практична робота № 6. Операції реляційної алгебри та конструкції реляційного
числення.
Тематичний контроль по Модулю 3.
МОДУЛЬ 4. Реалізація БД у середовищі Microsoft Access. Мова запитів SQL.
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4.1. Розробка БД засобами Microsoft Access. Використання мови SQL для керування базами
даних
Лабораторна робота № 1. Створення БД. Створення та заповнення таблиць. Типи
даних.
Лабораторна робота № 2. Створення зв'язків між таблицями таблиць. Схема даних.
Лабораторна робота № 3. Створення запитів. Сортування даних. Побудова виразів у
запитах.
Лабораторна робота № 4. Використання умов відбору та групових операцій в
запитах. Використання мови SQL для побудови запитів.
Лабораторна робота № 5. Побудова форм за допомогою майстра та конструктора
форм. Використання форм.
Лабораторна робота № 6. Створення звітів на основі таблиць та запитів.
Лабораторна робота № 7. Створення головної кнопкової форми. Зв'язок Access з Word
та Excel.
Тематичний контроль по Модулю 4.
На етапі проектування було визначено: послідовність роботи з окремими модулями та темами
курсу; терміни, що відводяться на їх опрацювання; графік консультацій у режимі on-line.
Програма розроблюваного дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи" не
передбачатиме здійснення тематичного та підсумкового контролю без попереднього опрацювання
теоретичного навчального матеріалу.
На основі викладеного вище можна зробити наступні висновки:
1. На етапі аналізу створення дистанційного курсу було визначено аудиторію, для якої призначено
курс, та узгодженість його з навчальними програмами та планами. Створення дистанційного курсу
"Бази даних та інформаційні системи" повністю узгоджується із стратегією розвитку Житомирського
педуніверситету на найближчі роки, що забезпечить наявність ресурсів та фахівців різного профілю
для впровадження розроблюваного дистанційного курсу.
2. Було визначено можливості створення модульної структури курсу дистанційного навчання
"Бази даних та інформаційні системи" з урахуванням теоретично і експериментально обґрунтованих
принципів відбору змісту. Відносна змістова незалежність тем курсу "Бази даних та інформаційні
системи", який вивчається на фізико-математичному факультеті у п’ятому семестрі, дозволила
розробити модульну структуру відповідного дистанційного курсу за визначеними вище принципами.
Таким чином, дистанційний курс може бути застосованим для вивчення відповідної дисципліни на
фізико-математичному факультеті в умовах впровадження кредитно-модульної системи.
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Зарицкая О. Л. Планирование и проектирование дистанционного курса
"Базы данных и информационные системы".
В статье рассмотрена одна из современных и перспективных форм обучения – дистанционная – и ее
основные этапы. Подробно отслежены такие важные этапы создания дистанционного курса, как
планирование и проектирование. Отмечено, что курс разрабатывался по дисциплине "Базы данных и
информационные системы" для студентов физико-математического факультета специальности
"Информатика" в условиях внедрения кредитно-модульной системы.
Zarytska O. L. The Planning and Projecting of the Distance Course
"Databases and Information Systems".
In the article one of the modern and perspective education forms – the distance one – and its main stages are
considered. The important stages of the distance course creation such as planning and projecting are
followed in detail. It is noted that the course on the discipline "Databases and Information Systems" is being
worked out for the students of physics-mathematical department in specialty "Information Science" in the
conditions of credit-module system introduction.
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РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРАЦЮВАТИ З ІСТОРИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
У статті висвітлено методичну систему з формування вмінь працювати з історичними джерелами,
в основу якої покладено принцип зростання рівня самостійності учнів основної школи під час роботи
з досліджуваним історичним матеріалом. Проаналізовано етапи роботи вчителя та учнів з
формування вмінь працювати з історичним джерелом на прикладі використання фрагменту
літопису. Уточнено зміст понять "вміння", "навичка", "прийом навчальної діяльності". Подано
пам’ятки для опрацювання писемних історичних джерел.
Протягом останнього десятиріччя ХХ ст. – на початку ХХІ ст. у педагогічній та історичній науках
відбулися настільки помітні змістові та методологічні зрушення, що це не могло не вплинути на
освітню практику. Сьогодні спостерігаємо трансформацію освітньої парадигми, що зумовлює
переорієнтацію навчально-виховного процесу із зовнішніх характеристик гармонійно розвиненої
особистості на її внутрішній розвиток. Це передбачає оновлення змісту освіти, способів організації
навчання, залучення нових дидактичних теорій та перспективних педагогічних технологій у
поєднанні з кращими традиціями української національної школи.
Відповідно до цього, останнім часом все більше уваги приділяється таким методам навчання, які в
основу навчально-виховного процесу ставлять діяльність учня, спрямовують його пізнавальну
активність, самостійність, розвивають мислення та надають широкі можливості для інтелектуального,
морального та духовного розвитку. Процес розвитку учня, за сучасних умов навчання в школі,
визначається як формування і становлення його готовності до самостійної учбової діяльності у
відповідності з виниклими чи поставленими перед ним завданнями. Ця готовність реалізується через
вміння і навички школярів.
Історія як навчальний предмет повинна не стільки давати знання фактів, скільки навчити учнів
розуміти історію, осмислювати її. Сьогодні учні мають вміти аналізувати історичні процеси,
інтерпретувати історичні факти, аргументовано висловлювати власну думку та власне ставлення до
подій минулого. Розв’язання цих завдань можливе за умов використання у навчанні школярів
різноманітних носіїв інформації, насамперед писемних історичних джерел та запровадження
вчителем цілеспрямованої методики роботи учнів з писемними історичними документами.
Досить актуальною на сьогодні є проблема: як саме має бути організована робота з джерелом, щоб
реалізувати закладені в ній потенційні можливості з найбільшим ефектом. Методисти різних поколінь
та шкіл наголошують, що історичний документ стане для учнів невичерпним джерелом потрібних
знань лише за умови, якщо його використовувати в процесі навчання систематично й не у
формальному інформаційно-цитатному плані, а шляхом безпосередньої творчо-пошукової роботи
учнів над текстом.
Основним завданням учителя на сучасному етапі є своєчасно сформувати вміння учнів працювати
з джерелами інформації, що означає озброїти їх дійовим засобом пізнання основ історії, яке
допомагає швидше, глибше, самостійно засвоїти головне, зрозуміти зв'язок між явищами.
Варто наголосити, що досі не розпрацьовано методичну систему формування вмінь роботи з
писемними історичними джерелами, що об’єктивно ускладнює процес їх використання на уроках
історії.
Метою статті є висвітлення поетапного оволодіння учнями вмінь працювати з документами, що є
головною методичною умовою побудови організації навчання історії з цілеспрямованим та
систематичним використанням писемних історичних джерел.
У методиці вміння – це засвоєний суб’єктом спосіб виконання дій, що забезпечується сукупністю
набутих знань і навичок та дає змогу виконувати дії не тільки у звичних, але й змінних умовах.
Навичку слід розглядати як дію, сформовану шляхом повторення, що характеризується високим
ступенем засвоєння та відсутністю поелементної свідомої регуляції та контролю [1: 12; 2: 10].
Формування вмінь є послідовним процесом поступового їх ускладнення як за кількістю елементів,
що складають уміння, так і з погляду його універсальності (здатності до перенесення на нові ситуації
навчання, на ширше коло явищ). У зв’язку з цим доречною видається триступенева структура вмінь
учнів працювати з історичними документами.
Перший ступінь передбачає формування продуктивно-стереотипних умінь, а саме:
поділ на смислові частини, визначення основних думок; виокремлення "ключових слів",
добір запитань до джерела;
коментування різних частин джерела, його ідей;
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працювати з історичними джерелами
установлення типу джерела і його автора, часу та обставин появи (створення)
документа;
пояснення особливостей джерела та достовірності інформації, що містить джерело;
складання планів, тез, таблиць тощо за змістом джерела;
використання інформації джерела: цитування, участь у бесіді за документом, складання
за текстом розгорнутих характеристик явищ, процесів, історичних діячів, відбір інформації для
підтвердження думки, положення, тези, добір аргументів для обґрунтування певної позиції.
До другого ступеня відносимо реконструктивно-варіативні вміння:
виокремлення фактів і авторських думок, версій події, емоційно-ціннісних суджень,
мотивів автора;
порівняння опису однієї події в різних джерелах;
виокремлення різних версій історичної події, виявлення суперечностей у джерелах,
пояснення причин цих суперечностей;
порівняння різних типів документів за однією проблемою (офіційні – закон, указ,
програма, стаття в офіційному органі тощо; особистісні – лист, мемуари тощо; літературнохудожні);
аналіз серії джерел для виявлення специфіки історичного процесу, здійснення аналізу
та власної оцінки подій;
формулювання узагальнених суджень, висновків, їх аргументація.
Третій ступінь передбачає роботу над творчо-рефлексивними вміннями, до яких належать:
вільна класифікація джерел відповідно до мети діяльності;
використання методів порівняльного аналізу джерел для розв’язання проблеми;
виявлення альтернатив історичного розвитку за джерелами;
прогнозування тенденцій і динаміки процесів, їхніх наслідків;
порівняльна оцінка різних джерел для побудови й перевірки версії події;
побудова своєї системи аргументації, захист своїх позицій у дискусії за допомогою
джерел.
Уміннями першого та другого ступеня учні оволодівають в основній школі, відповідно вміння 1ого ступеня у 7 класі, другого – у 8-9 класах.
Як відомо, основою формування вмінь є оволодіння учнями прийомами пізнавальної діяльності та
навчальної роботи. Ця проблема, зокрема і у зв’язку з формуванням прийомів роботи з документами,
всебічно висвітлена в психолого-педагогічній і методичній літературі. Чи не всі автори наголошують
на потребі спеціального навчання школярів прийомів діяльності, розглядаючи цю умову як
принципово важливий напрямок розвивального навчання [3: 83-87].
Поняття прийом навчальної діяльності (навчальної роботи) в педагогічній літературі
витлумачують по-різному. Найбільш чітким і повним з погляду методистів-істориків, наприклад
П. Гори [4: 56], є визначення О. Кабанової-Меллер: "Прийоми навчальної роботи – це ті способи,
якими її виконують учні, і які можуть бути виражені як перелік дій, що входять до складу прийому.
Цей перелік дій носить характер вказівок, рекомендацій, правил тощо" [5: 8-9].
У літературі описано різні підходи до розуміння співвідношення прийомів навчальної роботи й
розумової діяльності. Одні вчені розмежовують ці поняття, віддаючи перевагу поняттю прийом
розумової діяльності. Інші вважають, що в навчальній діяльності учнів "за прийомами навчальної
роботи ніби сховані прийоми розумової діяльності", що в процесі навчання ідеальні прийоми
розумової діяльності детермінуються відповідними прийомами навчальної роботи [5: 11-12; 3: 85]. У
своїй роботі ми спиралися саме на цю точку зору.
Отже, кожній зовнішній навчальній дії відповідає декілька внутрішніх розумових операцій –
прийомів розумової діяльності. Учні здебільшого не усвідомлюють їх, оскільки вони існують "у
голові" в скороченому (згорнутому, напівавтоматичному) стані. Якщо учень стикається з
труднощами, застосовуючи той чи інший прийом навчальної роботи (зовнішньої навчальної дії), це
часто свідчить про несформованість відповідних внутрішніх прийомів розумової діяльності
(розумових операцій). У цьому випадку треба з’ясувати, які саме прийоми потребують
відпрацювання, і за допомогою зовнішнього керування пропонувати йому виконувати певні вправи з
поетапним контролем його розумової діяльності, наприклад шляхом поетапного коментування учнем
своїх дій.
Уміння учня свідчать про ступінь оволодіння ним прийомами навчальної роботи. Ознакою
сформованого вміння є здатність учнів переносити відомі їм навчальні або розумові дії (прийоми) на
нову ситуацію, вибирати й використовувати адекватні прийоми для розв’язання оригінальних задач
[6: 7]. У будь-якому випадку вміння завжди буде свідомою дією, адекватною цілям її застосування й
змісту навчального історичного матеріалу.
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Залежно від педагогічної ситуації в процесі формування пізнавальних умінь школярів
пріоритетного значення набувають різні аспекти. У радянські часи методисти 70-80-х рр. розробляли
такі питання формування вмінь учнів, як навчання прийомів пізнавальної діяльності (П. Гора) і
формування розумових умінь і розвитку мови в 4-8 класах (Н. Запорожець й ін.). Масштабні
психолого-педагогічні дослідження дали змогу скласти програму вмінь і навичок, які формувались в
учнів у 9-10 класах. Від 1980 р. до початку 90-х рр. ХХ ст. переліки основних умінь були
обов’язковим компонентом змісту освіти і містилися в програмах навчальних курсів, а автори
курсових методичних посібників пропонували вчителям практичні рекомендації (О. Бахтіна, Г. Годер,
Г. Донськой та ін.).
О. Пометун та Г. Фрейман зауважують, що успішність формування пізнавальних умінь у навчанні
історії залежить від низки умов, а саме:
найбільш важлива робота в цьому напрямі має проводитися в 5-7 кл.;
вона має бути систематичною і послідовною;
учитель повинен чітко уявляти, яких прийомів навчальної роботи у відповідності до
вікових пізнавальних можливостей потрібно навчати школярів у конкретних класах, на яких
темах і джерелах з давньої та середньовічної історії можна проводити таке навчання [7: 79-80].
На початку кожного навчального року методисти радять учителям проводити в класах спеціальні
самостійні роботи, які допомагають діагностувати рівень оволодіння основними пізнавальними
прийомами. За їх результатами слід визначати й планувати основні напрями формування в учнів
нових пізнавальних умінь і вдосконалення вже сформованих.
У навчальному процесі формування прийомів відбувається шляхом спеціального навчання.
Причому незважаючи на різні підходи до навчання прийомів, які висвітлені в літературі, усі
дослідники наголошують на потребі керувати діяльністю учнів за допомогою певної системи завдань
і організації навчання, що забезпечує ефективне розв’язання цієї проблеми.
Робота над прийомом навчальної діяльності зазвичай починається з його демонстрації. Педагог
називає прийом, за допомогою якого був представлений історичний факт (у його викладі чи в
навчальному посібнику), розкриває зміст прийому й пояснює, чому в цьому випадку був
використаний саме цей прийом. Навчаючи школярів складніших прийомів, учитель пояснює
структуру й порядок дій: розкладає прийом на операції, частина яких уже знайома учням й
використовується ними.
На другому етапі формування вміння організовують серію спеціальних вправ, у яких школярі
спочатку впізнають відомий прийом, пояснюють його призначення, а потім за зразком відтворюють у
своїх роботах. Таким зразком виступає пам’ятка – здебільшого перелік запитань чи операцій, що
розчленовують навчальний прийом на простіші операції і допомагають учням виконати навчальне
завдання.
Поступово учні починають застосовувати нові прийоми самостійно, без підказки вчителя, не
користуючись пам’ятками й зразками, що свідчить про сформованість умінь і здатність свідомо
використовувати їх у роботі на перетворювальному та творчому рівнях. Такими є основні етапи
формування пізнавальних умінь учнів [3: 85-86].
Отже, в основу нашої методичної системи з формування вміння працювати з історичними
джерелами покладено принцип зростання рівня самостійності під час роботи з досліджуваним
історичним матеріалом. Погоджуючись з усталеним у методичній науці поділом роботи з формування
пізнавальних умінь на три основних етапи, ми вважаємо за доцільне в процесі формування вміння
працювати з джерелом додатково запровадити кроки в межах названих трьох щаблів навчання.
Перший етап формування вміння працювати з історичним джерелом доречно поділити на три
кроки, другий й третій – на чотири кроки кожний. Характер кроку визначають методичні особливості
навчання. Усі кроки зростання самостійності учнів, які будемо вирізняти, зведені в таблиці 1.
На практиці реалізація першого етапу формування вміння працювати з історичним джерелом
може бути здійснена наступним чином. На уроці в 7 класі "Утворення Київської Русі. Політика
перших князів" (Тема 1. Виникнення та розквіт Київської Русі) учитель знайомить учнів з
фрагментом літопису, у якому, зокрема, йдеться про основні зовнішньополітичні заходи князя Ігоря –
походи проти Візантійської імперії 941 та 944 рр.

Таблиця 1.
Етапи зростання самостійності учнів основної школи в процесі навчання вміння працювати
з історичними джерелами
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1 етап
(учитель показує зразки роботи)
1 крок
2 крок
Учитель
читає
документ, Учитель
визначає
особу
поділяючи текст на логічно автора документа, час, місце
завершені частини, знаходить й обставини його створення,
основну думку кожної смислової встановлює вид джерела.
частини, викладає її. Пояснює, Учні пояснюють, як і чому
навіщо
потрібно
визначати вчитель
дійшов
такого
основну
думку.
Вчитель висновку.
узагальнює, про що йдеться в
документі.

3 крок
Учитель називає факти, про які
розповідає автор документа,
визначає причини та наслідки,
пов’язані з цими фактами,
авторські оцінні судження з
приводу цих фактів тощо.
Учитель
узагальнює
аналіз
документа та робить висновки,
пропонує
учням
записати
сформульовані основні думки
джерела у вигляді тез або цитат
чи опорних слів.
Учні пояснюють, чому вчитель
зробив саме такі узагальнення та
висновки.

2 етап
(учні виконують роботу колективно за допомогою вчителя)
1 крок
2 крок
3 крок
4 крок
Учні
читають Учні
читають Учні під керівництвом Учні під керівництвом
документ
за документ
за вчителя
визначають учителя
аналізують
безпосереднього
безпосереднього
ступінь
достовірності документ, застосовуючи
керівництва вчителя. керівництва вчителя, викладених у тексті пам’ятку.
Вони
колективно колективно
відомостей;
Учитель
пропонує
визначають основну визначають
особу виявляють
позицію учням
зафіксувати
думку
кожної автора документа, час, автора.
письмово
результати
смислової
частини місце й обставини його Учитель пропонує учням узагальненої
оцінки
тексту документа.
створення,
дібрати запитання до аналізованого
Учитель
пропонує встановлюють
вид джерела,
які документа.
учням
підтвердити джерела.
висвітлюють
ступінь
свої відповіді цитатою Учитель
пропонує достовірності
з документа.
учням
навести викладених у тексті
відповідну цитату, де відомостей;
йдеться про певну з’ясовують
позицію
подію, явище, особу автора.
тощо.
Учитель
пропонує
вибрати
в
тексті
аргументи
до
тез,
відповіді на запитання.
3 етап
(учні виконують роботу самостійно)
1 крок
2 крок
3 крок
4 крок
Учні
самостійно Учні
самостійно Учні
самостійно Учні дають узагальнену
опрацьовують
опрацьовують
опрацьовують документ, оцінку
аналізованого
документ,
документ, оцінюючи з’ясовуючи
значення джерела.
атрибутуючи його.
ступінь достовірності ідей
джерела
для Письмово узагальнюють
Учні формулюють та викладених у тексті історичного періоду, що результати аналізу та
записують результати відомостей; виявляючи вивчається,
та
для презентують їх.
атрибуції документа. упередження в тексті. сучасності.
Витлумачують мотиви
й причини свідомої або
несвідомої маніпуляції
автора
історичними
фактами.
"У рік 941. Пішов Ігор на Греків... Обійшли вони русів довкола. І порадилися руси, і вийшли,
оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки. Руси ж
повернулися до дружини своєї під вечір і на ніч, сівши в човни, утекли. Але Феофан, сановник
Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човни руські, і було видно
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страшне диво. Руси ж, бачивши полум’я, кидались у воду морську і намагалися подалі відбрести. І
таким чином рештки їх вернулися до себе. Ті ж, які прибули в землю свою, розповідали кожен своїм
про те, що сталося, і про вогонь із човнів. "Таке, як ото блискавка, що на небесах, – казали вони,–
греки мають у себе, і, її пускаючи, палили вони нас. І через се не подолали ми їх".
"У рік 944. Ігор зібрав багато воїв... рушив на Греків у човнах і на конях, прагнучи помститись за
себе. Коли почули це корсунці, вони послали гінців до Романа, кажучи: "Тут ідуть руси, покрили вже
море кораблями, без числа кораблів". Так само й болгари послали вість, кажучи: "Ідуть руси, і
печенігів вони найняли собі". Це почувши, цесар послав до Ігоря ліпших бояр, прохаючи і кажучи:
"Не ходи, а візьми данину, що її брав Олег, і я придам іще до тої данини". Так само й печенігам
послали вони паволок і золота багато. Ігор же, дійшовши до Дунаю, скликав дружину, і став
радитися, і повідав їм річ цесареву... І послухав їх Ігор, і повелів печенігам пустошити Болгарську
землю. А сам, узявши в греків золото і паволоки на всіх воїв, він вернувся назад і прийшов до Києва,
до себе..." [8].
Перший крок формування вміння роботи з джерелом передбачає застосування вже сформованого
загальнодидактичного вміння визначати основне в тексті. Тому доречним і дидактично виправданим
є запитання вчителя до учнів: "Про що йдеться в тексті і що саме довідалися?". Проте оскільки це
перший крок в опануванні вміннями роботи з джерелами, вчитель має розставити акценти відповідно
до навчальної мети (чітко сформулювати істотні ознаки історичних фактів, їх причинно-наслідкові
зв’язки тощо). Він зазначає, що в уривках документа йдеться про два походи князя Ігоря, здійснені
ним в 941 та 944 рр. При цьому, перший похід був невдалим. Човни русичів наразилися на "грецький
вогонь" візантійців (учитель пояснює й нові поняття та терміни, з якими учні ще незнайомі:
"грецький вогонь" – вибухова суміш зі смоли, сірки, селітри, нафти та ін., що горіла на воді). Другий
похід закінчився вдало: візантійський імператор запропонував сплатити русичам данину.
Наступні кроки у формуванні вміння працювати з історичним джерелом передбачають
ознайомлення учнів з процедурою встановлення особи автора документа, часу, місця й обставини
його створення, виду джерела. Так, на уроці в 7 класі "Русь за князювання Ольги та Святослава"
(Тема 1. Виникнення та розквіт Київської Русі) можна організувати опрацювання уривка з "Історії"
візантійського хроніста Льва Диякона: "Імператор згодився на переговори в позолоченій зброї, на
коні приїхав до берега Дунаю в супроводі великого загону вершників, що виблискували зброєю.
Святослав переїздив через ріку в човні і, сидячи за веслом, гріб разом з іншими без ніякої різниці. На
вигляд він був такий: середній на зріст, не дуже високий, не дуже низький, з густими бровами, з
блакитними очима, з плоским носом, з голеною бородою і з густими вусами. Голова в нього була
зовсім гола, а тільки з одного боку її висіло пасмо волосся, що означало знатність роду; шия
кремезна, міцна, плечі широкі і весь стан досить стрункий. Він здавався похмурим і диким. В одному
вусі стриміла в нього золота сережка, прикрашена двома перлинами, з рубіном, посеред них
установленим. Одяг на ньому був білий, нічим, крім чистоти, від інших не відмінний".
Після читання уривку вчитель називає автора джерела, який на власні очі бачив князя Святослава,
визначає факти, про які розповідає візантійський хроніст-сучасник подій, а саме: про зустріч
візантійського імператора Іоанна Цимісхія та руського князя після Доростольської облоги 971 р.,
зосереджуючись на авторських оцінних судженнях про риси вдачі Святослава та його зовнішній
вигляд. Після усного узагальнення вчителя, учням можна запропонувати письмово виконати
завдання, що передбачає доповнення твердження: За оцінками сучасників князь Святослав був (який)?
(мужній, сміливий, войовничий, невибагливий, відважний).
Другий етап формування вміння працювати з історичним джерелом, коли учні виконують роботу
колективно за допомогою вчителя, можна проілюструвати на прикладі того ж таки уроку в 7 класі
"Русь за князювання Ольги та Святослава" (Тема 1. Виникнення та розквіт Київської Русі).
"У рік 971. Прийшов Святослав до Переяславця, і заперлися болгари в городі. І вийшли болгари на
січу проти Святослава, і була січа велика, і одолівали болгари. І сказав Святослав воям своїм: "Уже
нам тут полягти. Ударимо мужньо, браття і дружино!" А під вечір одолів Святослав [болгар] і взяв
город списом, кажучи: "Се город мій!" І послав він до Греків [послів], мовлячи: "Хочу на вас іти і
взяти город ваш, як і сей". І сказали греки: "Ми не в силі супроти вас стати. Так що візьми з нас
данину [собі] і на дружину свою. Але скажіте нам, скільки вас, щоб дали ми по числу воїв". А це
говорили греки, обманюючи русів: греки бо є хитромудрі й до сьогодні. І сказав їм Святослав: "Єсть
нас двадцять тисяч", – і додав він десять тисяч, бо було русі десять тисяч тільки. І спорядили греки
сто тисяч на Святослава, і не дали данини.
І рушив Святослав на греків, і вийшли вони супроти русі. І коли побачили це руси, то убоялися
вельми множества воїв. І мовив Святослав: "Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею доведеться
стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не
зазнає. Якщо ж побіжимо ми, – то сором нам. Тож не втечемо, а станемо кріпко, і я перед вами піду.
Якщо моя голова ляже, – тоді самі подумайте про себе". І сказали вої: "Де голова твоя ляже, там і
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наші голови ми зложимо". І приготувались до бою руси і греки насупроти них. І зітнулися обидва
війська, і обступили греки русів, і була січа велика, і одолів Святослав, а греки побігли" [8].
Після традиційного відпрацювання вміння визначати основне в тексті історичного джерела (учні
під керівництвом учителя поділяють текст на частини, знаходять основне, відокремлюють головне від
другорядного, обґрунтовують свої відповіді), школярам слід запропонувати здійснити зовнішній
аналіз джерела. Учитель пропонує назвати документ та встановити, до якого виду джерел він
належить. Згодом учні розбирають питання, спрямовані на пошук інформації, що міститься в тексті
джерела. Школярі творчо реконструюють правила й звичаї військових боїв, відносини князя з
дружиною, мети зовнішньої політики Київської Русі. Так, вони з’ясовують: "З якими народами
воював князь Святослав в 971 р.? Якою була, за словами самого Святослава й літописця, мета цього
походу? Якими були правила й звичаї ведення бойових дій за Святослава?". Учням можна
запропонувати поміркувати, чому князь звертається до своїх воїнів зі словами "брати й дружина"? Які
ще частини тексту та як саме свідчать про стосунки князя й дружини? Навчально-пізнавальним буде
наступне завдання: "Поміркуйте та аргументуйте, які джерела міг використати літописець,
розповідаючи про походи Святослава. Чи були серед них візантійські й болгарські документи?"
Наступні кроки другого етапу стосуються ціннісних установок документа, виявлення
упередженості в тексті тощо. Учні під керівництвом учителя визначають, як автор розповіді про
Святослава ставиться до свого героя й руської дружини, знаходять у тексті джерела характерні слова
й висловлення. Розвиткові пізнавальної самостійності учнів сприятиме таке завдання: Порівняйте
відомості, почерпнуті на попередньому уроці про риси вдачі Святослава та слова князя про те, що в
його дружині 20 тис. воїнів. На цьому етапі, опрацьовуючи зазначений документ, учні під
керівництвом учителя зосереджуються на пошуку в тексті слів, які свідчать про ставлення автора до
"греків"; роблять спробу пояснити, чому в літописця склалася подібна думка про греків; наскільки
вона, на їх погляд, об’єктивна й справедлива? Узагальнюючи аналіз документа, вчитель має
запропонувати учням висловити судження про те, з якою метою літописець увів до свого оповідання
докладну розповідь про походи князя Святослава. Які ідеї він хотів донести до нащадків?
Останній крок другого етапу стосується використання учнями під керівництвом учителя певного
алгоритму опрацювання писемного історичного джерела – пам’ятки. За спостереженням
Ф. Коровкіна, дедуктивний перенос стереотипної логічної схеми, її застосування до вивчення нових
фактів є важливим засобом розвитку в учнів навчальних умінь [9: 253]. Н. Запорожець у результаті
експериментального дослідження дійшла висновку, що використання пам’яток можливе лише після
пояснення дій мисленнєвої операції та запровадження необхідного мінімуму логічних термінів. "У
прямому зв’язку з накопиченням знань і формуванням умінь школярів стає можливим... введення
нових "Пам’яток-приписів", виконання завдань підвищеної складності, що вимагає більш
самостійного й творчого рівня виконання" [2: 70].
У процесі формування вмінь самостійного опрацювання писемних історичних джерел доречно
використовувати наступні пам’ятки.
Пам’ятка для визначення походження тексту джерела
(паспортизація документа)
● Хто написав цей текст?
● Коли, де та за яких обставин він був написаний?
● До якого виду джерел він належить?
● Це повний текст чи фрагмент?
● Якщо це фрагмент тексту, то хто й чому вибрав саме цю частину тексту?
Пам’ятка для з’ясування змісту тексту
● Яким є зміст тексту?
● Які факти описано в документі?
● Як автор пояснює причини, викладає хід і визначає значення історичних подій?
Пам’ятка для встановлення достовірності інформації тексту
● Чи був присутній автор під час події, яку описує, чи взяв інформацію з первинних джерел?
● Коли написаний документ: одразу чи згодом після самої події?
Пам’ятка для з’ясування упереджень у тексті
● Якими є погляди автора? До чого він закликає і що засуджує? Чиї інтереси він обстоює?
● Чи є автор представником певної точки зору, чи обстоює він свій погляд на події?
● Як автор ставиться до описуваних подій та їх учасників? Чи є в автора особливі симпатії,
переваги?
● Якою мовою пише автор?
● Чи є аналізоване джерело єдиним свідченням про цю подію? Чи є інші джерела, як вони
описують подію? Яке з цих джерел більш достовірне й чому?
● Кому співчуває автор? Як він ставиться до описуваних подій?
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● Чи можна вважати документ достовірним і неупередженим?
Останній, третій, етап формування вмінь працювати з історичним джерелом передбачає виконання
роботи учнями самостійно. Проте тільки після набуття учнями достатнього досвіду доцільно
переводити їх на наступні ступені самостійної роботи. При цьому варто взяти до уваги
спостереженням відомого методиста-історика П. Гори, який зауважував: "Відповідно до того як
школярі опановують уміння користуватися одними прийомами пізнавальної діяльності, учитель
упроваджує в навчальний процес нові, складніші прийоми, водночас продовжуючи використовувати
"старі", що спонукає учнів "переносити" їх, тобто самостійно застосовувати при вивченні нового,
більш складного історичного матеріалу. Вміння володіти методичними прийомами формується в
учнів переважно лише в активній пізнавальній діяльності – під час розв’язання творчих і логічних
завдань, а також у процесі навчально-дослідницької роботи. Самостійна робота учнів за допомогою
нових методичних прийомів розгортається спочатку з допомогою вчителя. Даючи завдання, учитель
пропонує учням розповісти, як вони будуть застосовувати зазначений методичний прийом, за
допомогою яких розумових дій і в якій логічній послідовності. У процесі роботи він спостерігає за
правильністю записів, періодично "застосовує" зворотний зв’язок і в кожному випадку допомагає
учням, які стикаються з труднощами. Поступово школярі стають у роботі більш самостійними. Так, у
процесі активної пізнавальної діяльності вміння учнів переростають у навички" [4: 57].
Узагальнюючи приклади діяльності вчителя та учнів з формування вмінь працювати з історичним
джерелом, вважаємо за потрібне наголосити на кількох моментах.
1. Використання історичних джерел у межах навчального курсу слід організувати так, щоб було
враховано вимоги поетапного формування навчальних умінь; формуючи вміння важливо передбачити
закріплення розумових дій, зростання ступеня самостійності учнів під час виконання завдань.
2. Загальна логіка поетапного формування пізнавальних умінь для роботи з історичними
джерелами виглядає (за П. Гальпериним, О. Леонтьєвим, Н. Тализіною, О. Кабановою-Меллер [10:
158].) так:
створення мотиваційної основи дій;
створення орієнтаційної основи дій (опис способів і послідовності їхнього виконання);
виконання операцій за алгоритмом чи пам’яткою під контролем учителя (первинне
закріплення вміння);
виконання дій без опори на пам’ятку за умов самоконтролю (наступне закріплення);
самостійний вибір джерел і їхній аналіз (рефлексія, що дає змогу оцінити ефективність
виконання роботи).
3. Роботу з джерелами слід починати з 7 класу з опрацювання невеликих текстів, поступово
збільшуючи їхній обсяг і ускладнюючи навчальні прийоми від класу до класу, адже вміння
формується не за 2-3 уроки, а ця справа може розтягнутися на рік, а за браком навчального часу,
враховуючи інші види навчальної діяльності, на кілька років.
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Т. Л. Ковбасюк. Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь
працювати з історичними джерелами

Ковбасюк Т. Л. Развитие самостоятельности учащихся основной школы в процессе
формирования умений работать с историческими источниками.
В статье отражена методическая система по формированию умений работать с историческими
источниками, в основу которой положен принцип роста уровня самостоятельности учеников
основной школы во время работы с исследуемым историческим материалом. Проанализированы
этапы работы учителя и учеников по формированию умений работать с историческим источником
на примере использования фрагмента летописи. Уточнено содержание понятий "умения", "навык",
"прием учебной деятельности". Поданы памятки для проработки письменных исторических
источников.
Kovbasyuk T. L. Independence Development of Secondary School Pupils in the Process of Formation
Skills in Work with Historical Sources.
In the article the methodical system of abilities to work with historical sources forming, in basis of which
principle of students of basic school independence level growth is fixed during work with the explored
historical material is reflected. The stages of work of teacher and students in forming of abilities to work with
a historical source on the example of the use the fragment of chronicle are analysed. The content of concepts
of "ability", "skill", "adopting educational activity" is specified. Notes are given for working with written
historical sources.
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УДК 378.147: 811.111
І. П. Легзіна,

викладач
(Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов)
ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВМІНЬ
АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
Розглядається питання об’єктивізації оцінювання вмінь англійського писемного мовлення студентів
мовних вищих навчальних закладів. Виявляються причини можливих ускладнень в організації
оцінювання даних вмінь. Визначаються фактори, що збільшують об’єктивність контролю та
оцінювання. Доводиться необхідність і доцільність урахування показника сформованості вмінь
самоконтролю при оцінюванні знань студентів. Аналізуються формули оцінювання вмінь писемного
мовлення та виокремлюються найбільш придатні з них для здійснення оцінювання в умовах навчання
за комунікативним підходом.
Реалізація комунікативного підходу до навчання англійського писемного мовлення, передбачає
визначення таких процедур оцінювання, за результатами яких можна було б виявити реальний рівень
сформованості комунікативної компетенції. Незважаючи на сучасні вимоги до інтерпретації
результатів контролю часто виникає проблема відносності критеріїв оцінювання писемного мовлення
та показників сформованості комунікативної компетенції у цьому виді мовленнєвої діяльності.
Наприклад: кількість орфографічних помилок, не завжди говорить про те, чи досягнута
комунікативна інтенція автора, обсяг тексту не завжди свідчить про його якість. Перелічені чинники,
дозволяють нам поставити питання визначення чинників, що впливають на об’єктивність оцінювання,
простеження залежності форм контролю і процедур оцінювання від особливостей писемної
комунікації, аналізу можливих формул, за якими здійснюється оцінювання писемних робіт та
виокремлення з них тих варіантів, які найбільше відповідають комунікативному підходу до навчання.
Цим обумовлюється актуальність обраної нами теми, а також мета статті, яка полягає в теоретичному
визначенні способів об’єктивізації оцінювання результатів контролю вмінь писемного мовлення.
Проблемі оцінювання, взагалі [1-10 та ін.], та проблемі оцінювання писемного мовлення, зокрема,
присвячено ряд наукових праць [2; 3; 11-17 та ін.]. Проте, питання процедур оцінювання
продуктивних умінь писемного мовлення також знаходиться в процесі розвитку. Це пояснюється тим,
що оцінка письма як продуктивного виду мовленнєвої діяльності часто основана на суб’єктивному
судженні викладача про її виконання [1: 250].
Одним з найбільш об’єктивних способів оцінювання визнається метод тестів [3; 6; 10; 15; 20].
Головною відміною тестового контролю від традиційної контрольної роботи є те, що він завжди
передбачає вимірювання. Завдяки цьому оцінка, що надається за виконання тесту повинна
відрізнятися великою об’єктивністю та незалежністю від можливого суб’єктивізму викладача.
Інтерпретація результатів тестового контролю є одним з ключових етапів розробки специфікацій
тестових завдань. Зазвичай у специфікаціях тестових завдань оговорюються конструкт тесту, критерії
та процедури оцінювання мовних та мовленнєвих навичок. Наприклад: метод оцінювання (Scoring
Method) [6: 49], або характеристики оцінювання (Characteristics of Assessment), які включають
визначення конструкту (Construct Definition), критерії оцінювання (Criteria for Correctness) та
процедури оцінювання (Rating Procedures) [8: 52].
Ми вважаємо, що всі складові специфікацій тестового контролю знаходяться у взаємозалежності і
впливають на ступінь об’єктивності результатів тестування. Так, у разі невдалої подачі матеріалу,
виконавці тесту невірно його інтерпретують, що призводить до невірного результату (очікуваної
відповіді) і тестувальники не знають, як само тестовані інтерпретували установки до завдань [8: 5].
Тобто, точність установок тестових завдань впливає на успішність написання очікуваної відповіді та
її оцінку. Визначення конструкту тесту впливає на характеристики як процедур, так і критеріїв
оцінювання. Таким чином, інтерпретація результатів тестового контролю залежить від характеристик
інших компонентів специфікацій тестових завдань. Це пояснюється тим, що при контролюванні цього
виду мовленнєвої діяльності, виникають певні труднощі пов’язані з розбіжностями між реальними
ситуаціями спілкування та так званими "тестовими" ситуаціями.
Метою тематичного та рубіжного/підсумкового тестового контролю вмінь писемного мовлення у
вищих навчальних закладах має бути визначення рівню сформованості комунікативної компетенції в
письмі. Відповідно, під конструктом тестів нами розуміються вміння, які свідчать про нього.
Для визначення рівня сформованості комунікативної компетенції в письмі використовуються
тести з вільно конструйованою очікуваною відповіддю. На відміну від тестів з вибірковим типом
відповіді, тести з конструйованою відповіддю передбачають деяку залежність результату оцінювання
від суб’єктивного судження викладача. Це пояснюється тим, що продуктивне користування
іноземною мовою як засобом спілкування – суб’єктивний процес. Таким чином, при комунікативному
© Легзіна І. П., 2009
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підході до тестування вмінь писемного мовлення як продуктивного виду діяльності, оцінювання
завжди буде суб’єктивним [3: 26-27]. Для збільшення об’єктивності, загально рекомендується
залучати до процесу оцінювання не менше двох рейтерів.
Іншим способом підвищення об’єктивності оцінювання вільно-конструйованих відповідей є
використання спеціально розроблених холістичних або аналітичних критеріальних шкал. Вважається,
що при використанні холістичних шкал загальне враження рейтерів про роботу може сформуватись
під впливом лише одного з аспектів мовленнєвої діяльності [10: 163]. Цієї проблеми можна уникнути
користуючись аналітичними шкалами, коли надається окремий бал за різні мовні та мовленнєві
навички та вміння писемного мовлення, і є можливість проаналізувати успішність оволодіння ними.
Вважається, що такий спосіб оцінювання більше відповідає тестам, що проходять в умовах класноурочної форми навчання. Використання аналітичних критеріальних шкал обумовлюється їх зручністю
для здійснення контролю та сприянням формуванню вмінь самоконтролю студентів.
Звичайно, специфіка тестового контролю пояснює деяку обмеженість його використання для
визначення рівня володіння продуктивними вміннями писемного мовлення [3; 4; 6; 10; 15].
Моделювання ситуацій реального писемного спілкування в умовах тестового контролю ускладнено,
що з одного боку пояснюється розбіжностями між реальними характеристиками писемної комунікації
та показниками ефективності тестового контролю (надійністю, економічністю, практичністю), з
іншого боку – труднощами, пов’язаними з наданням очікуваній відповіді студентів форми придатної
для вимірювання. Перелічені вище факти приводять нас до думки, що в поточному контролі варто
поєднувати тестові завдання з нетестовими формами контролю комунікативного характеру.
Необхідність моделювання ситуацій реального спілкування в комунікативному навчанні і
контролі писемного мовлення дозволяє нам зробити припущення, що характеристики писемної
комунікації мають ураховуватись при розробці процедур оцінювання вмінь цього виду мовленнєвої
діяльності. Писемна комунікація на відміну від усної характеризується опосередкованим зв’язком між
учасниками спілкування. Це, з одного боку, вимагає від неї більшої експліцитності, ясності та
стилістичної строгості, ніж від усної, та утворює труднощі адекватного сприйняття інформації
вкладеної в текст, з іншого – дає людині, що пише, більше часу на критику власних думок та їх
перегляд, навіть до їх оформлення. Писемна комунікація – більш розгорнута, структурно
організована, логічно зв’язана, ніж усна. Такі її характеристики як попереднє обміркування, свідоме
обрання засобів висловлювання думок передбачають залучення до продукування тексту процесів
вольової саморегуляції особистості, що відбивається у здійсненні контролю за логікою висловлення
думок і викладом змісту, та у користуванні мовними засобами. Таким чином, писемна комунікація
має власні особливості, які треба ураховувати під час організації навчання та контролю вмінь
писемного мовлення [18: 192]:
опосередкований зв’язок між учасниками спілкування;
експліцитність та стилістична строгість;
попереднє обміркування;
старанне обрання фактів та їх мовне оформлення;
повний та ґрунтовний виклад думок;
поглиблена робота над словом і текстом;
можливість багаторазового переписування із редагуванням думок та форми їх
вираження.
Відповідно, можна виділити наступні етапи продукування писемного тексту:
Таблиця 1.
мотивація
до
написання

зосередження
на проблемі

планування/
утворення схеми/
помітки

написання
першого
нарису

перегляд/
перепланування/
переписування

перевірка та
написання
останнього
варіанту

Ми вважаємо за необхідне підкреслити той факт, що коректування, редагування та вдосконалення
власного писемного продукту є цілком природними і важливими етапами написання тексту.
Наприклад, повнота та ґрунтовність мовного оформлення думок залежить від того, чи була у
студентів можливість попередньо пройти через інші етапи процесу написання. Про необхідність
неодноразового перегляду думок та форми їх вираження свідчить і той факт, що мовленнєві вміння
відносяться до інтелектуальних умінь і ніколи не досягають повної автоматизації (рівня навичок),
значну роль у них грає контроль свідомості [11; 12; 15; 16;18; 19]. Перелічені чинники приводять нас
до думки, що оцінка виставлена за роботу відразу ж після написання тексту, без надання студентам
можливості перевірки та корекції власного тексту, виявиться менш об’єктивною ніж оцінка, яка
виставляється студентам після здійснення його редагування, із урахуванням ступеню розвинення у
студентів умінь самоконтролю і самокорекції.
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У процесі редагування власного тексту варто пам’ятати, що сприйняття є умовою будь-якого
спілкування. Урахування адресатів та того, з якими фоновими знаннями вони обізнані, необхідне для
визначення інформації, що має бути включена або прибрана з тексту, а також для того, щоб
передбачити ті труднощі, які можуть виникнути в читача під час його сприйняття. Якщо студентів не
навчити дивитися на свій текст очима читача, під час самодиктування їх висловлювання
записуватимуться так, як промовляються у внутрішньому мовленні, в результаті текст, усний варіант
якого є зрозумілим для автора, виявляється двозначним для читача [19: 248]. Рекомендується
редагувати власний текст не тільки в процесі його конструювання, але й через деякий час, що
дозволяє автору сприймати написаний текст з позицій читача [11; 16; 19]. Ми вважаємо, що наявність
у студентів умінь самоконтролю та редагування власної писемної діяльності, тобто їх здатність
самостійно попередити виникнення помилок, виявити та виправити припущену помилку самостійно,
буде свідчити про рівень сформованості в них зв’язного писемного мовлення. Як зауважує Сотова:
"Причини помилок, що були припущені і здатність учня їх усвідомити і виправити значно більше
характеризують мовленнєвий розвиток учня, ніж констатація мовних порушень" [16: 20]. Це дозволяє
нам зробити припущення, що саме аналіз сформованості умінь самоконтролю при інтерпретації
результатів контролю дозволить об’єктивізувати оцінювання вмінь писемного мовлення.
Лінгводидактами виділяються наступні рівні сформованості самоконтролю [1; 5; 14; 16]:
не сформований – студент припускається помилки та її не помічає;
низький рівень самоконтролю – студент знаходить помилку, на яку вказує викладач;
середній рівень самоконтролю – студент сам знаходить припущену помилку;
високий рівень самоконтролю – виправлення помилок проходить у процесі діяльності.
У залежності від рівнів сформованості самоконтролю виділяють зовнішню та поглиблену
корекцію. Під першою розуміється редагування, під другою – пояснення, чому те чи інше є
помилковим [7: 237]:
студент сам виправляє власні помилки без допомоги вчителя;
учитель натякає на те, як виправити помилки;
студенти опрацьовують вказані вчителем джерела, з метою виправлення помилок.
Відповідно до класифікації помилок по кількості зусиль, яких вимагає здійснення корекції
зарубіжні методисти виділяють [7: 238; 9: 8-10]:
slips – можуть бути виправлені студентами, якщо вони матимуть можливість
переглянути власну роботу (у вітчизняній термінології "недоліки");
mistakes – виправляються студентами в разі привернення вчителем уваги до них;
errors – вимагають глибокого аналізу та пояснень.
Зіставлення цих видів помилок із рівнями сформованості самоконтролю дозволяє визначити
помилки, характерні для кожного етапу формування самоконтролю вмінь писемного мовлення.
Таблиця 2.
Самоконтроль не сформований
Низький рівень самоконтролю
Достатній рівень самоконтролю
Високий рівень самоконтролю

errors
mistakes
slips

Якщо в роботі превалюють помилки типу errors – самоконтроль ще не сформований, mistakes –
низький, slips – середній, теоретично за умови наявності високо сформованих умінь самоконтролю
помилок не має бути взагалі. Але через те, що в писемному мовленні як виду комунікативної
діяльності вміння самоконтролю ніколи не автоматизуються, нам убачається можливим вважати
середній рівень самоконтролю достатнім для видів продуктивної діяльності.
Аналіз рівнів самоконтролю та помилок, виправлення яких є показником його сформованості
дозволяє виділити обов’язкові етапи організації роботи із текстом для визначення того, які уміння
самоконтролю наявні у студентів.
Етапи корекції
Перегляд написаної роботи та виправлення помилок типу
"slips".
Повторне редагування власної роботи після її перевірки
іншою людиною для виявлення помилок типу "mistakes".
Надання студентам додаткових пояснень та організація
колективного аналізу типу "errors".

Таблиця 3.
Володіння писемним мовлення
Високий рівень
Середній рівень

Низький рівень

На етапі перегляду роботи, що виконується відразу ж після її написання, студентам необхідно
дати установку на здійснення корекції помилок чорнилами іншого кольору. У результаті викладач
виявить у студентів помилки типу "slips". Наступним етапом є аналіз студентських робіт викладачем.
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Викладач має привертати увагу до речень, в яких є помилки, за допомогою підкреслення чи позначки
√ на полях. На цьому етапі доцільно також використовувати кодування помилок. Наприклад: S –
spelling, P – punctuation, WO – word order, L – linking, G – grammar, Pa – paragraphs, Pr – prepositions
[2: 252; 17: 152]. Студенти аналізують припущені помилки та виправляють їх, корекція може
проходити у формі традиційної роботи над помилками. Результати корекції дозволяють розрізнити
помилки, які студенти можуть виправити самостійно (mistakes) та ті, які можуть бути виправленні за
умови додаткової роботи із учбовими матеріалами. Останнім етапом корекції помилок має бути
колективний аналіз помилок типу "errors" усіма студентами групи. Оцінка, на нашу думку, може
виставлятися на основі визначення відсоткового співвідношення сформованості у студентів рівнів
самоконтролю.
Питання розробки процедур оцінювання розглядається у ряді наукових праць [4; 10; 14; 15 та ін.].
У методичній літературі пропонуються такі формули для отримання об’єктивної оцінки знань
студентів:
Формула 1 [4]
S = R – (W : (n - 1)), де
S – тестовий показник;
R – кількість вірних відповідей;
W – кількість невірних відповідей;
n – кількість запропонованих обіркових відповідей.
Цією формулою рекомендується користатись як для оцінювання тестів множинного вибору, так і
для тестів із вільно конструйованою відповіддю [14: 102]. В останньому випадку, на нашу думку,
доцільнішим буде її використання для визначення таких кількісних показників якості тексту, як вірно
написані слова, вірно сформульовані речення та вірно оформлені абзаци. Наприклад:
Формула 1 (наш варіант для обчислювання кількісних показників писемного мовлення)
S = R – (W : (n - 1)), де
S = R – (W : (n - 1)), де
S – тестовий показник;
S – тестовий показник;
R – кількість вірних речень у тексті;
R – кількість вірних слів у тексті;
W – кількість невірних речень;
W – кількість невірних слів;
n – загальна кількість речень.
n – загальна кількість слів.
-

Формула 2 [14]
Кількість вірних відповідей * 5
Загальна кількість відповідей

= середній бал

При оцінюванні умінь писемного мовлення за цією формулою, також визначатимуться кількісні
показники писемного мовлення, якщо вірною відповіддю вважатимуться вірно написані слова,
речення та абзаци.
Деякі іноземні спеціалісти пропонують наступний варіант об’єктивізації оцінювання писемного
мовлення [10]. Рекомендується визначати співвідношення різниці між кількістю вірно написаних слів
та слів, у яких є помилки, та кількості слів у виправленому тексті.
Формула 3 [10: 387].
кількість слів, у яких немає помилок – кількість помилок в роботі студента
кількість слів у виправленому тексті
Незважаючи на те, що зазвичай у такий спосіб оцінюються диктанти, важливим у цій схемі нам
убачається той факт, що кількість слів у виправленому тексті відноситься автором формули до одного
з показників, за якими виставляється оцінка. Це, на нашу думку, свідчить про необхідність
урахування сформованості умінь самоконтролю при оцінюванні писемного мовлення. У той же час,
ми вважаємо, що оцінювання продуктивних вмінь писемного мовлення, на відміну від оцінювання
диктантів, не може базуватись на суто кількісних показниках писемного мовлення, якими є кількість
слів у написаному тексті, кількість помилкових слів і кількість виправлених слів. Такий кількісний
показник як обсяг тексту не завжди дозволяє судити про його якість, кількість його компонентів ще
не говорить про комунікативну інтенцію автора та про зв’язок мікротем тексту в єдине ціле
повідомлення [16]. Унаслідок цього поза увагою викладачів залишатимуться такі якісні показники як,
наприклад, ефективність риторичної організації та урахування соціолінгвістичних конвенцій
використання організаційних засобів. Таким чином, знехтування якісними показниками писемного
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мовлення знижатиме об’єктивність оцінювання. Перелічені чинники доводять необхідність
використання аналітичних шкал при визначенні рівнів сформованості вмінь самоконтролю у
студентів. Перелічені факти дозволяють нам зробити умовивід щодо доцільності користування
критеріальними аналітичними шкалами з метою визначенням рівнів самоконтролю за окремими
аспектами мовленнєвої діяльності. Загальний ступінь розвитку вмінь самоконтролю при цьому
свідчитиме про сформованість комунікативної компетенції на письмі.
У педагогічній літературі критерій співвідношення припущених та виправлених самостійно
помилок є одним з тих, які найчастіше використовуються для оцінки рівнів сформованості
самоконтролю [1; 5; 14; 16]. Відповідно до цього схема оцінювання вмінь писемного мовлення, що
базується на урахуванні сформованості самоконтролю, матиме такий вигляд:
Формула 4
кількість виправлених помилок
* 100% = середній показник
кількість помилок у роботі студента
Визначення середніх показників самоконтролю окремих умінь писемного мовлення за подібною
схемою має проводитись на кожному з етапів корекції студентами власних помилок (див. табл. 3).
Можна припустити, що організоване в такий спосіб оцінювання, по-перше, дасть можливість
відобразити етапи конструювання тексту, властиві реальній писемній комунікації в організації
контролю писемного мовлення, по-друге, дозволить збільшити його об’єктивність.
Підсумовуючи викладене вище варто підкреслити, що однією з найбільш об’єктивних форм
контролю визнається тестування, проте контролювання писемного мовлення як продуктивного виду
мовленнєвої діяльності в тестових умовах
ускладнено через протиріччя, що виникає між
показниками ефективності тестів та характеристиками реальної писемної комунікації. Таким чином,
виникає необхідність варіювання тестових і нетестових форм контролю на заняттях. Важливим
чинником збільшення об’єктивності контролю в умовах комунікативного навчання нам убачається
залучення етапів продукування текстів, що властиві реальній писемній комунікації, до процесу
оцінювання. Останній факт призводить нас до думки, що показник сформованості самоконтролю має
враховуватись при визначенні рівня володіння писемним мовленням.
Узагальнені результати аналізу можливих заходів по об’єктивізації оцінювання можна
представити в таблиці:
Таблиця 4.

Чинники, що
зменшують об’єктивність оцінювання
збільшують об’єктивність оцінювання
; невдала подача матеріалу;
; невірна
інтерпретація
студентами
установок до тестових завдань;
; суб’єктивність процесу оцінювання
продуктивних умінь писемного мовлення;
; базування оцінки лише на кількісних
показниках;
; розбіжність
між
показниками
ефективності
тестового
контролю
та
характеристиками писемної комунікації.

; розробка специфікацій контрольних
завдань;
; апробація контрольних завдань;
; залучення до процесу оцінювання не
менше двох рейтерів;
; використання
критеріальних
шкал
оцінювання;
; варіювання форм контролю на заняттях;
;
прийняття
сформованості
самоконтролю за один із показників володіння
писемним мовленням.

Подальші дослідження в цьому напрямі полягають у розробці процедур визначення рівнів
сформованості вмінь самоконтролю по аспектам мовленнєвої діяльності та створені комплексу
діагностичних завдань для їхнього виявлення.
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Легзина И. П. Проблемы объективизации оценивания умений английской письменной речи.
Рассматривается вопрос повышения объективности оценивания умений английской письменной речи
студентов языковых высших учебных заведений. Определяются причины возможных трудностей в
организации оценивания данных умений. Указываются факторы, увеличивающие объективность
контроля и оценивания. Доказывается необходимость принятия во внимание показателя
сформированности умений самоконтроля при оценивании знаний студентов. Анализируются
формулы оценивания умений письменной речи и выделяются их варианты, наиболее полно
отвечающие требованиям коммуникативного подхода к обучению.
Legzina I. P. The Problems of English Writing Evaluation Objectivity.
The ways of writing evaluation objectivity improvement are considered. The causes of possible difficulties in
English writing evaluation are specialized. The factors increasing the objectiveness of the evaluation and
assessment are specified. The necessity of taking into consideration the self-control level while evaluating
students’ writing skills is proved. The most appropriate scoring methods and rating criteria for
communicative writing teaching are pointed out.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО
КОНТРОЛЮ ТА ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВУЗУ
У статті розглядаються переваги комп’ютерного контролю та тестування, необхідність його
застосування для перевірки знань студентів, а також окреслені необхідні положення підготовки
комп’ютерних програм та етапи проходження тестування. Подаються результати та висновки
констатуючого експерименту використання комп’ютерного тестування знань студентів І-ІІІ курсів
фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Сучасний етап інформатизації суспільства надав широкі можливості для використання
комп’ютерних технологій (КТ) у системі вищої освіти. Світовий та вітчизняний досвід свідчать про
активне впровадження КТ у навчальний процес, а також створення нових технологій в галузі освіти.
Вихідні концептуальні положення щодо змісту й організації використання інформаційних та
комп’ютерних технологій у системі вищої освіти ґрунтуються на основних положеннях Законів
України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанові Верховної Ради України "Про затвердження
завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки", Указу Президента "Про заходи
щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпеченню
широкого доступу до цієї мережі в Україні", "Національній програмі інформатизації", в яких
підкреслюється необхідність підвищення освітнього рівня населення й підготовки фахівців високої
кваліфікації шляхом впровадження в освітній процес нових форм навчання. У національній доктрині
розвитку освіти в ХХІ столітті зазначено, що пріоритетом її подальшого вдосконалення є
впровадження сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, які забезпечують доступ до
мережі високоякісних баз даних, розширюють можливості сприйняття складної інформації та
забезпечують належний рівень системи закріплення та перевірки знань.
Із введенням модульно-рейтингової системи в навчальний процес, комп’ютерне тестування стає
базою для перевірки досягнутого рівня розвитку здібностей, знань та вмінь. Широке впровадження
КТ в систему вищої освіти полягає в розробці й практичному використанні відповідного навчальнометодичного забезпечення, ефективному застосуванні інструментальних засобів комп'ютерного
навчання та контролю знань, системної інтеграції цих технологій у навчальні процеси. Це
здійснюється шляхом побудови контрольних комп’ютерних
тестових завдань різного рівня
складності, залежно від курсу навчальної дисципліни та вимог до неї.
Інтеграція України в Європейську спільноту ставить питання вивчення іноземних мов на якісно
новий рівень. Важливою складовою частиною системи навчання іноземним мовам є контроль.
Сучасний підхід до навчання іноземної мови вимагає створення такої системи контролю та
самоконтролю, яка б забезпечила здатність фіксувати динаміку формування іншомовної
комунікативної компетенції студентів, під якою розуміють здатність до міжкультурного іншомовного
спілкування. Складовою частиною комунікативної компетенції є лексико-граматична компетенція,
без набуття та вдосконалення якої якісне та повноцінне спілкування неможливе [1: 3-6].
Існуюча система перевірки сформованості лексико-граматичної компетенції іноземних мов є
недостатньо ефективною та потребує подальшого вдосконалення. Тому актуальною є проблема
створення такої системи контролю успішності навчання, яка б враховувала дидактичні принципи,
якими регламентується процес контролю, а також досвід використання комп’ютерних технологій у
навчальному процесі.
Дослідженню даної проблеми в зарубіжних країнах приділяється належна увага в педагогічній
теорії та практиці, зокрема, проблемам сучасного стану та перспективам вдосконалення системи
контролю знань (Ст. Віллер, Т. Эдвард, Р. Клінг, Дж. Мюллер, О. Огур, Дж. О’роурке, Д. Парріш,
Р. Філіпс та ін.). Вітчизняними науковцями досліджуються проблеми забезпечення системи вищої
освіти відповідним рівнем контролю знань (В. Е. Биков, Л. С. Гнаповська, Н. М. Дюканова,
О. В. Квасова, В. А. Коккота, Л. А. Лещенко, Н. І. Михальченко та ін.).
Однією з найефективніших форм перевірки знань студентів на сьогоднішній день є комп’ютерний
контроль та тестування. Мета комп’ютерного контролю та тестування може бути різною. Тести
поділяються на констатуючі, діагностичні та прогностичні. Констатуючі тести включають тести
навчальних досягнень і тести загального володіння іноземною мовою. Для перевірки сформованості
граматичних навичок та вмінь використовують тести, метою яких є визначення рівня навчальних
досягнень студентів у процесі оволодіння іншомовною компетенцією. Такі тести складаються в
© Статкевич А. Г., Фенчук О. О., 2009
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точній відповідності до програми або засвоєного навчального матеріалу і використовуються для
здійснення поточного, рубіжного і підсумкового контролю [2: 117].
Система комп’ютерного тестування дає об’єктивну оцінку знань студентів, дозволяє проводити
систематичну перевірку рівня засвоєння знань вивченого матеріалу дисципліни та надає можливість
визначити, в якій мірі досягнуті навчальні цілі, а також виконує освітню та виховну функції. Виховне
значення такого виду контролю є різним, зокрема, він привчає студента до самостійної роботи над
навчальним матеріалом та значно підсилює мотивацію. Безперервний зворотній зв’язок пожвавлює
навчальний процес, що призводить до задоволення студентів результатами своєї роботи на кожному
етапі навчання та служить стимулом для досягнення ними кращих результатів.
Визначаючи специфічні риси використання КТ у навчальному процесі нами був проведений
педагогічний експеримент, під час якого велика увага приділялася збору та аналізу результатів
комп’ютерного контролю та тестування знань з дисципліни "Іноземна мова" (англійська, німецька).
Під час експерименту студенти І-ІІІ курсів фізико-математичного факультету Житомирського
державного університету ім. І. Франка проходили комп’ютерне тестування з метою перевірки знань
курсу дисципліни. Для проведення комп’ютерного контролю та тестування нами були здійснені
наступні кроки:
а) підготовлено комплекс навчального матеріалу, що підлягає перевірці;
б) розроблено вимоги до виконання комп’ютерного контролю та тестів;
в) написані комп’ютерні програми (на мові програмування "Java-script");
Першим кроком підготовки комп’ютерного тестування став аналіз та розробка викладачами
англійської та німецької мови комплексу тестових завдань з дисципліни "Іноземна мова". Тести
розроблялись з урахуванням наступних обов’язкових вимог до технології комп’ютерного тестування:
1. Ознайомити учасника тестування з кількістю завдань у тесті та часовими
обмеженнями.
2. Учасник тестування повинен мати можливість до початку тестування виконати один
раз демонстраційний тест з метою ознайомлення з інтерфейсом тестової програми та
способами введення відповіді. (Демонстраційний тест є невеликим, містить два завдання
різного виду, які зустрічаються в контрольному тесті та базується на вивченому матеріалі)
[3].
Під час тестування на екрані монітора зображено одне тестове завдання (рис. 1).

Рис. 1. Інтерфейс тестової програми з граматики англійської мови
Інтерфейс тестової програми з тематичної лексики німецької мови зображено на рисунку 2.
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Рис. 2. Інтерфейс тестової програми з тематичної лексики німецької мови.
Усі елементи тестового завдання відображаються на екрані монітора. Важливі компоненти
виділені кольором, напівжирним шрифтом, підкреслюванням. Мигаючі елементи на екрані монітора
використовуються при виборі рівня складності. Спосіб вводу відповіді є простим та зручним.
Відповідь, що вводиться, відображається на екрані монітора і це відображення зрозуміле учаснику
тестування.
У свою чергу учасник тестування має можливість:
·
підтвердити відповідь натисканням клавіші. (Після підтвердження відповіді тестове
завдання не з’являється знову на екрані і виправити введену відповідь не можна);
·
виправляти введену відповідь до моменту підтвердження завершення введення
відповіді;
·
по закінченню тестування продивитись результат: отриману оцінку, тривалість
тестування, загальну кількість завдань в тесті.
До початку комп’ютерного контролю та тестування нами проводилась ознайомлювальна бесіда зі
студентами, що містила наступну інформацію:
·
назва теми з якої проводиться контроль та тестування;
·
цілі та кількість запропонованих завдань;
·
час, передбачений на виконання тесту;
·
необхідна кількість балів для отримання позитивної оцінки (згідно кредитномодульної системи).
У комп’ютерному тестуванні прийняли участь студенти І, ІІ та ІІІ курсів фізико-математичного
факультету спеціальностей "Математика", "Фізика", "Інформатика" Житомирського державного
університету ім. І. Франка, що вивчають англійську та німецьку мову. Завдання для тестів були
розроблені з урахуванням програмних вимог до дисципліни "Іноземна мова".
Порівняльний аналіз експерименту містив два етапи:
а) перевірка знань студентів шляхом написання підсумкової модульної контрольної роботи;
б) комп’ютерний контроль та тестування.
Показники етапів перевірки знань студентів згідно кредитно-модульної системи наведені в
таблиці 1:
Таблиця 1.
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Кількість балів та процентне співвідношення
Назва
дисципліни

Англійська
мова

Німецька
мова

Етапи
0-60

61-74

75-90

91-100

1

63%

26%

8%

3%

2

11%

31%

33%

25%

1

71%

22%

6%

1%

2

18%

40%

25%

17%

Порівняльний аналіз експерименту дозволяє зробити такі висновки:
1. Систематичне використання тестових завдань виявило наступні позитивні зміни в
поведінці студентів:
а) зросла активність роботи студентів на заняттях;
б) з’явилось наполегливе бажання отримати вищий бал при тестуванні, що є мотивом для
отримання кращих знань з дисципліни;
в) спостерігався стан психологічного комфорту;
г) проглядалось задоволення самих студентів результатами своєї роботи;
д) підвищилась мотивація до самостійної підготовки;
е) зріс інтерес до більш глибокого вивчення програмного забезпечення та розробки нових
програм.
2. Дозволило досягти вищої якості контролю знань вивченого матеріалу та проаналізувати
якість навчання студентів.
3. Дало можливість провести об’єктивну незалежну оцінку рівня засвоєння студентами всього
матеріалу навчальної дисципліни.
4. Значно скоротило час, що витрачається викладачем та студентом на здійснення контролю
якості знань.
Майже 100% студентів підтвердили той факт, що комп’ютерне тестування не викликає емоційної
напруги та нагадує "гру" з комп’ютером. "Поразка", тобто низький результат викликає бажання
повторити тест, що передбачає додаткову самостійну роботу. Позивним значенням є миттєве
отримання результату та бажання його покращити. Слід зазначити, що поведінка учасника тестування
в момент отримання результату свідчить про рівень самооцінки та впливає на його навчальну
активність. Комп’ютерний контроль та тестування виключають момент упередженого ставлення в
оцінюванні студента. Складність та об’єм тестових завдань однакові, що дає можливість порівнювати
результати тестування та спонукає до змагання за кращий результат.
Аналіз практики використання комп’ютерного контролю та тестування показує, що запропоновані
авторами методики побудови автоматизованих тестових програм сприяють підвищенню якості
закріплення перевірки та аналізу знань, умінь і навичок студентів. Це дозволяє оптимізувати роботу
моделювання тестових програм та вносити в них доповнення та зміни.
Зважаючи на вищевказане можна зробити висновок, що комп’ютерний тестовий контроль у
порівняння з традиційним має істотні переваги: враховується різна швидкість роботи студентів,
завдання диференціюються за ступенями труднощів; підвищується об’єктивність оцінки, з’являється
мотивація для додаткового або поглибленого вивчення навчального матеріалу, кращого сприйняття
навчальної інформації. Проведений констатуючий експеримент дає підстави стверджувати, що
комп’ютерний контроль та тестування може бути впроваджений як ефективний метод перевірки
навчальних досягнень студентів.
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Статкевич А. Г., Фенчук А. А. Некоторые аспекты практического использования системы
компьютерного контроля и тестирования в процессе проверки знаний студентов вуза.
В статье рассматриваются преимущества компьютерного контроля и тестирования, а также
необходимость его применения для проверки знаний студентов. Обозначены необходимые
составляющие подготовки компьютерных программ и этапы проведения тестирования. Подаются
результаты и выводы констатирующего эксперимента использования компьютерного
тестирования знаний студентов I-III курсов физико-математического факультета Житомирского
государственного университета.
Statkevych A. G., Fenchuk O. O. Some Aspects of the Computer Control and Testing System Practical
Use during Examination of High School Students.
The article deals with the computer control and testing advantages, and the necessity of its application for
students' examination. Necessary preparations of computer programs and stages of testing carrying out are
designated. Ascertaining experiment results of the computer control and testing system practical use are
presented. Computer testing was carried out among the I-III courses students of the Department of Physics
and Mathematics of Ivan Franko Zhytomyr state university.
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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕННЯХ
ІНСТИТУТІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття висвітлює питання підготовки педагогічних кадрів для задоволення культурноосвітніх потреб національних меншин у галузі вищої професійної педагогічної освіти.
Проаналізовано особливості функціонування національних відділень та змістовий
аспект підготовки майбутніх учителів шкіл національних меншин при інститутах
народної освіти, організованих в Україні у 20-х рр. ХХ століття.
Проведення державної освітньої політики в напрямі сприяння розвиткові полікультурного
суспільного середовища передбачає обов'язкове надання можливості національним меншинам
отримувати освіту рідною мовою. Одним з основних завдань на цьому шляху є проблема підготовки
спеціальних педагогічних кадрів, що володіють національними мовами й знанням національних
історичних та культурних особливостей. Як засвідчує аналіз наукової літератури та архівних
матеріалів, період 20-30-х років ХХ століття в Україні є важливим для розуміння процесів, що
відбувалися в сфері кадрового забезпечення шкіл для національних меншин. Саме в цей період були
створені оптимальні умови для задоволення національно-культурних потреб різних національних
меншин, у тому числі і в галузі вищої професійної педагогічної освіти.
Значний внесок у розробку проблеми національно-культурного будівництва серед представників
різних національних меншин та задоволення їхніх освітніх потреб в Україні в 20 – 30-х роках ХХ
століття зробили такі дослідники як С. І. Очеретянко, О. О. Войналович, М. В. Марчук, Б. В. Чирко,
Н. А. Сейко, О. О. Обидьонова, Н. І. Мельник, О. Я. Калакура, Н. В. Рудницька, Г. М. Кондратюк,
Н. Л. Кротік та інші, які на багатому документальному матеріалі розкривають зокрема, особливості
розбудови системи освіти для різних національностей. Але в цих дослідженнях акцент робиться на
історіографічні і фактологічні описи, тоді як змістовна сторона професійної підготовки наразі
розкрита недостатньо. Попри активне дослідження в цьому напрямі все ще недостатньо уваги
приділяється саме аналізу досвіду підготовки педагогічних кадрів до роботи у школах для
національних меншин. У цьому зв’язку звернення до історичного досвіду, набутого в період
впровадження в 20-30-х роках минулого століття політики сприяння національному розвиткові різних
етнічних груп, що проживали в Україні, має суттєве значення для осмислення і пошуку шляхів
ефективного розвитку сучасного полікультурного освітнього середовища.
З огляду на це, метою даної статті є розкриття особливостей функціонування і аналіз змістового
аспекту підготовки педагогічних кадрів для шкіл національних меншин на національних відділеннях
при інститутах народної освіти в 20-х роках ХХ століття.
Як відомо, з перших днів становлення радянської влади почалось створення мережі професійних і
вищих навчальних закладів. Система професійно-педагогічної освіти УСРР будувалася над
загальноосвітньою трудовою школою-семирічкою і складалася з вищих педагогічних курсів й
інститутів народної освіти (ІНО). ІНО як новий тип вищих навчальних закладів мав на меті
підготувати вчителів вищої кваліфікації, озброївши їх "широкою і всебічною підготовкою, щоб
створити керівника чи організатора широкої галузі народного господарства та державного
будівництва" [1: 8]. Організовувались ці навчальні заклади на базі дореволюційних університетів, але
на відміну від університетів, в ІНО акцент робився саме на педагогічній підготовці. Порівняно з
колишніми учительськими інститутами і курсами, педагогічна підготовка в ІНО доповнювалася
достатніми науковими знаннями. У структурі ІНО як закладу вищої педагогічної освіти
передбачалися такі факультети: 1) факультет соціального виховання (соцвих) – для підготовки
працівників молодшого концентру та дитячих установ; 2) факультет професійної освіти (профос) –
для підготовки педагогічних кадрів для шкіл другого концентру, профшкіл і технікумів; 3) факультет
політичної освіти – для підготовки працівників для професійних шкільних установ [2: 11].
Керівництво Наркомосу УСРР з перших років роботи у справі педагогічної освіти піднімало
питання не тільки про створення та організацію вищих педагогічних закладів для підготовки
національних працівників шкіл молодшого концентру (вчителів-комплексників), але й турбувалося
про задоволення нагальних потреб у створенні закладів підготовки вчителів старшого концентру
національних трудшкіл (вчителів-предметників). З огляду на це, у 1921 р. був розроблений
навчальний план факультету професійної освіти, розрахований на трирічний термін навчання, який
поділявся на сім секцій: математики, фізики, хімії, природознавства, географії, історії, мови і
літератури. Вся програма підготовки розподілялася за навчальними предметами на: 1) загальні
2) спільні дисципліни; 3) спеціальні для кожної секції [2: 59]. Загальні для всіх секцій дисципліни
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охоплювали знання соціально-економічного, історико-політичного та політехнічного характеру. Так,
у навчальних планах секції історії та секції мови і літератури російського відділення Одеського ІНО
1923/24 н. р. загальними дисциплінами соціально-економічного, історико-політичного та
політехнічного характеру були: вчення про еволюцію, предмети соціально-економічного мінімуму,
соціальні основи мови, політекономія, історія філософії, логіка і теоретичне пізнання, економіка
перехідного періоду, історія класової боротьби, економгеографія.
Спільні дисципліни були спрямовані головним чином на формування загальних засад мовознавчолітературознавчої та історіознавчої підготовки. До їх числа входили: етнографія і фольклор, історія
літератури (української, всесвітньої і національної), історія Росії, історія України, національна мова.
Спеціальні навчальні предмети формували методологічно-професійний компонент майбутніх
учителів-предметників тієї чи іншої секції. Зокрема, на мовно-літературній секції викладались:
основи поетики, народна творчість, вступ у слов’янські діалекти, походження і розвиток мови і
літератури, порівняльне мовознавство, історія слов’янської літератури, практика художньої творчості,
методологія викладання мови і літератури, практика мови (української, національної, слов’янської,
давньої та санскриту). До цієї ж групи предметів на історичній секції російського відділення
належали такі дисципліни: історія народного господарства, історія мистецтва та культури, основи
статистики, методологія історії та соціальних наук, історія соціалізму та соцруху, методи викладання
історії.
Аналізуючи зазначені навчальні плани, слід відмітити значне переважання дисциплін, в яких
особливо яскраво підкреслюється педагогічний характер факультету професійної освіти. Мова йде
про такі дисципліни, як: вивчення профшкіл, фізіологія і психологія загальна та перехідного віку,
новітні теорії у педагогіці, шкільна гігієна, система освіти РРФСР, організація шкільного життя,
пробні уроки у школі [3: 39, 41].
Паралельно із зазначеними групами дисциплін подавалися для вивчення також предмети, що
знайомили з виробничими процесами, а саме: машинознавство і технології, вивчення виробництва,
організація виробництва та ін. Це було пов’язано з метою ув’язки навчання з народним
господарством та державним будівництвом, так як у цей період почав активно втілюватися курс на
індустріалізацію і агрономізацію професійної освіти, що було юридично оформлено в Кодексі законів
про народну освіту. Ці дисципліни озброювали студентів не лише теоретичними знаннями у вузькій
галузі народного господарства, але і "знайомили майбутніх спеціалістів з виробництвом, давали
широкий громадсько-політичний розвиток" [2: 58]. Така підготовка проводилася з метою введення
майбутніх педагогів у ту сферу трудової діяльності, в якій будуть працювати їхні учні. Вивчення
архівних матеріалів і літературних джерел дає право стверджувати, що в цей період ці навчальні
плани на місцях виконувалися не у повному обсязі. Це було пов’язано головним чином з відсутністю
відповідного професорсько-викладацького складу. У зв’язку з цим, навчальні плани
пристосовувались до наявних можливостей, які мав той чи інший заклад.
Організація і розгортання мережі вищих професійно-педагогічних закладів для підготовки
вчителів національних шкіл в Україні набуло особливої актуальності в середині 20-х років ХХ ст. Це
було пов’язано головним чином із зростаючими потребами у педагогічних кадрах для національних
меншин, адже наявна мережа педагогічних курсів (довго- та короткотермінових) не вирішувала
питання забезпечення національних педагогічних кадрів для все зростаючої кількості національних
шкіл як молодшого так і старшого концентрів. З огляду на це, Наркомос УСРР видав постанову, у
якій зобов’язав Раду національних меншин при НКО УСРР докласти всіх зусиль для "зміцнення і
розширення мережі установ профосу серед нацмен і підготовки певних кадрів вчительства нацмен"
[4: 101]. З цією метою у вересні 1924 р. було організовано німецький та єврейський сектори
педагогічної освіти при Одеському ІНО [5; 6]. До їх складу входили основний факультет та робітфак.
Робота національних секторів підпорядковувалась основній меті факультету, яка полягала в
підготовці вчителів для установ соцвиху і для масових шкіл профосу. Викладання у цих секторах
проводилось відповідними національними мовами. При цих секторах також були засновані підготовчі
відділення, метою яких було озброїти абітурієнтів певним рівнем знань, необхідним для вступу до
того чи іншого сектору. Так, восени того ж року екзаменаційна комісія німецького сектора,
прийнявши вступні іспити, зарахувала на німецьке підготовче відділення 40 студентів, які отримали
змогу прослухати ряд дисциплін загальноосвітнього характеру, таких як: математика, історія класової
боротьби, німецька та українська мови, краєзнавство, природознавство, працезнавство, образотворче
мистецтво [4: 102].
Наступного року на першому курсі німецького сектору, який функціонував лише рік, навчалося на
першому курсі 25 студентів. Зі звіту Одеського ІНО за перший триместр 1925/26 н. р. дізнаємось, що
єврейський сектор факультету соціального виховання на цей час уже мав у своєму складі всі три
курси: на першому курсі навчалося 53 чол., на другому – 43 чол., на третьому – 41 чол. [7: 64]. Третій
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курс єврейського сектора поділявся на три ухили: агробіологічний, соціально-економічний,
техноматематичний, а також функціонував дошкільний відділ [7: 59].
На кожному факультеті також було організовано три предметові комісії: суспільствознавчолітературознавча, біологічна і педагогічна. До їх компетенції входило організаційне, навчальне та
програмно-методичне забезпечення належного функціонування відповідного національного сектора.
Так, наприклад, крім питань внутрішньої роботи єврейського сектору, педагогічна комісія займалася
питаннями громадсько-педагогічної роботи серед єврейського вчительства щодо організації
консультацій, методичних нарад, складання програм і проведення педагогічних недільних вечорів
тощо. До функцій суспільствознавчо-літературознавчої комісії входило складання програм, робочих
планів відділів, керування громадською роботою студентів політосвітнього характеру, а саме:
організації консультацій і семінарів для працюючих студентів. Це було пов’язано з тим, що велика
кількість студентів єврейського сектора працювала у порядку громадського навантаження у різних
клубах і на підприємствах [7: 60].
При вивченні звіту єврейського сектору Одеського ІНО за 1925/26 н. р., звертає на себе увагу
цікавий факт, а саме – у звіті зазначалося, що "значна частина студентів єврейського сектору працює
по школах як викладачі: на третьому курсі – 80%, на інших курсах – менше" [7: 61]. Цей факт яскраво
свідчить про нестачу наявних педагогічних працівників і велику проблему в задоволенні реальних
потреб у національних учителях, що змушувало керівництво республіки шукати інші альтернативні
шляхи вирішення цієї проблеми.
Незважаючи на наявні успіхи у сфері організації і належному функціонуванні національних
секторів професійно-педагогічної освіти при Одеському ІНО, існували й певні труднощі. Відсутність
висококваліфікованих викладачів, що володіли національною мовою, а також навчальних підручників
і посібників для студентів викликала певну обмеженість нормативних і спеціальних курсів, про які
ректорат інституту повідомляв Раду національних меншостей при Наркомосі УСРР. На
підтвердження цього можна привести зміст доповідної записки ректорату Одеського ІНО до Ради
національних меншин при Наркомосі України, у якій говорилося, що "Одеський ІНО вже використав
усі національні кваліфіковані сили, що малися в Одесі, і з огляду на їх нестачу мусив запросити
викладачів не досить високої для вищої школи кваліфікації для викладання на національних секторах,
тому дальше поповнення кадра викладачів не можливо зробити силами інституту і тому воно має
стати завданням Наркомосу. Не менш гостро стоїть питання про забезпечення німвідділу учбовими
підручниками, особливо книжок на німецькій мові" [8: 2]. Звернення ректорату Одеського ІНО та
керівництва інших національних відділень вищих закладів мало свій позитивний ефект. Вирішення
цієї проблеми Наркомос УСРР провадив такими шляхами: 1) залучення через Головнауку НКО до
складу аспірантури науково-дослідних кафедр осіб з відповідною підготовкою, котрі володіли
національними мовами; 2) переведення до національних відділень ІНО з інших вищих навчальних
закладів УСРР викладачів із знанням національної мови; 3) запрошення через НКО УСРР викладачів
вузів з інших республік СРСР, а також із-за кордону [8: 2]. Так, наприклад, вже через кілька місяців
до Одеси були направлені висококваліфіковані фахівці із зоології, ботаніки, німецької мови та
літератури. У продовження цієї акції, Рада національних меншин при НКО порушила питання перед
Одеським окружними виконкомом та окружною інспектурою народної освіти про матеріальнотехнічне забезпечення викладачів, направлених для роботи на німецькому відділі Одеського ІНО [4:
102]. Хоча й з великими труднощами, але все ж таки позитивно вирішувалося питання постачання
національних секторів ІНО навчальною літературою. З цією метою найнеобхідніші підручники та
приладдя, які були відсутні на Україні, замовлялися і поставлялися із-за кордону [9: 306].
Як уже зазначалося вище, до складу національних секторів входили і робітфаки (робітничоселянські факультети), навчання на яких спочатку тривало два роки, а потім термін навчання був
подовжений до трьох років. Затверджений 1 листопада 1922 р. Кодекс законів про народну освіту
УСРР юридично закріпив статус робітфаків, так само як і інститутів народної освіти як вищого
учбового закладу в галузі професійної педагогічної освіти [10: 36-37, 42-43]. Ці допоміжні навчальні
заклади розглядалися як один із шляхів пролетаризації вузів. Пролетаризація у широкому розумінні
передбачала "реорганізацію типів навчальних закладів на нових началах, встановлення сучасних
практичних завдань і цілей для школи, затвердження нових навчальних планів і програм, оновлення
складу викладачів та впровадження нових раціональних методів навчання і виховання" [1: 121].
Пролетаризація у вузькому розумінні полягала в комплектуванні професійних навчально-виховних
закладів "робітничо-селянським елементом", а насправді, на нашу думку, вона передбачала
"очищення" освітньої галузі від впливу "колишньої" інтелігенції з метою її "пролетаризації", тобто
усунення від навчально-виховного процесу, професіоналів-фахівців, які не згоджувались з діями
тогочасної влади, та посилення диктатури пролетаріату, у всіх суспільних галузях, у тому числі в
освіті. Ось чому при вступі на робітфаки і національні відділення ІНО перевага надавалася молоді з
робітничих та селянських родин.
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Перший національний робітфак (німецький) був організований у 1925/26 н. р. при німецькому
секторі Одеського ІНО, а з 1926/27 н. р. розпочав свою роботу і єврейський відділ при єврейському
секторі цього ж інституту [11: 108, 111]. Уявлення про зміст професійної підготовки на національних
робітфаках можна скласти з наступного навчального плану трирічного робітфаку (німецького,
єврейського) Одеського ІНО на 1926/27 н. р. [12: 26]. З навчального плану стає зрозуміло, що термін
навчання на національному робітфаці складав дев’ять триместрів та містив головним чином
дисципліни, засвоєння яких допомагало абітурієнтам "вступити до вищої школи з педагогічним
ухилом" [12: 26]. Аналізуючи навчальний план не можна не звернути увагу на його надмірну
заідеологізованість, що цілком очевидно мало "сприяти" пролетаризації підготовки майбутніх
вчителів. Третина навчального плану відводилась на предмети соціально-політичного характеру,
таких як: політекономія (4 год/тиждень на ІІ курсі), економполітика (4год/тиждень на ІІІ курсі),
історія господарчих форм (6 год/тиждень на І курсі), історія класової боротьби Росії і України
(6 год/тиждень на І курсі та 3 год/тиждень на ІІ курсі), історія класової боротьби Заходу
(5 год/тиждень на ІІІ курсі) та Радянська конституція (4 год/тиждень на ІІ курсі). Позитивним
моментом стосовно підготовки робітфаківців до продовження навчання на національному відділі ІНО
було те, що на вивчення національної мови відводилася найбільша кількість годин у тиждень (8 год.
на І курсі та 5 год. на ІІ і ІІІ курсах). На цих заняттях слухачі засвоювали знання з національної мови,
виконуючи вправи орфографічного і стилістичного характеру, знайомилися з технікою національної
мови та літератури, а також вчилися "читати та розбиратися у читаному, складати зв'язок між змістом
та головною думкою, яка відбивається у творах", конспектувати, складати плани та доповіді тощо. Як
зазначалося у пояснювальній записці до навчального плану робітфаку, велика кількість годин,
відведених на національну мову, пояснювалася тим, що "незнання мови буде затримувати нормальне
проходження інших дисциплін переходячи до ВУЗу" [12: 28]. З наведеної цитати, можна також
зробити припущення, що викладання цих " інших дисциплін" на національних відділеннях мало
здійснюватися національною мовою, з тим щоб належним чином підготувати майбутніх педагогів до
роботи в школах національних меншин. Крім того, велика увага надавалася оволодінню українською
та російською мовами. Вивчення російської та української мов на національних робітфаках, на нашу
думку, мало позитивне значення і в плані покращення їх професійної підготовки. У цьому зв’язку, на
нашу думку, є доречним порівняння навчальних планів національних робітфаків з аналогічними
українськими [12: 26]. Вивчення архівних матеріалів показало, що окремих навчальних планів для
вищих професійно-педагогічних закладів для національних меншин наразі не було. Вони
користувалися типовими навчальними планами, які розроблялися для аналогічних українських
закладів, вносячи свої доповнення і корективи на місцях, відповідно до національного характеру того
чи іншого відділення або національного сектору. Так, у пояснювальній записці до згадуваного
навчального плану робітфаку Одеського ІНО йшлося: "кількість годин у плані визначається на
місцях, яка – та чи інша дисципліна повинна зайняти місце в навчальному плані, а також аби не було
перевантаження студенства", а далі подавалися уточнення щодо зміни предметів для відділів
робітфаку національних меншин [12: 27]. Таким чином, головна відмінність навчального плану для
національних секторів робітфаку полягала у збільшенні кількості годин, відведених на національну
мову, і, зрозуміло, зменшенні обсягу часу на вивчення української і російської мов.
В якості так званих допоміжних навчальних закладів, що мали сприяти професійній підготовці
майбутніх національних педагогічних кадрів, при робітфаках національних секторів ІНО
функціонували зоологічний, анатомічний, фізико-математичний, мінералогічний, соціо-економічний
та краєзнавчий кабінети; також були організовані хімічна, рефлексологічна і психологічна лабораторії
та музей шкільної гігієни [7: 18]. Це свідчило про досить ґрунтовний підхід до загальноосвітньої і
зорієнтованої на фах довузівської підготовки абітурієнтів з числа представників національних
меншин для ІНО педагогічного ухилу, а також про наміри піднести фахову підготовку педагогічних
кадрів на значно вищий, ніж раніше, рівень і в термінах оволодіння основами професійної підготовки,
і в термінах врахування психологічних особливостей процесу засвоєння тих чи інших предметів.
У 1926 р. Наркомос УСРР видав "Схему системи освіти серед національних меншостей УРСР", де
наголошувалося, що "для підготовки викладачів для шкіл ІІ концентру існують національні відділи
при ІНО", які проводять свою роботу національною мовою" [13: 91]. Цей документ фактично був
своєрідною вказівкою до подальшого розгортання та поширення мережі професійно-педагогічних
закладів для національних меншин. Так, приблизно в цей період при Київському ІНО було
організовано єврейській відділ при факультеті соціального виховання, який у 1929 р. за постановою
Наркомосу України було реорганізовано у єврейський сектор з факультетами: соціального виховання
та професійної освіти (з відділами історично-економічним, фізико-хіміко-математичним та мовнолітературним) [14: 42]. Серед навчальних курсів, що формували певний зміст професійної підготовки
(політекономія, історія Заходу, історія педагогіки, загальне мовознавство, єврейська мова та
література, теорія літератури, німецька мова, та ін.), в роботі зазначеного сектору була присутня
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також ще одна складова, а саме насичений культурологічний блок предметів, як то: єврейська історія,
стародавня єврейська мова, західноєвропейська література тощо [14: 21].
Хоча в умовах відсутності уніфікованих типових навчальних планів національні відділення та
сектори вносили зміни в свої плани на власний розсуд, для загального уявлення та відтворення змісту
професійної підготовки вчителів для шкіл національних меншин на національних відділеннях ІНО
розглянемо навчальний план єврейського сектора Одеського ІНО на 1927/28 н. р. [15: 36]. Зазначений
навчальний план був розрахований на чотирирічний термін навчання, причому на третьому і
четвертому курсах передбачались фуркації за спрямуванням (соціально-економічним, техноматематичним та агробіологічним). Хоча у плані і не передбачалось чіткого розподілу дисциплін на
цикли, аналізуючи його, ми виявили дисципліни загальноосвітнього і суспільствознавчого характеру,
а також цикл предметів, що сприяли формуванню професійно-педагогічної майстерності майбутніх
національних вчителів.
Як початковий елемент підготовки майбутнього вчителя визначалися основи соціальноісторичного світогляду. Навчальні предмети, що входили до відповідної групи, викладалися протягом
усього терміну навчання. Серед них були: історія класової боротьби, політекономія, історичний
матеріалізм, радянське право, економгеографія. Головною метою цієї групи навчальних предметів
було "привити правильний погляд" на загальний світогляд, дати початкову економічну і політичну
грамотність, а також ознайомити і ввести майбутніх вчителів шкіл національних меншин в ідеологію
марксизму.
Паралельно з цією групою навчальних предметів на єврейському відділі факпрофосу ІНО
подавалися для вивчення також предмети природничо-наукового характеру, а саме: математика,
астрономія, фізика, хімія, геологія, географія, мовознавство, ботаніка, зоологія, енциклопедії
виробництва, біологічний практикум з краєзнавчим ухилом, анатомія і фізіологія людини тощо, які
забезпечували ґрунтовну загальноосвітню підготовку, недоотриману в трудовій політехнічній школі.
Характерною рисою зазначених дисциплін загальноосвітнього циклу було те, що деякі з них
викладалися на всіх чотирьох курсах (це такі універсальні предмети, як математика, фізика, хімія,
анатомія і фізіологія людини), а інша частина – лише на старших курсах (астрономія, геологія,
ботаніка, загальна біологія та розвиток організмів, та ін.), що було пов’язано з диференціацією циклів
на ІІІ і ІV курсах.
Третьою – центральною – групою навчальних предметів вважалися педагогічні й методичні
дисципліни. Предмети цієї групи мали стати стрижнем усього чотирирічного навчального процесу на
відділі ІНО, тому викладання цих предметів здійснювалося протягом усього терміну навчання.
Зокрема, на І-му і ІІ курсах студенти лише знайомилися з основами професійних теоретичних знань
педагогічної освіти. Для цього їм читалися такі дисципліни, як: історія педтечій, шкільна гігієна,
дидактика, педагогіка, педологія та юнацтвознавство. Педпрактика на І курсі полягала в ознайомленні
слухачів (як ще називали студентів ІНО) з роботою профшкіл і технікумів шляхом екскурсій та
спостережень. Починаючи з ІІ курсу, проводилося вже практичне використання накопиченого
матеріалу шляхом педагогічної практики у школах (на ІІ курсі – 2 год., на ІІІ курсі – 4 год., на ІV
курсі – 8 год.), у ході якої аналізувались практичні питання з точки зору фізіології й психології
перехідного віку. Педпрактика на цих курсах була активною: студентам доручалося ведення уроків у
школах, згідно вказівок методистів тих чи інших дисциплін [7: 66]. Щодо методів опрацювання
навчальних курсів, то домінуючими серед них були бесіди і реферати. Вивчення матеріалу
проводилася студентами у гуртках, що було закріплено робочими планами [7: 60].
Отже, аналіз навчального плану єврейського сектора Одеського ІНО свідчить, що на першому
місці у професійній підготовці майбутнього вчителя національної школи стояло не стільки практичне
оволодіння фаховою підготовкою, скільки формування його соціально-політичного світогляду. По
суті, власне методична підготовка виглядала дуже загальною, слабо прив'язаною до потреб глибокого
вивчення конкретного матеріалу майбутнім учителем-предметником, так як на вивчення методичного
компоненту у навчальному плані була передбачена лише одна дисципліна – методика спецгалузей, на
яку на ІІІ і ІV курсах відводилося лише 2 год. Також була відсутня така дисципліна, як національна
мова, котра, на нашу думку, складала основу для розуміння і вивчення всіх інших предметів
відповідними національними мовами, чого не можна сказати про національні робітфаки при ІНО, де
на вивчення цього предмету відводилася найбільша кількість годин.
Таким чином, із вищезазначеного можна зробити висновок, що для навчальних планів
національних відділень ІНО 20-х років ХХ ст. було характерним: зайва заідеологізованість,
зорієнтованість на розв’язання поточних ідеологічних завдань та переобтяженість предметами
загальноосвітнього характеру (багатопредметність), а також мало приділялося уваги професійнопедагогічному компонентові фахової підготовки майбутніх вчителів національних шкіл і
вдосконаленню у національній мові.
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Як відомо, інститути народної освіти як структурна одиниця системи педагогічної освіти України
проіснували лише до 1930 року. З метою уніфікації педагогічної освіти України у відповідності з
системою педосвіти СРСР з серпня 1930 р. в Україні вища педагогічна освіта почала забезпечуватися
інститутами соціального виховання з терміном навчання 3 роки і педагогічними інститутами
професійної освіти з терміном навчання від 3,5 до 4 років.
Досвід підготовки педагогічних кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ
століття такими професійними педагогічними навчальними закладами, як національні відділення при
ІНО, дає право і спонукає до більш широкого його використання й вдосконалення в сучасних умовах.
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Войналович Л. П. Содержание профессиональной подготовки учителей на национальных
отделениях институтов народного образования в Украине в 20-х годах ХХ столетия.
Статья освещает проблемы подготовки педагогических кадров для удовлетворения культурнообразовательных потребностей национальных меньшинств в сфере высшего профессионального
педагогического образования. Проанализированы особенности функционирования национальных
отделений и содержательный аспект подготовки будущих учителей школ национальных
меньшинств в институтах народного образования, организованных в Украине в 20-х годах ХХ ст.
Voynalovich L. P. The Content of Professional Teachers’ Training on National Departments of People’s
Education Institutes in Ukraine in the 20-s of the 20th century.
The article highlights the problems of teachers’ training for satisfying cultural-educational demands of
national minorities in the sphere of higher professional pedagogical education. The peculiarities of national
departments functioning and the content aspect of preparation of future teachers for national minorities in
people’s education institutes in Ukraine in the 20-s of the 20th century are analyzed.
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ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ А. С. МАКАРЕНКА ТА ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ
ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглядається проблема розвитку поглядів видатних українських педагогів минулого
століття на громадянське виховання, аналізується наукова історико-педагогічна спадщина
видатного класика педагогіки А. С. Макаренка, його погляд на проблему виховання особистості
громадянина нової держави, в котрій гармонійно поєднуються власні інтереси з інтересами
суспільства.
Сьогодні, як ніколи, час вимагає формування особистості, корисної для себе, громади і
суспільства. Соціально-економічні та політичні перетворення в Україні висувають нові вимоги до
розвитку духовності громадян, виховання їх на засадах патріотизму і громадянськості, до виявлення
особистістю таких рис, як готовність свідомо й активно сприяти соціальному прогресу в країні,
проявляти громадянський обов'язок, відповідальність і мужність, почуття любові до Батьківщини,
готовність працювати на благо рідної землі, захищати її, зміцнювати її міжнародний авторитет тощо.
У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності
зазначається, що метою громадянського виховання є формування свідомого громадянина, патріота,
професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями, з рисами характеру,
світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток
демократичного громадянського суспільства в Україні. Серед стратегічних завдань, котрі
окреслюються даним документом, передовсім виділяються: формування національної свідомості,
виховання почуття громадянськості, що є багатоаспектним поняттям, відданості в служінні
Батьківщині; утвердження взаємозв'язку між ідеалами індивідуальної свободи; формування
толерантного ставлення до інших культур і традицій. При цьому підкреслюється, що важливою якістю
української громадянськості має бути її дієвість, тобто турбота про благо народу та сприяння
становленню й утвердженню української держави. Під громадянськістю слід розуміти духовноморальну цінність, світоглядно-психологічну характеристику людини, зумовлену її державною
самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної країни. З цим пов'язане більш чи менш
лояльне ставлення людини до встановлених у державі порядків, законів, інституцій влади, почуття
власної гідності, знання і повага до прав людини, чеснот громадянського суспільства, готовність та
вміння дотримуватися власних прав та обов'язків [1].
Будучи генералізуючим, інтегральним особистісним новоутворенням дітей, громадянськість
поєднує аксеологічне, етнокультурне і дієве ставлення до себе, однолітків, інших людей, до природи,
соціального оточення, до матеріальних і духовних надбань. Складність формування цієї інтегральної
якості зумовлюється надмірною комерціалізацією соціальної сфери в Україні, життєвими
негараздами, бідністю значної частини громадян, розбіжностями між реальним і бажаним.
Представлена в педагогічних дослідженнях соціологічна статистика свідчить про те, що до сьогодні ще
не розроблено чіткої системи виховання громадянськості в учнів загальноосвітньої школи. Особливо
конкретних технологій і рекомендацій потребують учителі й вихователі, які працюють, зокрема, з
підлітками як в урочний так і в позаурочний час.
Мета цієї статті полягає у тому, щоб проаналізувати різні підходи вчених, громадських діячів і
педагогів ХХ століття до проблеми громадянського виховання.
Проблема громадянського виховання не нова, вона має тривалу історію. Проблема історичного
розвитку громадянського виховання в Україні знайшла цілком повне відображення в науковому
доробку вчених, громадських діячів і педагогів минулого (М. Драгоманов, М. Грушевський,
Б. Грінченко, І. Огієнко, К. Ушинський, С. Русова, Л. Білецький, Д. Дорошенко, С. Постернак,
Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський) та сучасності (О. Сухомлинська, М. Баришевський,
П. Ігнатенко, Н. Косарева, Л. Крицька, І. Тараненко, В. Оржехівська, С. Рябова, К. Чорна та ін.).
На різних етапах історичного розвитку підходи до проблеми громадянського виховання залежали
значною мірою від певних соціальних умов, стану суспільства та його ідеології. Розбудова
української держави ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання –
виховання сучасного громадянина й патріота, що спонукає до перегляду змісту та організації освіти,
як шкільної, так і позашкільної.
Інтенсивне реформування політичного, економічного, духовного життя українського суспільства
потребує прискореного розвитку і формування громадянської свідомості й позиції молоді та дітей, які
здатні побудувати демократичне громадянське суспільство, діючи за принципами конституційної
© Дашинська О. В., 2009
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демократії та поваги до прав людини. Громадянське виховання дітей трактується як спільна творча
діяльність, взаємодія вчителів, батьків, вихователів та їх вихованців, яка стимулює розвиток у нового
покоління кращих громадянських якостей через забезпечення необхідних умов для ефективного
функціонування механізму внутрішньої ціннісно-нормативної регуляції поведінки особи та
включення її в різноманітні громадянські відносини [2: 41].
Українська наукова еліта початку XX століття особливу увагу надавала формуванню
громадянського світогляду. М. Грушевський писав, що та стадія українського життя, в яку ми увійшли,
вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов'язку, певного аскетизму і навіть
героїзму від українського народу. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути із себе ці моральні
сили. Він був переконаний, що молодь треба виховувати на високих ідеях української державності.
К. Ушинський уперше обґрунтовує поняття "мала батьківщина" й окреслює стратегічний напрям
його формування шляхом запровадження навчального предмета у початковій школі
батьківщинознавства. Один з небагатьох мислителів, учених-педагогів за часів російського царизму,
він відстоював думку про "громадянську моральність", наголошуючи, що у характері простого народу
багато могутніх задатків чесної громадянськості; в свою чергу, відмова від її виховання приведе до
духовного зубожіння і моральної деградації суспільства.
По-сучасному звучить переконання С. Русової, яка у своїй роботі "Націоналізація школи"
констатувала, що українські педагоги повинні допомагати нашому людові, дати змогу йому утворити
тепер, негайно свою власну, не чужу, а рідну школу, де б діти почувалися так само добре, як удома, де
б учитель жив у товариській згоді з учнями, і куди батьки могли б вільно приходити, придивлятися до
цілком рідного їм освітнього куточка [3: 42].
Особливого значення громадянському вихованню надавав Г. Ващенко. Він запропонував систему
національного виховання, яка носила людино- і державотворчий характер. До цієї системи
національного виховання Г. Ващенко включав громадянське виховання як органічну її підсистему,
хоча самого терміну не вживав. Педагог наголошував на необхідності виховання особистості з
почуттям національної гідності, патріотизму, громадянської пошани і злагоди.
70-річне панування радянського тоталітарного режиму залишило свій глибокий відбиток у
менталітеті не тільки українців, а й усіх радянських людей. Для радянської ментальності притаманним
було очікування захисту від всесильної держави, що посилювало безпорадність та безініціативність. У
Радянському Союзі незалежна громадянська діяльність, позбавлена контролю з боку влади, була
неможливою. В Україні, на відміну, наприклад, від західної моделі розвитку громадянського суспільства,
автономія закону була суворо обмежена принципом сильної влади держави, який посилював відокремлення
держави від суспільства, а це не могло не вплинути й на розвиток громадянського виховання [4: 131].
Ідея виховання "майбутніх громадян соціалістичної республіки" у перші роки встановлення влади
була задекларована в багатьох тодішніх документах. Новий лад вимагав від школи "не підданих і
обивателів, а творців, організаторів, громадян соціалістичної республіки" [5: 26]. Теорія
комуністичного виховання, в основу якої покладено учення марксизму-ленінізму, представляє собою
загальні положення формування будівника комуністичного суспільства.
Відмітимо, що там, де немає громадянського суспільства бодай у зародковому стані, не може бути і
громадянського виховання, а будь-які спроби його здійснення перетворюються на звичайний фарс. Це
недвозначно довів досвід Радянського Союзу, де робилися наполегливі спроби організувати неперервну
політичну (громадянську) освіту. Однак вони були приречені на невдачу, оскільки в першу чергу в
суспільстві радянського зразка попит був не на громадянськість, яка розглядалася тоді у контексті
виховання "громадян соціалістичної держави" (пригадаємо, що у двотомному "Педагогічному
словнику", виданому в Москві у 1960 р., написано, що "громадянське виховання – це реакційний
напрям у буржуазній педагогіці епохи імперіалізму, який ставить за мету виховання, підготовку
покоління молодих робітників – покірливих слуг капіталу", а у чотиритомній педагогічній
енциклопедії (1964-1967 рр.) про таке поняття, як "громадянське виховання", взагалі не згадується),
ось чому попит був на так би мовити політичну індокринацію. Адже простір громадянськості був
украй звужений, завдання школи полягало в тому, щоб "виховати справжніх борців за ідеали
соціалізму" [3: 42-43].
Розглядаючи генезу ідей громадянського виховання, не дивлячись на заполітизованість та
заідеологізованість історико-педагогічного періоду, не можна обійти увагою погляди і продуктивну
педагогічну практику А. С. Макаренка (1888-1939 рр.), який вважав виховання громадянина основою
формування особистості й сформулював головні характерні риси, притаманні такій людині, а саме:
вміння кваліфіковано працювати, бути політично й економічно освіченим, мати високу загальну
культуру, вміння працювати в колективі, бути дисциплінованим тощо. Громадянськість, як
стверджував педагог, проявляється також в усвідомленні необхідності професійного і соціального
самовизначення з урахуванням реальних обставин, особистих нахилів і потреб держави. Головною
проблемою виховання громадянина він вважав виховання свідомої дисципліни, колективної етики,
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зміст якої полягав у вихованні людини, в котрій гармонійно поєднуються власні інтереси з інтересами
суспільства [6: 40].
Необхідно відмітити, що А. С. Макаренко досить критично ставився до традиційної педагогіки,
яка обмежує проблеми виховання процесом навчання. Антон Семенович Макаренко відповідав на
твердження "Вчитель – він же викладає, от у той самий час він і виховує", що історія, звичайно, виховує.
Виховує й література, і математика. Проте ніякого права обмежувати виховний процес класною роботою,
звичайно, ніхто не має, як не має права інженер-будівельник запевняти, що, зводячи будинок, досить
цікавитися тільки питаннями центрального опалення та конструкції даху [7: 318].
Корисною є також порада видатного класика у розумінні ролі окремого педагога у виховному
процесі. А. С. Макаренко говорив, що не уявляє собі, щоб педагогіка могла покладатися на
відособленого вихователя. Звичайно, без талановитого вихователя, який здатен керувати, має пильне
око, наполегливість, розум, досвід, словом, без доброго вихователя нам важко [7: 171], проте там, де
вихователі не поєднані в колектив і колектив не має єдиного плану роботи, єдиного тону, єдиного
точного підходу до дитини, там не може бути ніякого виховного процесу [7: 172].
Щодо врахування індивідуальних особливостей учнів, індивідуального підходу до них, про що зараз
актуально говорити, А. С. Макаренко писав, що ми завжди повинні пам'ятати, якою б цілісною не
уявлялася нам людина при широкому узагальненні, все ж не можна її вважати зовсім одноманітним
явищем. Люди певним чином є матеріалом для виховання дуже різного ґатунку, і "продукт", який ми
випускаємо, також буде різноманітним. Було б неймовірним верхоглядством ігнорувати людську
різноманітність і питання про завдання виховання намагатися втиснути у спільний для всіх словесний
рядок [7: 169].
Зазначимо також, що ідеї виховання громадянськості в колективі й через колектив, які розробив і
впроваджував у практику А. Макаренко, і сьогодні мають аргументований і актуальний характер.
Педагог довів, що виховання в інтересах держави плідне тоді, коли його поєднувати з розвитком
творчої індивідуальності, стимулюючи водночас як моральні почуття, так і "правові емоції".
Виховання людини, громадянина, здатного свідомо, енергійно й успішно брати участь у будівництві й
захисті нового суспільства, було в центрі уваги А. Макаренка. При цьому педагог вважав, що
розв'язати це завдання можливо лише в умовах "господарства". Йому вдалося стратегічно правильно
продумати, організувати і поетапно здійснити виховний процес, у якому центральне місце займала
колективна праця [8: 47-48].
У подальші 40–60-ті рр. ХХ ст., які є кризовими для розвитку громадянського виховання,
В. О. Сухомлинський розкрив зміст поняття "громадянськість" та розробив шляхи її формування.
Вчений-педагог вважав, що формування громадянських поглядів, переконань, почуттів є
центральною проблемою всього виховання.
Нам слід пам’ятати, що не всі педагогічні ідеї 20 – 30-х та 40 – 80-х років ХХ ст. можуть бути
використані в сучасному виховному процесі. Тому із скарбниці минулого можна брати лише те, що
відповідає потребам сьогодення.
Питання громадянського виховання стало особливо актуальним у період проголошення і
розбудови України як демократичної, правової держави, що потребує нової людини-громадянина,
свідомої щодо своїх прав і обов'язків, активної й творчої особистості з високою національною
свідомістю, твердим характером і сильною волею. К. Чорна зазначає, що якісно нову державу можуть
створити тільки якісно нові громадяни, які, у процесі виховання, змінять себе, свою свідомість. Саме
у зазначений час ми спостерігаємо активізацію у справі наукового обґрунтування і практичного
забезпечення нової системи виховання, мета якої полягає у вихованні демократично і національно
зорієнтованої особистості, формуванні в неї комплексу громадянських якостей [8: 48].
Ідея громадянського виховання у своєму розвитку пройшла довгий і непростий шлях, але
сьогодні, в умовах розбудови української демократичної держави, важливого значення набуває
громадянське виховання як невід'ємний чинник формування свідомої особистості, спроможної
забезпечити розв'язання завдань, що стоять перед українським суспільством.
Виховання громадянина України в сучасних умовах є головним стратегічним завданням школи і
позашкільних закладів, батьківської спільноти та громадських організацій, адже діти, які повсякденно
виховуються на громадянських засадах, у недалекому майбутньому стануть тим життєстверджуючим
потенціалом, який захоче і буде здатний побудувати громадянське суспільство.
Дана стаття не висвітлює всіх аспектів проблеми громадянського виховання в науковопедагогічній спадщині видатних українських педагогів ХХ століття та майже не розглядає цю
проблему на сучасному етапі розвитку української держави. Перспективами подальших наукових
розвідок у цьому напрямку, на нашу думку, можуть бути вивчення теоретичних засад і практики
формування громадянськості та громадянської спрямованості у дітей та молоді, теоретикометодологічне обгрунтування поняття "громадянська спрямованість", особливості її формування у
молодших підлітків та ін.
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Дашинская Е. В. Проблема гражданского воспитания в научно-педагогическом наследии
А. С. Макаренка и выдающихся украинских педагогов ХХ столетия.
В статье рассматривается проблема развития взглядов видающихся украинских педагогов
прошедшего столетия на гражданское воспитание, анализируется научное историко-педагогическое
наследие выдающегося классика педагогики А. С. Макаренка, его взгляд на проблему воспитания
личности гражданина нового государства, в котором гармонично сочетаются личные интересы с
интересами общества.
Dashinska H. V. The Problem of Civil Education in Scientific and Pedagogical Heritage of
A. S. Makarenko and Oustanding Ukrainian Teachers of the 20th century.
In the article the problem of outstanding Ukrainian teachers of last century views development on civil
education is examined, the scientific historical-pedagogical heritage of the outstanding classics of
pedagogics A. S. Makarenko, his opinion about the problem of personality development of a citizen of a new
state, in which personal and public interests are harmoniously combined is analyzed.
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КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто концепції інформаційно-освітнього середовища в процесі інформатизації
системи вищої професійної освіти в сучасному світі. Досліджується розробка концепцій за
оптимальних педагогічних умов використання інформаційної системи в процесі інформаційноосвітнього середовища. Розглядається зв'язок поняття інформаційного середовища з терміном
"освітній простір".
Відмінною особливістю системи сучасного професійного навчання є наявність у системі
домінуючого елемента – інформаційного середовища, що забезпечує активне використання
інформаційних технологій у навчальному процесі.
Освітнє середовище є заключною формою в історичному ряді завершує історичний ряд форм
організації навчання на інтегративній основі, вона вбирає в себе все найкраще, що було накопичено
інноваційною педагогікою за минуле століття. Хоча перші згадки про необхідність створення
універсального освітнього середовища можна знайти вже в педагогів-класиків. Уперше про нього з
усією визначеністю заявляє Ж.-Ж. Руссо. Він розмірковує про необхідність пошуку "засобу, щоб
зблизити всю масу уроків, розсіяних в стількох книгах, звести їх до однієї загальної мети, яку легко
було б бачити, цікаво простежити ..." [1].
Його думку розвиває Песталоцци, послідовно проводячи теорію про те, що зближення навчання та
праці буде сприяти розвитку природного прагнення до діяльності, прагнення до творення.
Проблема поєднання трудової та навчальної діяльності отримує подальший розвиток у роботах
Дж. Д’юі. Він долає деякий механістичний підхід Песталоцци до з'єднання праці та навчання й
перетворює виробничу працю в головний інтеграційний фактор, провідний інтеграційний механізм,
за допомогою якого проводиться систематична інтеграція різнопредметних знань навколо історично і
соціально значущих виробничих проблем.
Розроблена Д’юі концепція трудової школи була експериментально апробована в ХХ ст.
Радянська трудова школа (М. К. Крупська, О. В. Луначарський, М. М. Покровський, П. П. Блонський,
С. Т. Шацький) володіла першим широкомасштабним практичним досвідом організації навчання на
інтегративній основі [1; 2].
Після деякої перерви ідея єдиного освітнього середовища та міжпредметної інтеграції з новою
силою відроджується в 50-х – 80-х рр. у формі міжпредметних зв'язків.
Спочатку до цієї проблеми підходили як до питання зміцнення зв'язків між предметними та
професійно-технічними знаннями (П. Р. Атутов, С. Я. Батишев, О. Ф. Федоров, В. О. Кондаков,
П. М. Новіков) потім як до завдання встановлення та розвитку змістовних, системних дидактичних
зв'язків між навчальними дисциплінами (І. Д. Звєрєв, В. Н. Максимова, М. М. Левіна,
Н. О. Лошкарева, Н. О. Сорокін, Г. Ф. Федорець, П. Г. Кулагин).
Простеживши розвиток педагогічної думки в галузі розробки єдиної основи освіти, можна
відзначити, що завданням нашого дослідження є синтез різнопредметних знань, організації цілісного
освітнього простору пропорційно до людини, забезпечує її продуктивний і вільний особистісний
розвиток, послідовно хвилювала педагогів протягом усього історичного розвитку педагогіки. У ХХ
столітті ця проблема розглядається в новому аспекті – в площині масової освіти, і в даний час
виділяються три форми організації навчання на інтегративній основі: трудовий заклад, міжпредметні
зв'язки та інтегровані курси. Таким чином, вирішення завдання міжпредметної інтеграції
визначається через створення нової освітньої системи – освітнього простору.
Мета дослідження полягає в розробці концепцій за оптимальних педагогічних умов використання
інформаційної системи в процесі інформаційно-освітнього середовища.
Важливим моментом у розвитку інтегративних процесів в освіті стало введення в педагогіку на
початку 80-х рр. поняття інтеграції та інтегрованого навчального курсу (І. Д. Звєрєв,
В. М. Максимова). У 80 – 90-і рр. поняття міжпредметних зв'язків поступово витісняється новим
терміном – "інтегровані навчальні курси", який отримує концептуальне обґрунтування в роботах
В. Т. Фоменка та його учнів.
Саме поняття інформаційного середовища знаходиться в даний час у стадії визначення, існує
багато різних точок зору на зв'язок цього поняття з терміном "освітній простір".
На думку таких дослідників, як О. О. Ракітіна, В. Ю. Лискова [3; 4], поняття "простір" та
"середовище" є близькими, але не синонімічними. Вони трактують "простір" у широкому значенні як
певний порядок розташування (взаємне розміщення) одночасно співіснуючих об'єктів. Таким чином,
під простором розуміється набір певним чином пов'язаних між собою умов різної природи, які
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можуть впливати на людину. Однак включеність людини в простір досить умовна, оскільки простір
може існувати й незалежно від неї. Поняття "середовище" також визначається як система умов, що
забезпечують розвиток людини. Однак, у даному випадку людина є частиною цієї системи й активно
взаємодіє з оточенням.
Концепція інформаційного середовища вперше була запропонована І. К. Шалаєвим, який
справедливо розглядав інформаційне середовище не тільки як провідник інформації, але і як активний
початок, що впливає на її учасників.
Якщо розглядати саме поняття "інформація", то слід зазначити, що до цього існували два підходи
до аналізу інформаційного середовища: ресурсний та комунікаційний.
У 1963 році І. К. Шалаєв запропонував семантичний підхід до феномену інформації та механізм
визначення заходів семантичної інформації як заходи зміни тезауруса особистості під впливом що
находить інформації. І. К. Шалаєв запропонував поняття інформаційні знання як:
а) знання, накопичені в суспільстві;
б) інформацію, доступну через інформаційне середовище;
в) засоби передачі знань;
г) засоби і кадри для обробки, зберігання, пошуку та передачі інформації.
Потенціал інформаційного знання можна представити як сукупність інтелектуальних здібностей
(сукупну людську здатність вирішувати проблеми, що виникають, на основі накопичених знань,
навичок і досвіду) та інформаційного потенціалу (здатності здійснювати збір, зберігання, пошук і
передачу інформації, що забезпечує суспільно необхідний рівень інформованості всіх членів
суспільства відповідно до функцій, які вони виконують).
Подальше вивчення інформаційного середовища відбувалося в різних аспектах, серед яких можна
виділити три основних [5].
1. Інформаційне середовище як діяльність – людина є учасником комунікаційного процесу, в
центр ставиться її здатність представити особисті знання в тій формі, в якій вони можуть бути
передані, і, сприйнявши інформацію ("чужі" знання), знову перетворити її в свої особисті знання.
2. Інформаційне середовище як система історично створених форм комунікації.
3. Інформаційне середовище як інформаційна інфраструктура, створена суспільством для
здійснення комунікативної діяльності в масштабах, що відповідають рівню розвитку цього
суспільства.
Характерною рисою будь-якого інформаційного середовища є наявність інформації, однак сама по
собі вона не гарантує ефективність перебування людини в цьому середовищі, оскільки в даному
випадку більше значення має наявність навичок роботи з інформацією, які необхідно виробляти в
процесі навчання.
За словами І. К. Шалаєва [5], "у книгах можна прочитати багато чого, але з них не можна отримати
вміння читати. Інфосередовище може зберегти багато знань, але не може зберегти в собі вміння
користуватися ними".
Інформаційне середовище створюється окремою групою людей, у той час як інформаційний
простір створюється в результаті життєдіяльності всього людства і є досить консервативним
відносно змін.
У формуванні інформаційного середовища навчальної діяльності беруть участь:
викладач – визначає зміст програми курсу, вибір навчальної літератури, методи
викладання, стиль спілкування;
педагогічний колектив навчального закладу – встановлює загальні вимоги до студентів,
які зберігають традиції даного навчального закладу, форму взаємин педагогічного та
студентського колективів;
держава як суспільний інститут – визначає матеріальне забезпечення освіти в цілому,
соціальне замовлення на формування тієї чи іншої системи знань і поглядів.
Останнім часом також усе частіше використовується термін "інтегроване інформаційне
середовище", який визначає взаємодію / об'єднання окремих елементів системи (в даному випадку
системи освіти) між собою з метою отримання нової якості, недосяжного при наявності окремих
компонентів, за рахунок організації їх у систему [6].
Освітній простір розуміється як сукупність усіх навчальних закладів у системі освіти, які пов'язані
певними відносинами і діють за одними законами. Студент у даному випадку винесений за рамки
освітнього простору.
Поняття "освітнє середовище" більш вузьке. Такі дослідники, як В. О. Козирєв, І. К. Шалаєв,
О. О. Вірячи, визначають його як функціонування конкретного закладу освіти, конкретне середовище
навчального закладу, що представляє собою сукупність:
матеріальних чинників;
просторово-предметних факторів;
соціальних факторів;
міжособистісних відносин.
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Усі названі фактори пов'язані між собою, доповнюють, збагачують один одного і впливають на
кожного суб'єкта освітнього середовища Освітнє середовище – це якісно новий історичний та
логічний рівень організації освіти, який зберігає спадкоємність як відносно інноваційних форм
організації навчального процесу, таких, як трудовий заклад, міжпредметні зв'язки, інтегровані курси,
так і відносно такої традиційної, класичної форми, як навчальний предмет.
Говорячи про освітній простір та освітнє середовище, важливо відзначити зв'язок цих понять з
концепцією гуманітаризації освіти, яка проявляється в таких властивостях середовища:
1) цілісність, що визначається через стратегію освіти, яка узгоджується з логікою процесу
пізнання:
загальною логікою побудови освітнього процесу в навчальному закладі, що передбачає
наявність орієнтаціонного етапу, етапу формування науково обґрунтованої системи знань, етапу
інтеграції-узагальнення і, нарешті, отримання нових цілісних знань;
логікою конструювання освітніх програм, яка полягає у відході від фрагментарного
подання знань, розкиданих серед безлічі окремих навчальних курсів, і перехід до модулів і
блоків дисциплін, об'єднаних загальною ідеєю, спрямованою на розкриття насамперед
гуманітарної специфіки певної галузі знань;
логікою вивчення конкретного змісту, що спочатку розглядається як ціле, а потім
розбивається на складові його елементи і в результаті знову інтегрується, але вже в новий зміст.
2) інтегративність, визначається синтезом міжпредметних знань, організацією цілісного освітнього
простору, що забезпечує продуктивний і вільний розвиток особистості;
3) багатоаспектність, що передбачає розуміння та вивчення явища в різних його іпостасях, з різних
точок зору. Ця властивість якоюсь мірою опозиційна властивості інтегративності, але разом з тим
доповнює й обумовлює її;
4) універсальність, яка полягає в тому, що студенту надаються універсальні способи дій з
добування та переробки нових знань, розв’язання невідомих завдань. Саме універсальний,
фундаментальний характер освіти дозволяє виявляти найважливіші закономірності явищ і процесів
дійсності, описаних у класичних та новітніх наукових теоріях;
5) велику (перенасиченість), що дозволяє студентам самостійно вибирати зміст і способи
отримання освіти відповідно до своїх потреб та мети. Така просторість гуманітарного освітнього
середовища, порівняно з технократичним створює умови для здійснення варіативного, особистісно
орієнтованого освітнього процесу, що має яскраво виражений гуманітарний характер. Однак
просторість освітнього середовища передбачає наявність системи факторів або умов, безпосередньо
пов'язаних із процесом навчання.
Існують різні модифікації освітніх середовищ. Так, наприклад, О. О. Калмиков і Л. О. Хачатуров
виділяють віртуальні освітні середовища, під якими розуміють середовища, які сприяють творчому
розумінню Себе – Нового, тобто особи, що знаходиться у процесі освітнього становлення, засвоює як
нові знання, так і нові ступені свободи, – аксіологічний підхід.
Інші дослідники, наприклад О. Я. Данилюк [1], описують інтегровані та розподілені освітні
середовища. Говорячи про інтегративний освітній простір, цей автор відзначає недостатню розробку
самого поняття "інтеграція".
Для розуміння інтеграції в педагогічному контексті О. Я. Данилюк використовує модель
інтелектуальної поведінки Ю. М. Лотмана [6]. Відповідно до цієї моделі, розумовий процес
здійснюється в системі, як мінімум, подвійного кодування: спочатку інформація оформлюється в
тексті за одними правилами, а потім перекодовується й постає вже в іншому тексті.
Ця модель легко може бути перенесена на освітній процес. Текст-суб'єктна модель у даному
випадку буде початковим об'єктом, призначеним для визначення поняття інтеграції освіти, її
теоретичного дослідження та проектування на цій основі інтегративних освітніх систем.
Найбільшою популярністю останнім часом користується термін "інформаційно-освітнє
середовище", під яким розуміється системно-організована сукупність засобів передачі даних,
інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного й організаційно-методичного
забезпечення, орієнтована на задоволення освітніх потреб користувачів.
У більш вузькому значенні під інформаційно-освітнім середовищем розуміють певним чином
пов'язані між собою освітні установи, які знаходяться в умовах інформаційного обміну, організованих
спеціальними програмними засобами [5].
У технологічному плані інформаційно-освітнє середовище можна представити як програмнотелекомунікаційне середовище, яке забезпечує єдиними технологічними засобами ведення
навчального процесу, його інформаційну підтримку та документування в мережі Інтернет для будьякого числа навчальних закладів, незалежно від їх професійної спеціалізації та рівня освіти.
У поняття інформаційно-навчального середовища також включаються такі умови, що
забезпечують навчання [5]:
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наявність системи засобів "спілкування" і загальнолюдською культурою, призначена
для зберігання, структурування та подання накопичених знань, а також для передачі, переробки і
збагачення їх;
наявність системи самостійних занять, пов'язаних з обробкою інформації;
наявність інтенсивних зв'язків між учасниками навчального процесу.
В інформаційно-навчальному середовищі можна виділити п'ять блоків [5; 7]:
ціннісно-цільовий – сукупність цілей і цінностей педагогічної освіти, які можуть бути
важливими для досягнення поставленої мети навчання;
програмно-методичний – уся необхідна інформація щодо можливих стратегій, форм і
програм підготовки;
інформаційні знання – система знань і вмінь студента, що становить основу його
професійної діяльності, а також визначає властивості пізнавальної діяльності, що впливають на її
ефективність;
комунікаційний – сукупність форм взаємодії між учасниками педагогічного процесу;
технологічний – система засобів навчання, які використовуються в інформаційнонавчальному середовищі (наприклад, використання нових інформаційних технологій, у тому
числі телекомунікаційних мереж).
Відповідно до функціональних призначень виділяють три типи інформаційно-освітніх середовищ:
1) середовища, орієнтовані на надання знань;
2) середовища, орієнтовані на самостійну діяльність з придбання знань;
3) змішаний тип середовищ.
Середовища першого типу можуть бути як "відкритими" (наприклад, програмні оболонки
дозволяють викладачеві замінити зміст або внести нове), так і "закритими" (яскравим прикладом є
комплексні інтелектуальні середовища). Комунікаційні функції в таких інформаційно-освітніх
середовищах використовуються переважно для управління навчальним процесом. Зовнішні
інформаційні ресурси (розподілені бази даних, віртуальні бібліотеки, електронні навчальні посібники
тощо) можуть бути включені в процес навчання, але використовуються, як правило, в обмеженому
контексті, як доповнення до змісту основного курсу. Поряд з цим все більшого визнання отримує
поняття про навчальне середовище в руслі стратегії розвивального навчання, коли в процес навчання
інтегрований широкий спектр можливостей комп'ютера, які в різних формах використовуються для
вилучення і набуття знань.
Аналіз сучасних зарубіжних досліджень показує, що за останні роки зникають відмінності між
цими типами середовищ і формуються середовища, які інтегрують обидва підходи, тобто середовище
представляє собою джерело навчально-методичних знань у конкретній галузі знань і одночасно
високоструктуроване середовище для організації різних форм самостійної пізнавальної діяльності.
Такі середовища, як правило, формуються в рамках загальнодоступних технологій у середовищі
WWW або базуються на професійно розроблених оболонках – розподілених навчальних середовищах,
орієнтованих на співробітництво, та інших, заснованих на телекомунікаційних технологіях. Вони
відкриті і для викладача, і для студента, дозволяють доповнювати зміст і вносити в нього корективи,
представляти результати своєї навчальної діяльності в середовищі.
Комунікаційні процеси в такому інформаційно-освітньому середовищі забезпечують дидактичний,
методичний та організаційний фон навчання і є центральним елементом навчального процесу.
Назвемо основні теоретико-методичні положення, на яких має ґрунтуватися проектування
освітнього середовища [8]:
– інтеграція – це процес самозростання знань у свідомості, умови для якого створюються
педагогами-організаторами. Інтеграція здійснюється в освітній системі, що складається з трьох
основних компонентів: свідомості студента, безлічі навчальних текстів, різних за характером своєї
мовної організації та інтеграційних механізмів, число яких повинно відповідати ступеню семіотичної
неоднорідності системи. Організація освітньої системи визначається принципами єдності інтеграції та
диференціації, антропоцентризму, культуровідповідності;
– освітня система може функціонувати в репродуктивних знаннях та особистісно розвиваючому
режимі. Різниця між ними обумовлена тим, з якими знанням працює студент. Якщо знання об'єктивні
та нові, то система може працювати тільки в репродуктивному режимі. У розвиваючій системі
студент предметно працює зі знаннями (ментальним текстом), які вже знаходяться в його свідомості.
Навчальна дія становить структурну одиницю розвиваючого навчання. Вона являє собою дидактично
організований акт семіотичної трансформації ментального субтекста, тобто його перекладу на іншу
навчальну мову, в результаті чого знання у свідомості приростатиме умовно-новими знаннями;
– навчальний предмет – усередині себе інтегрована і диференційна система, що з'єднує різні мови.
Ступінь семіотичної неоднорідності одного і того ж навчального предмета може змінюватися, в
залежності від цього він буде працювати в репродуктивному або розвиваючому режимі;
– вищий ступінь внутрішньосистемної інтеграції та диференціації досягається в освітньому
просторі. У сфері освіти існують локальний, або малий, освітній простір та великий освітній простір;
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– локальний простір будується на проблемній основі як навчальна задача. Він являє собою
систему розвиваючого типу, навчання в якій спрямоване на формування теоретичного поняття про
якесь значне явище культурно-історичного життя.
Вибудовування поняття в ментальному досвіді студента досягається за допомогою представлення
знання про культурний феномен у різних знакових системах і створенням умов для перекладу
студентом знань з однієї навчальної мови на інші.
Природно, що практична реалізація системи навчання може бути здійснена на основі моделі
діяльності фахівця, яка пов'язана з такими поняттями:
– фахівець, який здійснює діяльність;
– предмет, на який спрямована або з яким пов'язана діяльність фахівця;
– середовище (або середовища), в яких протікає діяльність.
Ще однією концептуальною вимогою при створенні інформаційного середовища, на нашу думку,
повинен стати принцип внутрішньої і зовнішньої інтегрованості.
Така організація дозволяє проводити аналіз ресурсів усього середовища, перебуваючи в будьякому її регіональному сегменті, і тільки за необхідності отримання доступу до конкретного ресурсу
звертатися безпосередньо до власника цього ресурсу – навчального закладу іншого регіону.
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Зелинский С. С. Концепция информационно-образовательной среды в процессе информатизации
системы высшего профессионального образования.
В статье рассмотрено концепции информационно-образовательной среды в процессе
информатизации системы высшего профессионального образования в современном мире.
Исследуются разработка концепций при оптимальных педагогических условиях использования
информационной системы в процессе информационно-образовательной среды. Рассматривается
связь понятия информационной среды с термином "образовательное пространство".
Zelinskiy S. S. The Concept of the Information-Educational Environment during Information of System
of the Higher Vocational Training.
In the article concepts of the information-educational environment in the course of information of system of
the higher vocational training in the modern world are considered. Are investigated working out of concepts
under optimum pedagogical conditions of use of information system in the course of the informationeducational environment. Is considered connection of concept of the information environment with the term
"educational space".
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РОЗВИТОК СПАДЩИНИ А. С. МАКАРЕНКА
ПРО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ
У статті викладено погляди А. С. Макаренка на проблему взаємин особистості та колективу.
Розкрито головні напрями організації колективу, що включають різноманітні аспекти діяльності та
вплив на особистість вихованця, суть взаємин педагога та вихованців, рушійні сили розвитку
взаємин. Подано аналіз базових понять та узагальнення відповідних теоретичних положень.
Окреслено перспективи удосконалення процесу виховання в майбутньому.
Проблема взаємин особистості й колективу впродовж тривалого часу хвилювала багатьох
філософів, психологів, педагогів. Мислителі минулого намагалися визначити умови гармонізації
інтересів індивіда і групи. На різних етапах розвитку суспільства трактування співвідношення
індивідуального і соціального було неоднаковим. Одним із основних став принцип виховання
особистості в колективі й через колектив [1: 16]. До проблеми виховання в колективі і виховного
впливу колективу на особистість зверталося багато радянських і українських учених: А. Макаренко,
В. Сухомлинський, І. Бех, В. Бойко, О. Бондаренко, Д. Воронін, М. Головкова, І. Іванов,
В. Караковський, С. Карпенчук, О. Киричук, А. Кирпичник, А. Коробченко, В. Коротов,
М. Красовицький, Л. Москалева, Є. Натанзон, Р. Немов, Л. Новікова, М. Окса, В. Шпалинський,
В. Турин, М. Фіцула та ін.
В останні десятиліття педагогічні дослідження були спрямовані на встановлення ефективних умов
і засобів, форм організації і методів згуртування виховуючих колективів (Т. Коннікова, Л. Новікова,
М. Виноградова, А. Мудрик, О. Богданова, І. Первин та інш.), на розробку принципів і методів
колективної діяльності (І. Іванов, Л. Гордін, М. Шульц), розвитку самоврядування в колективі
(Л. Байбородова, Г. Ковганич, П. Комарова, Л. Кацинська, В. Коротов, А. Лопухівська, М. Рожков,
Т. Саламан), розробку педагогічного інструментарію діяльності дитячого колективу (Е. Кузнецова,
Н. Щуркова та інш.). Усі розроблені та сформульовані положення становлять основу сучасних
уявлень про дитячий колектив, його виховні функції та вплив на особистість вихованця [2: 21].
Метою статті є здійснення теоретичного аналізу з проблеми розвитку взаємин особистості та
колективу, розгляд стрижня педагогіки А. Макаренка – соціально-педагогічного вчення про колектив,
встановлення актуальної психолого-педагогічної картини організації життєдіяльності колективу,
розкриття засад виховної системи, якостей колективу та видів діяльності.
Основоположним принципом педагогічної системи А. С. Макаренка став принцип виховання в
колективі, який розглядався як універсальний метод виховного впливу, що є загальним і єдиним, і
водночас дає можливість кожній окремій особистості розвивати свої здібності, зберігати свою
індивідуальність, іти вперед лініями своїх нахилів. Відомий педагог залишив у спадщину нащадкам
не лише теоретичні праці із зазначеної проблеми, а й художні твори, в яких наочно продемонстрував
головні засади власної педагогічної системи. Творами, які й сьогодні не втратили своєї актуальності, є
романи "Педагогічна поема" і "Прапори на вежах". У них автор подає приклади реалізації технологій
виховання особистості в колективі.
На початку 30-х років педагог виділив колектив поміж інших видів соціальної організованості, як
цілісне об’єднання зі своєю структурою, вільне об’єднання людей, де нікого не примушували жити
силоміць [3: 58].
Виховання є провідним і визначальним початком соціалізації. Ядро виховання складає процес
передачі нагромаджених минулими поколіннями досвіду оволодіння, використання і подальшого
творення культурних цінностей дітям і молоді. Соціальне середовище, в якому формується
особистість, треба розуміти не тільки як оточення, але й як систему можливостей, вимог та очікувань
реалізації цього процесу. По мірі наростання значимості середовища для індивіда, тобто міри
наростання його причетності, включеності в середовище (соціаліз), збільшується потужність,
різноманітність і витонченість особистісно-формуючих впливів оточення на особистість. Як
засвоєння індивідом соціального досвіду певної системи соціальних ролей і культури розглядається
соціалізація в праці І. С. Кона "Социология личности". Людина стає особистістю, об’єктом і
суб’єктом суспільних відносин, послідовно проходячи різні стадії соціалізації [4: 23]. Створення
колективу – перша мета виховання, що забезпечує формування середовища соціалізації особистості
[5: 170].
А. С. Макаренко підкреслював, що особистість може з’явитися лише у здоровому суспільстві.
Вважав, що мало виправити людину, потрібно виховати її так, щоб вона стала активним діячем нової
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епохи. А для цього необхідно організувати виховний процес, орієнтований на вдосконалення
особистості дитини, її моральних якостей [3: 57]. Тобто, для здорового та успішного суспільства
потрібна гармонійна і практично реалізована цілісна моральна система. Вона має залишити за собою
всі моральні кодекси, які колись існували в історії.
Орієнтація на розвиток учня як особистості, як індивідуальності і як активного суб'єкта діяльності
може бути реалізована лише на основі побудови відповідної стратегії діяльності вчителя, який
створює умови для самореалізації творчих сил учня в системі його взаємодії з іншими людьми:
учителями, батьками, однолітками.
Розвиваючи вчення про цілі виховання, зокрема і в колективній життєдіяльності, А. Макаренко
вказував, що педагог повинен мати перед собою програму людської особи, яка охоплює весь зміст
особистості (зовнішня поведінка, внутрішні переконання, громадянське виховання і політичне
знання). Виходячи з умов часу і будучи його продуктом, вчений мету виховання вбачав у підготовці
культурної людини, активного громадянина, який повинен отримати освіту, бажано середню
кваліфікацію, бути політично розвинутим, дисциплінованим, із розвинутим почуттям обов’язку і
поняттям честі, господарем і організатором.
А. Макаренко формулює принципову засаду своєї педагогічної системи: виховуючи окрему особу,
потрібно думати про виховання всього колективу [6: 16]. На практиці ці два завдання слід
розв’язувати тільки в сукупності:
об’єкт виховання – не тільки окрема особистість, а й колектив. При цьому реальною
формою роботи з особистістю має бути утримання особистості в колективі. Вона повинна
вважати, що перебуває в колективі добровільно, а колектив добровільно приймав би до себе
особистість;
уповноважені колективу повинні добиватися всебічного підвищення його культурного
рівня, регулювати товариські взаємини, привчати дітей розв’язувати конфлікти без сварок і
бійок, рішуче боротися з найменшими спробами насильства старших або більш сильних над
молодшими і слабшими; колектив має незаперечну перевагу перед педагогами у своєму
виховному впливі на окрему особистість [7: 155].
Головна педагогічна настанова – створення правильного колективу, забезпечення правильного
впливу на особистість.
Основний принцип життя колективу – особистості не готуються до майбутнього життя в
колективі, а вже живуть ним.
А. Макаренко виділив якості колективу:
колектив об’єднує людей не тільки спільною метою і спільною діяльністю, а й
загальною організацією праці: кожен член колективу щоденно повинен виявляти себе в праці, а
тому особливим завданням активу є виховання в кожного поваги до праці, до відпочинку і занять
інших. Це виховання передбачає не тільки засвоєння правильних уявлень, а й вироблення
правильних звичок;
колектив є частиною всього суспільства і пов’язаний з усіма іншими колективами, тому
через колектив кожен його член долучається до суспільства [8: 67]. А це визначає розуміння
школярем почуття дисципліни, обов’язку, честі, можливість гармонії особистих і загальних
інтересів;
колектив – живий соціальний організм. Він "народжується", живе, розвивається,
перестає існувати. Це життя повинно бути радісним, цікавим, наповненим працею, пізнанням,
романтикою, грою [9: 182].
Антон Семенович стверджував, що налаштування життя дитячого колективу і кожного його члена
насамперед має бути їх внутрішньою і особистою справою. Лише на такій основі можна означити
найвагоміші цінності для орієнтування змісту виховної роботи педагогічного колективу [10: 59].
Педагог наголошує на органічному поєднанні особистих і суспільних цілей. Особиста ціль не
повинна загубитись серед колективних цілей. Педагог повинен спрямувати свою діяльність на
органічне злиття особистих та колективних цілей.
Виховна система ґрунтується на основних видах діяльності, що становлять одне ціле: навчання,
громадська поведінка, праця; естетичний, творчий, військово-спортивний відпочинок. Кожен з цих
видів діяльності був організований на вищому рівні, мав колективний характер і максимально сприяв
розвитку особистості. Види діяльності:
естетично-художня, зокрема театральна, в якій кожного тижня брав участь увесь
колектив;
літературна (кореспондентами газети довжиною 40 метрів були всі члени колективу, а
саму газету робили за одну годину);
творча, що через студію образотворчого мистецтва охоплювала всі види діяльності;
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військово-підготовча; спортивна (змагання між загонами, класами та іншими
колективами);
дозвільна (ігрові розваги, екскурсії, походи) [11: 12].
А. Макаренко розробив основні підходи до розвитку юної особистості:
соціальний (колективний);
індивідуальний;
різновіковий;
діяльнісний (громадсько-поведінковий).
Учений вважав, що виховні засоби можна використовувати тільки з досвіду й тільки згодом
застосовувати до них такі науки, як психологія, біологія тощо. Жоден вихователь не має права діяти
самостійно, на свій ризик і відповідальність.
Велику увагу він приділяв створенню активу та системи органів самоврядування. Для виховання
активу А. Макаренко організував різні види діяльності в колективі, залучаючи органи
самоврядування. За допомогою широкої сітки самоуправління кожен член колективу навчався і
підкорявся товаришу, і в той же час вчився керувати колективом. Діти перебували і в позиції
відповідальності, й залежності, і взаємодопомоги [7: 161].
Комунарська методика вимагала: суспільної направленості; колективізму; багаторольового
характеру; романтичної форми; творчої основи. Колективізм, як продукт самоуправління був
результатом самоорганізації учнів, а не нав’язаним зовні, і тому істинним. Таке самоуправління
формує в дітях творчі начала [12: 65].
Дисципліна завжди виступає як форма суспільного добробуту людей. Такою вона може бути
тільки в тому випадку, якщо будується за системою активізації особистості в найрізноманітніших
галузях трудового і громадського життя. Отже, дисциплінованість – результат виховного процесу в
цілому, результат насамперед зусиль самого колективу дітей, що виявляються в усіх сферах його
життя. Але для того, щоб дисципліна сприймалася як явище моральне і політичне, в кожному
колективі дітей слід роз’яснювати її необхідність, забезпечувати додержання доцільного, точного
режиму. Покарання, спрямовані на зміцнення дисципліни, повинні, головним чином, впливати на
колектив і мати форму морального осуду.
Громадська думка повинна бути одним із головних регуляторів поведінки учнів. Для сучасних
людей загальні збори були вищим органом, який відбиває громадську думку колективу. Тому
дитячим загальним зборам слід приділити велику увагу. Для формування особистості вони матимуть
особливу цінність, коли предметом їх обговорення будуть щоденні справи і перспективні лінії
розвитку закладу, які пов’язують вихованців із загальнонародними інтересами.
Законом розвитку колективу, за А. Макаренком, є система перспективних ліній. Педагог
стверджував, що людина не може жити в світі, якщо у неї немає ніяких радісних чекань. Колектив
завжди повинен жити чеканням завтрашньої радості. Перспектива – це мета, "завтрашня радість", що
виступає стимулом у діяльності колективу й окремих його членів. Виховна перспектива – це значущі
завдання, цілі, що відповідають потребам розвитку особистості, колективу, стимулюють діяльність,
відповідають віковим, індивідуальним особливостям. Вони мають охоплювати усі сфери
життєдіяльності колективу [13: 168]. Майстерність вихователя виявляється в організації системи
перспективних напрямів із урахуванням можливостей колективу, реальних соціальних обставин. На
практиці перспективами стають різні трудові справи, суперництво в змаганні, допомога підшефним
організаціям, походи й екскурсії, спортивні змагання, творчі звіти. Такі перспективи мають бути
реальними, доступними і посильними, стимулювати і заохочувати колектив на їх досягнення [14: 23].
Просування до перспективи передбачає обговорення планів, пропозицій і практичну діяльність щодо
її реалізації, що безпосередньо впливає на процес згуртування колективу. За визначенням
А. Макаренка, перспектива може бути:
близька. Розрахована на незначний проміжок часу, щоб очікуваний завтрашній день був
наповнений успіхом, радістю, життєвим задоволенням у всіх сферах дитячої діяльності;
середня. Дещо віддалена в часі, має значення лише тоді, коли до неї готуються
заздалегідь усі учні класу, пропонуються різні варіанти та плани підготовки;
далека. Пов’язана з майбутнім школи, держави, вибором професії [15: 55-56].
Розвиток перспективи виховного закладу в цілому і кожної дитини зокрема слід нерозривно
пов’язувати зі стилем роботи в колективі. Кожний дитячий заклад повинен мати свій стиль і тон, а
нормальний тон може бути тільки один – життєрадісність, спокійна ділова обстановка, що виключає
постійну крикливу бурхливість. Мажор, бадьорість колективу забезпечуються злагодженістю й
організованістю його, крім того, єдністю, активністю людей і одночасно вмінням гальмувати себе,
коли потрібно. Особливою формою гальмування є ввічливість, яку треба всіляко рекомендувати
вихованцям.
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У процесі різноманітної діяльності колективу кожен його член розвиває в собі потребу бути
уважним до інтересів інших людей, потребу високої моральності, тобто бажання збагачувати духовне
життя [16: 360]. Спільна діяльність є відправним пунктом розвитку, становлення, самовизначення
особистості. Також значну роль відіграє у цьому високорозвинений колектив, особливо для тих дітей,
які за особистісним розвитком значно відстають від колективу. У цьому випадку колектив піднімає
особистість до свого рівня. Розвинутий первинний колектив є важливим інструментом педагогічного
впливу на індивідуальність.
Концепція А. С. Макаренка сформувалася в пізніших дослідженнях педагогів 60–70-х років як
теорія стадій розвитку дитячого колективу, яка є своєрідним дороговказом для керівника-педагога
[17: 412].
Аналізуючи погляди Антона Семеновича, ми простежуємо єдність протилежностей його поглядів
на виховання:
ні колектив, ні окрема особистість не є домінуючими;
тільки їх органічна єдність, взаємодія на системній основі забезпечує оптимальні
відносини між ними.
На свій час учений не просто виконував певне соціальне замовлення, він готував своїх вихованців
до того, щоб вони могли без перешкод увійти в життя певної соціальної системи.
Педагогічні видання мають ширше висвітлювати проблеми відносин педагогів та вихованців.
Разом з тим, необхідно і при самій підготовці майбутніх учителів більше уваги звертати на методику
виховання учнів у колективі і через колектив, на методику організації учнівського самоврядування на
рівні класу та школи. З метою вироблення в майбутніх педагогів практичних навичок у даному
напрямку необхідно ширше запроваджувати в життя педвузів дієве студентське самоврядування як на
рівні академічного курсу, факультету, так і на рівні вузу в цілому. Педагоги можуть використати на
сучасному етапі ідеї А. Макаренка стосовно подолання негативних соціальних явищ, виправлення
поведінки, необхідності включення кожного вихованця у суспільно-корисну роботу, модернізувати
педагогічну виховну систему роботи з різновіковим колективом в нову форму організації діяльності
колективу початкової школи.
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Каменєва Н. С. Развитие наследия А. С. Макаренка о воспитании личности в коллективе.
В статье освещены взгляды А. С. Макаренка на проблему взаимоотношений личности и коллектива.
Определены основные направления организации коллектива, которые включают в себе разные
аспекты деятельности и влияние на личность воспитанника, суть взаимоотношений педагога и
воспитанников, движущие силы развития взаимоотношений. Представлен анализ базовых понятий и
систематизация соответственных теоретических положений. Обозначены перспективы
усовершенствования процесса воспитания в будущем.
Kameneva N. S. The Development of A. S. Makarenko’s Herritage about the Personality’s Upbringing in
the Collective.
In the article the views of А. S. Makarenko on the problem of mutual relations of personality and collective
are expounded. The main directions of collective organization that contain various aspects of activity and
influence on pupil’s personality are exposed, essence of mutual relations of teacher and pupils, motive forces
of development of mutual relations. The analysis of the basic notions of the investigation is presented and the
corresponding theoretical grounds are generalized. The prospects of improvement of process of education
are drawn in the future.
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КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
У статті здійснено категорійний аналіз поняття "становлення" та "професійне становлення"
майбутнього вчителя на основі філософського, психологічного та педагогічного підходів за
допомогою методу порівняльного аналізу. Виділено основні етапи професійного становлення
майбутнього вчителя. Проаналізовано проблеми професійного становлення майбутнього вчителя у
сучасній педагогічній теорії та практиці на етапі професійного навчання та у процесі педагогічної
діяльності.
Потреби нової системи освіти диктують замовлення на педагога з системним баченням
педагогічної дійсності, здатного до проектування власної діяльності у обраній професійній сфері, до
педагогічної творчості та самореалізації. За таких умов тільки внутрішньо вільна людина, котра
здатна самостійно приймати рішення і відповідати за них, може бути конкурентоспроможним,
мобільним професіоналом, професійне становлення якого буде тривати протягом усього життя, тому
потрібно сприяюти інтенсивному процесу професійного становлення педагога ще на етапі
професійного навчання у ВНЗ.
Враховуючи відсутність єдиного підходу, складність та недостатню розробленість категорійного
апарату проблеми професійного становлення вчителя в сучасній педагогічній теорії, ми намагалися
систематизувати основні ідеї вчених-дослідників у галузі філософії, соціології, психології та
педагогіки.
Метою цієї статті, як складової частини нашого дослідження, є аналіз базових понять проблеми
професійного становлення майбутнього вчителя математики у процесі професійного навчання.
Вивчення науково-педагогічної літератури дає нам можливість стверджувати, що проблема
професійного становлення майбутнього вчителя стає предметом вивчення багатьох науковців
(С. Г. Вершловський, С. С. Вітвицька, О. А. Дубасенюк, Е. Н. Гусинський, Є. Ф. Зеєр, Є. А. Климов,
В. Ф. Орлов, А. М. Павлова, Є. І. Пассов, Н. М. Пилипенко, Є. Є. Симанюк, М. І. Сметанський,
Т. Г. Чувакова та ін.). Теорія професійного становлення досліджується також зарубіжними вченими
(Д. Джордан, Д. Крайт, Д. С’юпер, Л. Тайлер, Д. Тидеман), серед яких провідне місце належить
Д. С’юперу, тому що саме ним розробляються ідеї, що порушують різні аспекти теорії
самовираження індивідуальності.
Професійне становлення майбутнього вчителя математики ми розглядаємо як певний етап процесу
розвитку професійної культури, а також як становлення суб’єкта, свободи особистісного "Я". Зокрема
ми вважаємо за необхідне визначити ті умови, які будуть сприяти самовираженню, самореалізації "Я"
студента в позааудиторній діяльності.
Професійне становлення особистості приводить до формування особливих якостей і рис,
властивих представникам цієї професії, що полегшує виконання професійної діяльності. Особистість
вчителя розвивається, формується і проявляється насамперед у процесі педагогічної діяльності і
педагогічному спілкуванні, кожна із сфер праці вчителя ставить особливі вимоги до особистості
вчителя.
У даній статті ми намагалися систематизувати підходи учених до трактування сутності головних
ключових понять нашого дослідження "становлення" та "професійне становлення". Варто зазначити,
що поняття "становлення" належить до категорійно-понятійного апарату таких наук як філософія,
соціологія, психологія та педагогіка. Проаналізуємо головні концептуальні підходи до трактування
даного поняття.
Для більш повного розуміння та тлумачення категорії "становлення" (Табл. 1) та "професійне
становлення" (Табл. 2) нами було розглянуто типові підходи до її визначення різними авторами з
допомогою методу порівняльного аналізу
Класичним представником концепції становлення вважають Геракліта, який тлумачить це поняття
відомою формулою "все тече, все змінюється".
У філософських літературних джерелах це поняття розглядають як:
категорія, яка виражає спонтанну мінливість речей і явищ, їхній неперервний перехід,
перетворення з одного в інше;
позначення процесу набуття предметом, що виникає, якісної визначеності. Воно являє
собою єдність буття й небуття, виникнення і знищення;
форма відображення одного з моментів об’єктивно-реального розвитку, коли нове
явище вже почало існувати, але ще не набуло завершеної форми;
вираз перетворення можливості на дійсність.
Таблиця 1.
© Ковальчук О. А., 2009
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Аналіз базового поняття "становлення"
Смислове наповнення
Автор
Основні ознаки
П. І. ПідкаСтановлення – відображає досягнення
Рівень
особистістю певного рівня розвитку,
систий
розвитку
коли людина стає здатною самостійно
жити у суспільстві, розпоряджатися
власною долею, самостійно
вибудовувати свою поведінку,
усвідомлювати свої стосунки із світом,
здійснювати відносно стійкий ціннісний
вибір.
Процес,
Становлення є філософською
виникнення і
категорією, яку використовують для
знищення,
позначення процесу набуття предметом,
форма
що виникає, якісної визначеності,
відображення
форма відображення одного з моментів
об’єктивно-реального розвитку, коли
нове явище вже почало існувати, але ще
не набуло завершеної форми.
Перехід,
Становлення – це перехід від однієї
буття, суперечності
визначеності буття до іншої. Відповідно
до вчення неотомізму про дію і
потенцію становлення складається з
виконаної дії і з ще нездійсненої
потенції (внутрішні причини
становлення).
Процес,
Становлення – категорія, відображає
перехід від
процес діалектичного переходу від
одного рівня
одного ступеня розвитку до іншого, як
розвитку до
момент взаємоперетворення
іншого,
протилежних і разом з тим
взаємоперетворення
взаємопов’язаних моментів розвитку .
Перетворення,
Становлення означає виникнення
виникнення
нового через знищення старого на
нового
основі постійної мінливості структур і
систем матеріального світу.
Неперервний
перехід,
перетворення

Становлення трактують як філософську
категорію, яка виражає спонтанну
мінливість речей і явищ, їхній
неперервний перехід, перетворення з
одного в інше.

Джерело
Педагогика /
Под. ред.
П. И. Пидкасистого.
– М.:
Педагогическое
общество России,
1998. – С. 78.
Філософський
словник / За ред.
В. І. Шинкарука. –
К., 1986. – С. 159.

Философский
энциклопедический
словарь. – М., 1999.
– С. 217.

Новий тлумачний
словник української
мови. У 4-х т. – К.:
Аконт, 1999. – Т. 4.
– С. 658.
Философский
энциклопедический
словарь. - М.: Сов.
энциклопедия, 1988.
– С. 597 с.
Философский
словарь / Под ред.
И. Т. Фролова. 6-е
изд. перераб. и доп.
– М., 1991. – С. 291.

Е. Н. Гусинський та Ю. І. Турчанінов, розглядаючи філософські проблеми становлення молодого
вчителя, акцентують на тому, що відокремити розвиток від становлення нелегко, і для філософії
освіти це надзвичайно суттєво. Роздумуючи про становлення і розвиток особистості, вона розглядає
саме той період, коли особистість тільки формується, проте вона ще не виявилася повністю [1: 31].
Становлення вчителя відбувається важче, гостріше, більш болісно, ніж у представників інших
професій. Це зумовлене тим, що педагогічна освіта не забезпечує їм гідну стартову "площадку" для
злету у професію [1: 215].
У психології досить широко використовується термін "професійне становлення особистості"
(Є. М. Борисова, С. Г. Вершловський, Е. Ф. Зеєр, Є. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Н. М. Пилипенко,
А. І. Щербаков та ін.)
Наприклад, С. Г. Вершловський розглядає становлення молодого педагога як ланку в системі його
неперервної освіти, органічно пов’язану з вузівським періодом і наступним організованим
підвищенням його кваліфікації [2: 5].
Н. М. Пилипенко вважає, що дослідження психологічних проблем професійного становлення
особистості майбутнього фахівця належить до найактуальніших. Перехід від одного етапу
професійного становлення до іншого супроводжується професійними кризами. Внутрішні чинники
неконструктивної професійної поведінки індивіда практично свідомо не регулюються, можна з
упевненістю стверджувати, що кризи професійного становлення – це той поворотний життєвий
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період у житті особистості, вплив якого на продуктивність професійної діяльності великою мірою
залежить від психічного забезпечення конструктивного розвитку й саморозвитку особистості [3: 74].
У педагогічній теорії поняття "становлення" та "професійне становлення" носять особливий
характер, оскільки питання професійного зростання та педагогічної самореалізації майбутнього
вчителя є вирішальними у вищій школі. Багато досліджень провідних науковців-педагогів присвячені
цьому питанню (С. С. Вітвицька, О. А. Дубасенюк, Л. М. Мітіна, В. Ф. Орлов, Л. О. Хомич та ін.)
На думку С. С Вітвицької, одним із завдань викладача ВНЗ на всіх етапах становлення студента є
допомога у віднайдені себе, свого покликання. Під час організації викладачем впливу на свій об’єкт
потрібно враховувати те, що студент не народжується суб’єктом педагогічної діяльності, а стає ним
під впливом виховання. Прямий обов’язок професорсько-викладацького складу всього ВНЗ полягає в
тому, щоб допомогти студентові в процесі становлення його не тільки як майбутнього спеціаліста, але
й як особистості, сприяти створенню всередині мікроструктури атмосфери свободи, самоповаги і
творчості [4: 186-187].
Л. М. Мітіна розуміє професійне становлення як зростання, становлення, інтеграцію і реалізацію в
педагогічній праці професійно значимих особистісних якостей та здібностей, знань і вмінь, але
особливо – як активне якісне перетворення вчителем свого внутрішнього світу, що приводить до
принципово нового його способу життєдіяльності [5: 46].
На наш погляд, у психолого-педагогічних дослідженнях сутність поняття "професійне
становлення" найбільш широко і обґрунтовано розкрив В. Ф. Орлов. Він визначає це поняття як
складне i багатомiрне явище перетворення особистостi, що являє собою:
- процес виникнення в особистостi тих професiйних якостей, яких у неї не було i якi вiдповiдають
суттєвим вимогам, що висуває професія;
- рух i розв’язання суперечностi мiж iснуючими рефлексивними уявленнями, способами мислення,
знаннями, вмiннями i навичками педагогiчної дiяльностi та вiдсутнiстю досвiду їх реалізації на
практицi, мiж минулим досвiдом особистiсного розвитку i майбутнiм розвитком педагогічної
майстерностi та професійної культури, мiж двома етапами усвiдомлення власного "Я": "Я – студент,
що оволодiває педагогiчною професiєю i фаховою освітою" та "Я – вчитель, який навчає i виховує".
Крім того, В. Ф. Орлов включає у теорію професійного становлення сукупність уявлень, ідей,
понять, концепцій щодо становлення особистості, її професійного розвитку. У вузькому розумінні –
це система знань про індивідуальні та особисті якості фахівця на певних етапах його професійної
підготовки і розвитку, а також можливі шляхи вирішення проблем, що виникають у професійному
становленні, і способи їх подолання [6: 23, 152].
Таблиця 2.
Аналіз базового поняття "професійне становлення"
Смислове наповнення
Автор
Основні ознаки
Джерело
Фахове
(професійне)
Я. М. Степаненко
Довготривалий
Степаненко Я. М.
становлення
учителя
–
процес
Психологічна адаптація
викладача-початківця до
довготривалий процес, який
починається від обрання
професійної діяльності в
професії до перших років
умовах вищої школи
самостійної роботи у школі.
//http://psyh.kiev.ua/nmareferats/fla-refers/lang-1
Професійне становлення
В. А. Григор’єва
Процес
Григор’єва В. А.
особистості є складним
переходу
Дослідження готовності
процесом
поступового
майбутніх
викладачів
переходу особистості із
економіки
до
одного внутрішнього стану
педагогічного
в інший.
спілкування//
http://www.rusnauka.com
Професійне
І. П. Радченко
Рівень
Радченко И. П.
становлення
– рівень
творчості
Принципы НОПТ. – К.:
творчості,
передбачає
Рад.шк., 1989. – С. 58.
використання в конкретних
умовах знань, умінь і
навичок,
отриманих
у
вищому
навчальному
закладі.
Професійне становлення
Форма
Методичний посібник
– це одна із форм розвитку
розвитку
щодо
організації
особистості.
роботи інформаційних
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Професійне становлення
– багатовимірний феномен,
який у педагогічному плані
охоплює
дві
суттєві
складові:
становлення
особистісне і становлення
статусне (зовнішнє).
Професійне становлення
особистості – це свідома
діяльність людини, котра
вибрала професію вчителя.
Професійне становлення
слід розуміти як зростання,
становлення, інтеграцію і
реалізацію у педагогічній
праці професійно значимих
особистісних якостей та
здібностей, знань і умінь, і
як
активне
якісне
перетворення
свого
внутрішнього світу.
Професійне становлення
– певна стадія розвитку
свідомості
майбутніх
вчителів між тим, яким
студент себе уявляє, і тим,
яким він себе мислить уже в
статусі педагога.

Т. Г. Чувакова

класів
у
районних,
міських, міськрайонних
центрах зайнятості. – К.,
2004. – С. 15.
Багатовимірний
Професійне
феномен,
становлення
молодого
Рівень
вчителя у США:
досягнень
Автореф. … дис.
канд. пед. наук. – К.,
2004. – С. 4.

Є. І. Пассов

Діяльність

Л. М. Мітіна

Активне
якісне
перетворення,
становлення
якостей, ЗУН

В. Ф. Орлов

Розвиток
свідомості

Пассов Е. И.
Мастерство и личность
учителя: На примере
преподавания
иностранного языка. –
М., 2001. – С. 170.
Митина Л. М.
Учитель как личность и
профессионал
(психологические
проблемы). – М., 1994. –
С. 46.

Орлов В. Ф.
Професійне становлення
майбутніх
вчителів
мистецьких дисциплін:
теорія
і
технологія:
Монографія / За заг. ред.
І. А. Зязюна. К.: Наукова
думка, 2003. – С. 64.

Питання професійного становлення є актуальними і для соціологічної науки та практики. Зокрема,
В. В. Радул вважає, що становлення соціальної зрілості особистості молодого вчителя нерозривно
пов’язане з його професійним становленням. На думку вченого, вивчення соціальної зрілості
молодого вчителя необхідне для цілеспрямованого стимулювання його професійного самовиховання,
розвитку ініціативи, формування особистого стилю навчально-виховної діяльності [7].
М. І. Сметанський вважає, що професійне становлення вчителя невіддільне від характеру всіх
соціально-педагогічних перетворень. Нинішня практика суспільного і шкільного життя поки що
недостатньою мірою спрямовує вчителя до постійних пошуків поліпшення результатів своєї праці [8].
Інші дослідники проблеми професійного становлення молодого вчителя (зокрема, Т. Г. Чувакова)
визначають його як багатовимірний феномен, який у педагогічному плані охоплює дві суттєві
складові: становлення особистісне і становлення статусне (зовнішнє). Ці складники тісно
взаємопов’язані: досягнення педагогом певного рівня в особистісному плані виявляється в зовнішніх
діях і сприяє зростанню його кар’єри [9: 3].
Вивчаючи проблему професійного становлення майбутніх учителів С. Д. Максименко зауважує,
що цю проблему необхідно розглядати не лише з боку наявних недоліків і прорахунків у їхній
вузівській підготовці, а передусім через призму внутрішніх суперечностей етапу професійного
становлення. На його думку, сутність професійного становлення полягає в тому, що індивід,
прийнявши на себе професійну роль учителя, лише розпочинає освоєння функціонального змісту
професійної педагогічної діяльності [10: 14].
Проведений аналіз дає можливість уточнити сутність поняття "становлення". Для того, щоб
зрозуміти і чітко усвідомити сутність поняття "становлення", необхідно уявити тригранну призму, в
основі якої лежить дане поняття, а бічними гранями є основні підходи до його тлумачення, а саме:
філософський, психологічний та педагогічний. Згідно філософського підходу "становлення" – це
категорія, яка відображає: спонтанну мінливість речей і явищ; набуття предметом, що виникає,
якісної визначеності; перехід від однієї визначеності буття до іншої; виникнення нового через
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знищення старого; той період, коли особистість тільки формується, проте вона ще не виявилася
повністю; психологічного – категорія, яка відображає: виникнення в особистості нових професійних
рис адекватно вимогам фаху; рух до розв’язання суперечностей між минулим досвідом особистісного
розвитку та тим, якого набуває особистість; педагогічного – багатовимірний феномен, який виявляє
становлення особистісне і статусне ланка в системі його неперервної освіти; свідома діяльність
людини, котра вибрала професію вчителя; початок освоєння функціонального змісту професійної
педагогічної діяльності.
Такий підхід дозволяє виділити наступні характерні ознаки поняття "професійне становлення":
– неперервний процес;
– діяльність;
– багатовимірний феномен;
– перехід від одного рівня
– спрямованість на
– становлення професійнорозвитку до іншого;
досягнення мети;
значущих якостей, ЗУН;
– рівень досягнень;
– форма відображення;
– рівень розвитку;
Слід відзначити, що у психолого-педагогічних дослідженнях немає чіткої визначеності поняття
"професійне становлення". Крім того, і при виділенні етапів та вікових меж професійного
становлення серед науковців немає одностайності (табл. 3).
Наприклад, В. Ф. Орлов, порівнюючи професійне становлення з навчанням, яке обмежене
певними часовими межами, зауважує, що воно не має і не може мати чітко визначеного і заздалегідь
спланованого початку або кінця [6: 58-59].
За теорією С. Г. Вершловского, етапи професійного становлення майбутнього вчителя пов’язані з
цілями, які ставить він перед собою. Їхня часова тривалість і характер перебігу зумовлені поєднанням
ціннісно-мотиваційних чинників і конкретних умов діяльності [2].
Цікавими для розробки цієї теорії є результати експерименту, проведені О. А. Дубасенюк. Мета
дослідження полягала в тому, щоб виявити домінуючі мотиви професійного становлення вчителя та
характер їх залежності від рівня продуктивності виховної діяльності педагога. За результатами
дослідження виявлено три групи мотиваційних чинників: 1) мотиви вибору педагогічної професії;
2) мотиви привабливості праці педагога-вихователя; 3) мотиви продовження педагогічної діяльності у
загальноосвітній та професійній школі. Визначені чинники відповідають етапам професійного
становлення вчителя [11: 3].
Л. О. Хомич зазначає, що вчитель може пройти у своєму професійному становленнi кілька рiвнiв,
на які він піднімається в процесi навчання в педагогічному закладi, а також безпосередньої роботи в
школi. Педагогiчна умiлiсть i основи педагогічної майстерностi формуються у майбутнiх вчителiв у
навчальному закладi.
Таблиця 3.
Основні етапи професійного становлення
Назва етапів
Автор
Джерело
Л. О. Хомич Модернізація вищої освіти у контексті
1) педагогiчної умiлостi,
євроінтеграційних процесів: Збірник
2) педагогiчної майстерностi
наукових праць учасників всеукраїнського
3) педагогічної творчостi,
методологічного семінару з міжнародною
4) педагогiчного новаторства
участю. – Житомир: Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2007. – С. 133.
1) адаптації,
Л. М. Мітіна Митина Л. М. Учитель как личность и
2) становлення
профессионал (психологические
3) стагнації
проблемы). – М., 1994. – С. 68.
1) вибір педагогічної професії,
О. А. Дубасенюк О. А. Дубасенюк. Мотиваційні чинники
отримання педагогічної освіти;
професійного становлення вчителя //
2) етап самостійної педагогічної
Вісник Житомирського державного
діяльності, набуття досвіду;
університету імені Івана Франка. – 1998.
3) оволодіння проф. майстерністю,
–№ 1. – С. 3.
процес саморозвитку.
1) формування професійних намірів Н. М. Пилипенко Н. М. Пилипенко.
Психологічні
(профорієнтаційний етап),
особливості самореалізації особистості в
2) професійне навчання
умовах професійної кризи // Соціальна
(безпосереднє проф. становлення)
психологія. – 2005. – № 3 (11). – C. 76.
3) професійна самореалізація
1) Мотиваційний;
В. Ф. Орлов В. Ф Орлов. Професійне становлення
2) Співвіднесення
майбутніх вчителів мистецьких дисциплін:
3) Смислоутворення
теорія і технологія: Монографія / За заг.
4) Адаптивний;
ред. І. А. Зязюна. – К.: наукова думка,
5)Стабілізаційний
2003. – С. 115.
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Підсумовуючи наведені міркування, зазначимо, що аналіз професійного становлення молодого
вчителя як філософської, психологічної, соціальної та педагогічної проблеми засвідчує її
багатоаспектність, а тому не обмежується вищерозглянутими питаннями. У дослідженні цієї
проблеми можна виділити психологічний, психолого-педагогічний, соціально-педагогічний та власне
педагогічний аспекти.
Аналіз літературних джерел та досвід практичної роботи дає змогу розглянути проблему
становлення майбутнього вчителя математики на теоретико-методологічному, практичному та
експериментальному рівнях, що й стане метою подальших досліджень.
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Ковальчук Е. А. Категориально-понятийный аппарат исследования проблемы
профессионального становления будущего учителя математики.
В статье осуществлен категориальный анализ понятия "становление" и "профессиональное
становление" будущего учителя на основе философского, психологического и педагогического
подходов с помощью метода сравнительного анализа. Выделены основные этапы профессионального
становления будущего учителя. Проанализированы проблемы профессионального становления
будущего учителя в современной педагогической теории и практике на этапе профессионального
обучения и в профессиональной деятельности.
Kovalchuk О. А. Categorial-Notional Body of Research of Problem of the Professional Becoming of
Future Teacher of Mathematics.
The categorial analysis of "becoming concept" and "professional becoming" of future teacher is carried out
in the article. In the basis is philosophical, psychological and pedagogical approaches by the method of
comparative analysis. The basic stages of the professional becoming of future teacher are selected. The
problems of the professional becoming of future teacher are analysed in a modern pedagogical theory and
practice on the stage of professional studies and in the process of pedagogical activity.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
У статті розглядається модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя
інформатики. Проаналізовані поняття "формування", "модель", "моделювання". Виділено
структурні та функціональні складові моделі, умови та етапи формування професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики.
Інтеграційні процеси, перехід до постіндустріального суспільства, інформатизація освіти потребує
нових моделей підготовки компетентних спеціалістів, готових працювати в умовах оновленої
освітньої системи, та механізмів й шляхів їх реалізації.
Нині у відповідності до соціальних вимог однією з пріоритетних тенденцій удосконалення
професійної освіти стає компетентнісна орієнтація, тобто орієнтація на набуття майбутніми
спеціалістами певного рівня професійної компетентності у процесі навчання.
Проблему професійної підготовки вчителя інформатики в різний час у різних аспектах
досліджували В. Ю. Биков, Л. В. Брескіна, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лапчик, Н. В. Морзе,
С. М. Овчаров, С. А. Раков, Ю. С. Рамський О. В. Співаковський, О. М. Спірін та ін.
Метою цієї статті, як складової нашого дослідження, є теоретичне обґрунтування та розробка
моделі формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики, уточнення
базових понять дослідження
Проаналізуємо ключові поняття – "формування", "модель", "моделювання".
У педагогічній літературі "формування" визначається як процес розвитку та становлення
особистості під впливом зовнішніх дій виховання, навчання, соціального середовища;
цілеспрямований розвиток особистості чи яких-небудь її сторін, якостей під впливом виховання та
навчання; процес становлення людини як суб’єкта та об’єкта суспільних відносин [1: 169].
Поділяючи точку зору В. А. Сластьоніна, під формуванням ми розуміємо процес оволодіння
сукупністю стійких властивостей та якостей особистості [2].
Н. А. Дергунова під формуванням професійної компетентності розуміє процес впливу, що
передбачає деякий стандарт, на який орієнтується суб’єкт впливу; процес, під яким розуміється деяка
завершеність, досягнення певного рівня стандарту. Формування професійної компетентності –
керований процес становлення професіоналізму, тобто це освіта і самоосвіта спеціаліста [3].
Формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики ми розглядаємо як
процес оволодіння стійкими, інтегрованими, системними знаннями з педагогіки, психології,
інформатики та методики її викладання, уміннями застосовувати їх у нових, нестандартних ситуаціях,
розвиток особистісних якостей і властивостей, що забезпечить особистості здатність до продуктивної
професійної діяльності.
Аналіз
наукових
досліджень
С. І. Архангельського,
І. В. Блауберга,
Ю. А. Гастєва,
В. М. Глушкова, А. Н. Дахіна, М. В. Кларіна, В. К. Шаповолова та ін., які присвятили свої роботи
проблемі моделювання педагогічних процесів та систем, дали нам можливість розробити модель
формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики.
Використання моделей дослідження об’єктів пізнання лежить в основі методу моделювання, який
широко застосовується у педагогіці.
У широкому розумінні слово "моделювання" виражає загальний аспект пізнавального процесу.
"Пізнати об'єкт, – пише І. В. Новак, – означає змоделювати його".
У вузькому розумінні моделювання – це специфічний спосіб пізнання, за допомогою якого одна
система (об'єкт дослідження) відтворюється в іншій (моделі).
Г. В. Суходольський означує моделювання "як процес створення ієрархії моделей, у якій деяка
реально існуюча система моделюється в різноманітних аспектах і різними засобами" [4].
В. А. Штоф, А. Н. Дахін вважають, що модель являє собою концептуальний інструмент, аналог
певного фрагменту соціальної дійсності, що служить для зберігання та розширення знання про
властивості й структуру процесів, що моделюються, орієнтований на керування ними [5: 19].
Аналіз праць із проблем моделювання освітніх систем показав, щоб деяка дія вважалася
моделюванням, необхідна наявність ряду компонентів: мети моделювання; об'єкта моделювання;
самої моделі; ознак, якими повинна володіти модель залежно від природи об'єкту моделювання.
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На нашу думку, метою моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх
учителів інформатики є розробка такої моделі, яка дозволила б підвищити ефективність цього
процесу, співвіднести його з вимогами суспільства.
У нашому дослідженні в якості об’єкта моделювання виступає процес формування професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики.
Під моделлю формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики ми
розуміємо опис та теоретичне обґрунтування структурних та функціональних компонентів даного
процесу.
Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики розроблялась
як сукупність певних компонентів і в узагальненому вигляді представлена на схемі 1. При цьому ми,
насамперед, керувались наступним:
кваліфікаційними вимогами до педагога, обумовленими соціальним замовленням;
галузевими стандартами вищої освіти за напрямами "Прикладна математика",
"Педагогічна освіта";
навчальними планами за спеціальністю "6.010100 – Педагогіка і методика середньої
освіти: математика".
Розроблена модель містить наступні структурні складові: цільову, змістову, операційну та
результативну.
Цільову складову моделі формування професійної компетентності майбутнього учителя
інформатики складає соціальне замовлення – сформованість професійної компетентності у
майбутнього учителя інформатики, мета та завдання процесу формування професійної
компетентності.
Метою процесу формування є підвищення рівня професійної компетентності майбутніх учителів
інформатики.
Конкретизуючи мету процесу формування, нами було виділено його завдання:
формування мотивів навчальної діяльності, спрямованих на засвоєння знань та
саморозвиток;
забезпечення сукупністю знань, умінь та навичок, необхідних для досягнення якості та
результатів професійної діяльності;
вироблення навичок самоконтролю і самооцінки у процесі професійної діяльності.
Наступною складовою моделі є змістовна, яка побудована у відповідності до певних принципів,
вимог щодо формування професійної компетентності
Нами виділено наступні принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів
інформатики:
принцип адекватності системи, що моделюється, кінцевим цілям та завданням
професійної підготовки учителів інформатики;
принцип інтеграції змісту навчання передбачає становлення взаємозв’язків між
окремими складовими розділів, отримання єдиного змісту, що передбачає неперервну
професійну підготовку;
принцип технологічності, згідно якого професійна підготовка повинна бути
представлена у вигляді технологічного процесу, спрямованого на формування професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики;
принцип професійно-педагогічної спрямованості;
принцип індивідуалізації дає можливість підібрати для певного студента індивідуальну
траєкторію розвитку з урахуванням його психологічних особливостей, здібностей і нахилів.
У змістову складову включаються знання, уміння і навички, якими мають оволодіти майбутні
учителі інформатики.
Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики містить
операційну складову, до якої входять методи, засоби та форми.
У нашому досвіді використовуються у формуванні професійної компетентності наступні методи:
бесіда, дискусія, метод проектів, інтерактивні методи навчання та ін.; засоби: мова, підручники,
навчальні посібники, схеми, таблиці та технічних засоби навчання.
Навчальний процес відбувається як з використанням традиційних форм організації освітнього
процесу (лекції, семінари, лабораторні роботи, самостійна (індивідуальна) робота студентів), так й
інноваційних (лекція-презентація, заняття в комп’ютерних класах, проектна діяльність, робота з
електронною бібліотекою).
Для формування професійної компетентності студентів треба створити певні педагогічні умови.
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Операційна складова

Змістова складова

Адекватність Інтеграція Технологічність Професійно-педагогічна спрямованість Індивідуалізація

Структурні компоненти
мотиваційно-ціннісний,
змістовий,
діяльнісний,
особистісний,
дослідницькорефлексивний
Теоретична підготовка:
"Психологія", "Педагогіка",
дисципліни
природничонаукової та професійної
науково-предметної
підготовки

Курс
"Методика навчання
інформатики"

Практична підготовка:
практичні
та
лабораторні
заняття
з
"Педагогіки",
"Психології",
"Інформатики",
"Програмування",
педагогічна
практика,
факультативні
заняття, самостійна робота

Форми

Методи

Засоби

традиційні (лекції, семінари,
лабораторні
роботи,
самостійна (індивідуальна)
робота студентів),
інноваційні
(лекціяпрезентація,
заняття
в
комп’ютерних
класах,
проектна діяльність, робота з
електронною бібліотекою)

бесіда,
дискусія,
метод
проектів,
інтерактивн
і
методи
навчання

словесні
(мова,
підручники,
навчальні
посібники),
наочні
(схеми,
таблиці), технічні
засоби навчання

Моніторинг професійної компетентності
Результативна складова

Функціональні компоненти
пізнавальна
(гносеологічна),
комунікативна,
адаптивна,
нормативна,
оцінна (інформативна),
розвиваюча

Професійна
компетентність
учителя інформатики

Результат: перехід на більш високий рівень
професійної компетентності
майбутніх учителів інформатики

Етапи
мотиваційноорієнтаційний
(1-2-курси),
інтеграційний (2-3
курси),
процесуальнодіяльнісний (4-й курс),
аналітико-коригуючий
(5-й курс)

Критерії сформованості:
мотиваційний,
когнітивний,
операційний,
творчо-особистісний,
рефлексивний

Рівні сформованості професійної компетентності
адаптивний

алгоритмічний

репродуктивно-творчий

Умови формування професійної компетентності

Принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

технологічні

Мета: підвищення рівня професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

організаційно-методичні

Соціальне замовлення: професійно компетентний учитель інформатики

рефлексивні

Цільова складова

Я. Б. Сікора. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності
майбутнього вчителя інформатики

творчий

Схема 1. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності
майбутнього вчителя інформатики
На основі аналізу наукових досліджень, власного спостереження, результатів експериментального
дослідження, нами виділено наступні педагогічні умови:
організаційні передбачають визначення критеріїв та рівнів професійної компетентності,
підбір матеріально-технічного оснащення занять;
методичні включають коригування змісту навчальних занять, інтеграцію різноманітних
дисциплін, спецкурсів;
технологічні – коригування контрольно-оцінювальних підходів до результатів
навчання, використання практико-орієнтованих технологій, інтерактивних форм та методів
навчання, визначення груп умінь, якими повинен володіти компетентний учитель інформатики;
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акмеологічні (психолого-педагогічні) включають здійснення діагностики розвитку
студентів, рефлексивного етапу на кожному навчальному занятті, створення системи
стимулювання та мотивації, атмосфери співпраці та співтворчості між усіма учасниками
освітнього процесу, визначення показників оцінювання компетентності.
У процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики нами
виділено чотири етапи:
1. Мотиваційно-орієнтаційний етап (1-2-курси) спрямований на формування професійної
мотивації, образу компетентного вчителя інформатики, розвиток ключових компетентностей в
контексті майбутньої професійної діяльності. Одночасно відбувається засвоєння мотиваційноціннісного, змістового та діяльнісного (комунікативної, інформаційної, екологічної, валеологічної
компетентностей) компонентів професійної компетентності учителя інформатики – навичок та умінь,
пов’язаних зі змістом дисциплін, що вивчаються.
2. Інтеграційний етап (2-3 курси). Відбувається становлення базових компетентностей на основі
ключових; вивчення блоків дисциплін природничо-наукової підготовки, професійної та практичної
підготовки, в процесі якого відбувається одночасна апробація (проводячи ділові ігри, відвідуючи й
аналізуючи уроки, проведені учителями на педагогічній практиці) студентами своїх професійних
можливостей. Відбувається розвиток змістового, діяльнісного (методологічної, управлінської,
технологічної, діяльнісної компетентностей), особистісного та дослідницько-рефлексивного
компонентів.
3. Процесуально-діяльнісний етап (4-й курс). Відбувається проникнення базових компетентностей,
нерозривно пов’язаних з ключовими та спеціальними – становлення особистісного, дослідницькорефлексивного компоненту, комунікативної, інформаційної та методологічної компетентностей,
формування економіко-правової та методичної компетентності. Передбачає набуття досвіду реалізації
професійної компетентності під час педагогічної практики, виконанні курсових робіт з педагогіки,
методики навчання інформатики, коригування тих складових професійної компетентності, недоліки в
засвоєнні яких усвідомлює студент у процесі роботи.
4. Аналітико-коригуючий етап (5-й курс). Засвоєння творчих аспектів професійної компетентності,
початок розвитку яких закладено на попередніх етапах (методологічної, управлінської, технологічної,
діяльнісної та методичної компетентностей у процесі вивчення дисциплін природничо-наукової
підготовки); проходження педагогічної та обчислювальної практики; дипломне проектування.
Поділ на етапи, визначення цілей та змісту кожного з них досить умовні, оскільки формування
усіх компонентів професійної компетентності учителя інформатики в певній мірі відбувається на
кожному з етапів.
Реалізація моделі передбачає наявність конкретних результатів у формуванні професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики – перехід на більш високий рівень професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики.
Для визначення ефективності функціонування розробленої моделі нами визначені критерії та рівні
сформованості професійної компетентності майбутнього учителя інформатики – адаптивний,
алгоритмічний, репродуктивно-творчий, творчий.
В якості критеріїв сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
нами було виділено наступні
Мотиваційний – усвідомлення особистісної та суспільної значущості майбутньої професії, інтерес
до всіх складових професійної компетентності та їх використання, наявність мотивів та потреб у
формуванні професійної компетентності.
Когнітивний – знання про сутність професійної компетентності, усвідомлення її значущості для
підготовки майбутнього педагога в умовах переходу до інформаційного суспільства, володіння
системою знань, необхідною та достатньою для успішного формування професійної компетентності.
Операційний – сукупність професійних умінь (гностичних, комунікативних, дидактичних,
організаційних, проективних, конструктивних, управлінських); активне використання інформаційних
технологій та комп’ютера в професійній діяльності, як засобу пізнання та розвитку професійної
компетентності, самовдосконалення та творчості, а також виховання подібних якостей у своїх учнів.
Творчо-особистісний – професійно важливі якості особистості.
Рефлексивний – розуміння власної значущості в колективі та розуміння результатів своєї
діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і самореалізації в
професійній діяльності.
Адаптивний рівень характеризується несформованістю професійних намірів, незадоволеністю
вибором професії, слабким усвідомленням цілей формування професійної компетентності; відсутністю
необхідних знань та вмінь для розв’язання педагогічних ситуацій, що виникають у професійній
діяльності.
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Алгоритмічний рівень характеризується нестійким відношенням майбутніх учителів до
педагогічної реальності, коли цілі і завдання діяльності визначаються у загальному вигляді і не є
орієнтиром діяльності; інтерес до педагогічної професії виявляється епізодично, мотиви формування
професійної компетентності не співвідносяться з власними можливостями; невмінням
використовувати наявні знання для формування професійної компетентності.
Репродуктивно-творчий рівень відрізняється розвиненою суб’єктною позицією, що проявляється в
усвідомленості своїх дій та можливостей, прагненні до прийняття рішень, внесенні змін при
використанні запозиченого досвіду; наявністю інтересу до майбутньої професії, розумінням її
значущості, проте цілі формування професійної компетентності є не досить чіткими.
Творчий рівень передбачає творчість діяльності, вчитель здатний до нестандартного розв’язання
завдань, вміє знаходити рішення в складних ситуаціях, здатний поновлювати свої знання та приймати
обдумані рішення з врахуванням прогнозування наслідків своїх дій, прагне до самовираження в
професійній діяльності, самовдосконалення, об’єктивно оцінює себе в професійній діяльності.
Структурні компоненти спрямовані на реалізацію функцій учителя інформатики. Спираючись на
поліфункціональний підхід, згідно якого педагогічна діяльність розглядається з позиції декількох
функцій, на дослідження Н. В. Кузьміної [6: 40], В. О. Сластьоніна [7: 15-17], А. І. Щербакова [8]
щодо функціональної моделі педагогічної діяльності, ми виділили функціональні складові в структурі
формування професійної компетентності учителя інформатики – пізнавальна (гносеологічна),
комунікативна, адаптивна, нормативна, оцінна (інформативна), розвиваюча
Запропонована модель формування професійної компетентності майбутнього учителя
інформатики розглядається як ефективний інструментарій організації системи підготовки
компетентного учителя інформатики. Модель є відкритою, постійно розвивається й за необхідністю
може бути доповнена новими компонентами.
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Сикора Я. Б. Структурно-функциональная модель формирования профессиональной
компетентности будущего учителя информатики.
В статье рассматривается модель формирования профессиональной компетентности будущего
учителя информатики. Проанализированы понятия "формирование", "модель", "моделирование".
Выделены структурные и функциональные составляющие модели, условия и этапы формирования
профессиональной компетентности будущих учителей информатики.
Sikora Ya. B. Structurally-Functional Model of Forming of
Professional Competence of Future Teacher of Informatics.
The model of forming of professional competence of future teacher of informatics is examined in the article.
Concepts "forming", "model", "design" are analysed. Structural and functional making models, terms and
stages of forming of professional competence of future teachers of informatics are selected.
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ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЯК ПРЕДМЕТ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ
У статті розглядається актуальність використання стратегічного планування в діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів в умовах профільного навчання, характеризується роль
управлінського аналізу внутрішнього середовища у плануванні управління загальноосвітнім
навчальним закладом.
Сучасний етап управління загальноосвітнім навчальним закладом вимагає використання науково
обґрунтованих систем, звернення до здобутків теорії та практики менеджменту. Одним із дієвих
інструментів здійснення успішного управління є використання в діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів методів стратегічного управління, зокрема, одного із найважливіших його
елементів стратегічного планування. Актуальність даного виду планування обумовлена
трансформаційними процесами в усіх сферах сучасного суспільного життя, значним ступенем
невизначеності про стан та зміни життєвих, економічних, соціальних, політичних, екологічних
факторів.
Широке використання стратегічного планування в управлінні організаціями зумовлює посилений
науковий інтерес до його можливостей і переваг. Праці таких вітчизняних авторів як
В. А. Бєлошапка, В. А. Василенко, О. І. Дацій, А. О. Дєгтяр, Л. Є. Довгань, Г. В. Загорій,
М. Х. Корецький, М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва, Б. М. Мізюк, А. П. Міщенко, В. Д. Нємцов,
С. В. Оборська, В. В. Пастухова, О. М. Скібіцький, Т. І. Ткаченко, З. Є. Шершньова та ін.
розкривають механізм та специфіку основних його елементів серед яких важливе місце посідає аналіз
внутрішнього середовища організації.
Стосовно освіти на можливість використання стратегічного планування вказують В. В. Громовий,
Л .І. Даниленко, Г. А. Дмитренко, Л. М. Калініна, Л. М. Карамушка, О. І. Мармаза та ін. Вони
зазначають, що сьогодні стратегічне планування здійснюється, в основному, на державному рівні
(Міністерством освіти та науки України), щодо діяльності закладів середньої освіти методи даного
управління лише починають розроблятися [1: 12]; наголошують, що інноваційний розвиток
неможливий без стратегічного планування як засобу активного творення майбутнього [2: 211];
акцентують на тому, що стратегічне планування являє собою процес розробки місії, стратегічних
цілей, оформлених як система досить формалізованих планів, корекції та перегляду системи заходів
щодо їх виконання на основі систематичного контролю за змінами, які відбуваються ззовні та
всередині організації.
Під час реалізації профільного навчання старшокласників особливого значення набула
необхідність модернізації та оптимізації системи управління загальноосвітнім навчальним закладом.
У зв’язку з цим вивчення та застосування кращих практичних зразків у різних сферах соціального та
економічного управління, реалізація положень та методів стратегічного планування, на нашу думку,
надасть значних переваг загальноосвітньому навчальному закладу в організації профільного навчання
старшокласників.
Таким чином, нинішня стадія наукового обґрунтування можливостей та переваг стратегічного
планування, практика його застосування спонукають до розгляду перспектив використання його
елементів, зокрема, аналізу внутрішнього середовища, при організації планування діяльності
загальноосвітнього навчального закладу в умовах профільного навчання.
Метою даної статті є розглянути особливості стратегічного планування та охарактеризувати роль
аналізу внутрішнього середовища як складової стратегічного планування для організації управління
загальноосвітнім закладом в умовах профільного навчання.
В освітньому просторі України відбувається процес входження профільності у структуру
загальноосвітніх навчальних закладів. Профільне навчання як вид диференційованого навчання,
передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів і створення умов для навчання
старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок
змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу
Актуальність такого навчання зумовлена потребами сьогодення щодо посилення ключової місії
школи у професійному визначенні старшокласників, створенні умов для розвитку творчої
особистості, здатної ефективно працювати та навчатися впродовж усього життя. Реалізація
зазначених завдань засобами профільного навчання потребує оновлення змісту, методів, підходів,
технологій, функцій управління загальноосвітніми навчальними закладами.
© Ренькас Б. М., 2009
176

Б. М. Ренькас. Внутрішнє середовище загальноосвітнього навчального закладу
як предмет управлінського аналізу

Традиційною функцією управління загальноосвітнім навчальним закладом є планування.
В. І. Бондар зазначає, що план – найбільш важливе управлінське рішення, яке належить виробити,
прийняти та здійснити, "прив’язавши" його до конкретних виконавців. Щоби план виконав функцію
розвитку системи, переводу її в нову якість, необхідно при плануванні виходити з реального стану
функціонування школи та врахувати максимальні можливості його виконавців – членів педагогічного
колективу [3: 4].
У залежності від завдань керівник загальноосвітнього навчального закладу використовує різні
види планування: перспективне, оперативне, короткострокове.
В умовах модернізації підходів до змісту освітньої діяльності профільної школи необхідним і
безперечним є зосередження уваги на проблемі стратегічного, прогнозованого розвитку навчального
закладу, що потребує посиленої уваги до функції планування, використання, поряд з іншими видами,
стратегічного планування.
Стратегічне планування – систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля усієї організації,
спрямовані на розробку стратегій, оформлення їх у вигляді стратегічних планових документів різного
типу, організацію виконання цих стратегічних планів, проектів і програм [4: 421].
Метою стратегічного планування є прийняття основних рішень і реалізація дій, направлених на
покращання основного напряму діяльності організації, на забезпечення мети й місії школи. Найбільш
характерною особливістю стратегічного планування є процес розробки стратегій і орієнтація на
кінцевий результат.
Використання методу стратегічного планування посилює роль аналізу інформації як однієї із
основних функцій управління. З позиції стратегічного планування аналіз інформації потребує
конкретизації стосовно об’єкта та послідовності його проведення, тому після визначення місії
навчального закладу, цілей, вибору стратегії, аналізу зовнішнього середовища проводять детальне
обстеження та аналіз внутрішнього середовища.
Дослідники системи освіти зазначають, що внутрішнє середовище організації – це сукупність
компонентів, яка складається з керівників організації, персоналу, фізичного середовища для роботи,
культури організації, що визначають місію, цілі, стратегії та перебувають під безпосереднім
контролем керівників і персоналу організації [5: 84].
В умовах профільного навчання продуктивний аналіз кожного із названих компонентів
забезпечить, на нашу думку, напрями, інтенсивність і специфіку змін в діяльності, яка обумовлена
викликами постійно змінюваного зовнішнього середовища. Управлінською проблемою є необхідність
організації відповідної оцінки та аналізу потенціалу навчального закладу з метою забезпечення
якісного профільного навчання старшокласників.
Звернення до літератури зі стратегічного управління дозволяє виділити причину застосування,
мету, методи аналізу внутрішнього середовища організації.
Так на думку М. М. Міщенко, причиною використання методу аналізу внутрішнього середовища є
необхідність сформулювати стратегічні цілі, тому даний аналіз повинен бути системним і
багатофакторним [6: 122].
Таким чином, так як внутрішнє середовище справляє постійний і безпосередній вплив на
функціонування загальноосвітнього навчального закладу, то метою аналізу його є глибоке
комплексне вивчення для надання керівництву інформації, необхідної для вибору стратегії.
Отже, дослідники зазначають, що в результаті аналізу внутрішнього середовища можна
визначити: переоцінює чи недооцінює себе організація; переоцінює чи недооцінює вона своїх
конкурентів; яким вимогам зовнішнього середовища вона надає занадто великого чи занадто малого
значення [5: 123].
Фактори внутрішнього середовища відображають сильні або слабкі сторони діяльності
навчального закладу по відношенню до зовнішнього середовища. Тому, на думку науковців, завдання
управління полягає в тому, щоб постійно підтримувати баланс взаємовідносин із зовнішнім
середовищем для забезпечення довгострокового існування [7: 39].
Для вирішення такого завдання розроблені відповідні прийоми аналізу внутрішнього середовища.
Одним із них є складання стратегічного балансу методом SWOT-аналізу.
Кращому розумінню особливостей даного методу сприяє характеристика його здійснена
В. Д. Бакуменком. Учений зазначає, що аналізуючи політику соціальної системи (організації),
зокрема на стадії стратегічного планування її розвитку, все частіше використовують метод SWOT –
аналізу, який названо за першими буквами слів: S – сили, W – слабкості, O – можливості, T – загрози.
Ідея методу – у докладанні зусиль щодо перетворення слабкості на силу та загроз на можливості, а
також розвитку сильних сторін у межах можливостей. SWOT – аналіз застосовується за такою
схемою: вивчення сил (переваг організації в якихось областях) – вивчення слабких сторін організації
– вивчення факторів впливу на організацію (політичних, соціально-економічних, правових,
технологічних та ін.) з метою прогнозування загроз та їх своєчасного попередження – вивчення
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можливостей організації (ресурсний потенціал, технологічний рівень), необхідних для попередження
загроз, зменшення слабкостей та збільшення сил – погодження сил з можливостями для формування
реальної стратегії [8: 100].
Існує декілька визначень SWOT – аналізу, які доповнюють один одного. Наведемо те із них, яке
подає О. М. Скібіцький, оскільки, на нашу думку, воно найповніше передає сутність даного аналізу та
ілюструє основний технологічний процес застосування:
SWOT-аналіз – це дослідження сильних і слабких сторін конкурентоспроможності
фірми, можливостей та загроз, характерних для конкретних умов її діяльності для виявлення
максимальної кількості стратегічних проблем і наступного опрацювання стратегій [9: 32].
Отже, за допомогою технології SWOT-аналізу можна передбачити сильні та слабкі сторони,
можливості та загрози і, у подальшому, встановлення мережі взаємозв’язків між ними для
формування у перспективі стратегії навчального закладу щодо реалізації профільного навчання та
ефективного управління процесами професійного самовизначення.
Таким чином, сильні сторони – це позитивні внутрішні тенденції та характеристики навчального
закладу, які можуть бути використані для досягнення стратегічних цілей. Їх ще трактують як
внутрішні можливості чи ресурси, які можуть зумовити формування конкурентної переваги, що
особливо важливо в умовах профільного навчання старшокласників та необхідності забезпечення їх
професійно спрямованих освітніх запитів.
У контексті управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах профільного навчання до
сильних сторін освітньої організації ми пропонуємо відносити: повну компетентність з ключових
питань; позитивний імідж учнів та випускників; позицію визнаного лідера на ринку конкретних
освітніх послуг;наявність ефективних функціональних стратегій, обґрунтований "стратегічний набір";
наявність прогресивних освітніх та виховних технологій; систему ефективних рекламних заходів;
наявні конкурентні переваги; зростання чисельності груп споживачів; обізнаність про стан та потреби
ринку праці; обґрунтована диверсифікація; добре вивчений ринок освітніх послуг і потреб щодо
нього учнів та їх батьків; ефективний творчий менеджмент; здатність реалізувати компетентні та
конкурентноспроможні можливості педагогічних кадрів; достатні фінансові ресурси тощо [10: 241].
Під поняттям "слабкі сторони" розуміють внутрішні характеристики навчального закладу, які
негативно впливають на нього або обмежують його діяльність. До них рекомендують відносити види
діяльності, які навчальний заклад здійснює не досить добре, ресурси, потенціал, що не
використовується неповно чи неправильно.
Під час організації профільного навчання старшокласників слабкими сторонами діяльності
навчального закладу можуть бути: недосконалість умінь та навичок у ключових сферах діяльності;
низька якість діяльності управлінського апарату; недостатньо опрацьована стратегія навчального
закладу; внутрішні виробничі проблеми; відставання у дослідженнях ринку освітніх послуг; запізніла
реакція на зміну освітніх запитів; низький імідж на ринку освітніх послуг; відсутність реальних
конкурентних переваг; втрата конкурентної позиції внаслідок відтоку кадрів; вузька спеціалізація або
необґрунтована диверсифікація; недоліки у стратегічній сфері; "новачок" у системі освітніх послуг,
чию репутацію ще не доведено; відсутність чіткого уявлення про стратегічні напрямки розвитку
закладу; висока собівартість освітніх послуг; відсутність міцної позиції для боротьби із загрозами
тощо [10: 242].
Наступними елементами методу SWOT – аналізу є можливості та загрози щодо діяльності.
Формування уявлень про можливості та загрози стосовно діяльності закладу освіти, який організовує
профільне навчання, рекомендовано здійснювати на підставі детального аналізу зовнішнього
середовища. При цьому до можливостей належать варіанти або альтернативи, що їх може
використати заклад для досягнення стратегічних цілей.
В умовах профільного навчання до них, на нашу думку, належать: розвиток потреб ринку у
фахівцях тієї чи іншої професії, сформована нормативно-правова база; здатність обслуговувати
додаткові групи споживачів освітніх послуг; спроможність розширювати диференціацію та
індивідуалізацію освітніх послуг; здатність використовувати технологічні новинки для формування
нових освітніх послуг; можливість швидкого реагування на підвищення попиту на заявлені та нові
освітні послуги; послаблення позицій конкурентів тощо [10: 244].
Щодо загроз, то ними є будь-які процеси та явища зовнішнього середовища, що перешкоджають
руху навчального закладу в напрямку досягнення своїх місії та цілей. Стосовно діяльності
профільного навчального закладу ними можуть бути: зміни в потребах споживачів освітніх послуг;
несприятлива економічна ситуація; негативні демографічні зміни; рівень законодавчих вимог,
зростання тиску конкурентів тощо [10: 247].
Таким чином, зазначене дає підстави зробити висновок, що проведене з урахуванням
рекомендацій стратегічного планування управлінське обстеження внутрішнього середовища може
стати важливою передумовою ефективного планування управління сучасним загальноосвітнім
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навчальним закладом, у якому здійснюється допрофільна підготовка учнів базової школи та
профільне навчання старшокласників.
Такий управлінський підхід потребує інтенсивного збору інформації. На нашу думку, має бути
розроблена технологічна схема збирання, обробки та аналізу даних про внутрішній стан закладу
освіти. Варто при цьому використовувати вищезазначений поділ на компоненти внутрішнього
середовища організації, які запропонували Л. І. Даниленко та Л. М. Карамушка.
Підсумовуючи, зазначимо, що елементи стратегічного планування у нинішніх умовах існування
сфери загальної середньої освіти є ефективним інструментом, необхідним для використання в
управлінні загальноосвітнім навчальним закладом, який здійснює профільне навчання
старшокласників.
Управлінський аналіз внутрішнього середовища освітньої організації за методикою, яку пропонує
модель стратегічного планування, розширить уявлення керівників щодо можливостей та перспектив
планування управління, надасть своєчасну інформацію щодо загроз, дозволить реалізувати місію
навчального закладу у нових соціальних, політичних та економічних умовах.
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Ренькас Б. М. Внутренняя среда общеобразовательного учреждения как предмет
управленческого анализа.
В статье рассматривается актуальность использования стратегического планирования в
деятельности общеобразовательных учреждений в условиях профильного образования;
раскрывается роль управленческого анализа внутренней среды в планировании управления
общеобразовательным учреждением.
Renkas B. M. The Inner Situation of the Educational Establishment as the Subject of
the Managemental Analysis.
In the article the topicality of using the strategic planning in the activity of the secondary educational
establishments in the conditions of professional education; the role of the managemental analysis of the inner
situation in the planning of the general education establishment management is disclosed.
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ОМОВЛЕННЯ НЕТОЧНОЇ КІЛЬКОСТІ: ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
У статті порушується питання категоризації неточного числа в різних мовах – англійській,
українській та російській. Фокусується увага на числівниках – номінаціях приблизної та невизначеної
кількості. Вперше ідентифікуються типи омовлення апроксимації, їх інтервали варіативної
представленості в художніх дискурсах.
Актуальність дослідження об’єктивується загальною тенденцією сучасної лінгвістики до
вивчення системних відношень номінативних одиниць та їх функціонування у мовленні. Об’єкт
дослідження – числівники – вивчаються в руслі їх синтагматичної представленості на позначення
апроксиматичних ознак.
Корпус номінацій неточної кількості обіймає різні частини мови. Числівники позначають
неточну (приблизну, невизначену) кількість в умовах синтаксичного та фразеологічного оточення [1;
2; 3; 4; 5]. Кількісні номінації поділяються на дві групи. Перша включає одиниці типу укр. два, п'ять,
сто. Друга – слова типу укр. декілька, стільки, багато, мало [6]. Співвіднесеність числівників з
лексичними засобами позначення неточної кількості ставиться під сумнів деякими вченими з огляду
на те, що числівники в умовах парадигматики завжди позначають точну кількість. Протилежної
думки дотримується А. Є. Супрун. серед засобів позначення приблизної кількості вчений виокремлює
нумеральні словосполучення (НумС) з інвертованим порядком компонентів [7].
А. А. Уфімцева до засобів апроксимації відносить синкретичні лексеми типу англ. in the thirties
"в 30-і роки", що не семантизує "множинність 30 + 30 + 30" і т.д., а "30-й, 31-й, 32-й і т.д. роки" [8:
126].
Значення неточної кількості семантизується НумС рідше, ніж значення точної кількості. Серед
досліджених 4000 прикладів в англійській мові тільки 10,7% НумС актуалізують апроксимальне
значення. В українській мові в аналогічній ситуації це значення актуалізується 15,6%, а в російській –
18,6% НумС.
Реалізації неточної кількості сприяють різноспрямовані вектори числівників (1) і корелюючих з
ними слів (2). Пор.: англ. The following morning a little after ten o'clock Berenice telephoned Coperwood
and they agreed to meet at her club for a talk (Th. Dreiser); укр. Повірте, під п'ятдесят маю (О. Вишня);
рос. Свыше ста человек собралось за столами, расставленными в ряды в комнатах и во дворе
(М. Ибрагимбеков), Пожалуй, она была ближе к сорока, чем к тридцати (Л. Карелин).
Сполучення типу англ. about two o'clock, more than three hours, under forty years представляють
сукцесивні структури, в яких кожний наступний компонент підвладний попередньому.
Прислівник-специфікатор, що прилягає до НумС та аугментує сполучення, вказує на
послаблення або посилення вербалізованої кількісної ознаки, на її зменшення або збільшення.
Числове значення НУМС суттєво детермінується модальними словами та фразами. Напр.: He
may have been forty (G. Aldridge). It was a long string of houses, maybe fifteen (G. Aldridge). It lasted
perhaps six weeks (Th. Dreiser). He's an enthusiast too though he must be thirty seven by now (Th. Dreiser).
Прийменники вказують також на приблизні числові ознаки. Напр.: англ. It's time, he said, after
five already (Fr. Norris). That would be past eleven (J. Galsworthy). Past eight we'd better stick to the streets
(J. Galsworthy); укр. Днів за п'ять до покосу (І. Цюпа); рос. Тебе за восемьдесят, а тебя еще на
самостоятельность тянет (А. Салинский).
Позначення апроксимації реалізується за допомогою інвертованого порядку компонентів
нумерального словосполучення. Пор.: англ. They are going in a day or two, aren't they (K. Prichard). His
voice low; it moved on a word or two gravely, quitely (K. Prichard). Sometimes a man, sometimes a girl or
two (J. Galsworthy); укр. Далеко звідси ці ваші гаї? – Кілометрів двадцять буде (І. Цюпа); рос. Старик
минут пять молчал (М. Пришвин); По картошке, к примеру, центнеров сто накинули (М. Пришвин).
В англійській мові стабільним компонентом у зазначених вище НумС виступає числівник two, з
яким сполучається іменник в однині. Пор.: англ. a second or two, a dog or two, a chicken or two, a parcel
© Швачко С. О., Кобякова І. К., 2009
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or two, a moment or two, a girl or two та ін. В українських та російських словосполученнях нумеральні
компоненти представлені різними числівниками на позначення множини > 1.
Значення апроксимації в англійській мові може позначатися декількома числівниками із
сполучниками або без них. Пор.: англ. He's been over two-three times since then (J. London). I noticed
two or three boys looking funny (J. Galsworthy). Three, four days ago I made sure it was a chill, Doctor
(A. Cronin). Копулятивні ланцюжки включають як денумеративи так і числівники. Пор.: англ. three or
four, a fortnight or three weeks.
Числівники на позначення невеликої кількості утворюють граничні з фразеологічними одиницями
словосполучення. Незначна числова різниця компонентів Num1, Num2 слугує мотивацією
лексикалізованих одиниць на позначення "декілька", "мало", "небагато". Пор. : англ. Mrs.Vaughan has
written me, asking me to spend a fortnight or three weeks with her (Cronin); укр. Та пороху у діда
вистачало на якісь п'ять-шість хвилин (І. Цюпа), Убити – вб’єш одного, двох, а не збореш
(І. Микитенко); рос. Кажется, вот еще два-три удара веслом и путь кончится (В. Лихоносов).
Значення апроксимації позначається при наявності заперечних слів. Пор.: англ. It wasn't two
minutes coming down (G. Galsworthy); They were not five feet apart when they began shooting (Fr. Norris).
Невизначена кількість виражається словосполученнями типу англ. not one day, not one word, not
one season. Особливий інтерес являє собою феномен наступного паралелізму:
1
a) I had not been there six months (= 6);
b) I had not lived there six months (< 6).
Не зважаючи на структурну омонімію цих речень, квантитативний план зазначених одиниць
суттєво відрізняється. У першому прикладі вказується на точний часовий відрізок в 6 місяців, у
другому – час перебування номінується приблизно. Або:
2
a) I had lived there six months (6).
b) I had been there six times (6).
У реченні 1b апроксимація виражається за допомогою not і НумС; НумС без not (2a, 2b)
використовується для позначення точних часових характеристик.
NumN, negat. можуть уточнюватися за допомогою наступних NumN, що призводить до
нейтралізації апроксимації. Пор.: англ. You are not nineteen years old, you are twenty-one (W. Faulkner);
укр. Між нами і хочеться не 440 посіяти, а то може й 550! (О. Вишня); рос. Он не был один: с ним –
милиционер Василий Наумов, сельсоветчик Андрей Белан и статный, белокурый паренек
(А. Северов).
Заперечення при специфікаторах, що вказують на зменшення або збільшення величин, сприяє
реалізації точних числових ознак. Пор.: англ. Oh, he was a very distinguished-looking old man and not so
very old really – not more than sixty suppose (A. Cristie). That she was rich, excentric, lived alone with one
maid, and owned no less that eight cats (A. Cristie).
Питальні речення з НумС залучаються також до мовного комплексу позначення квантитативної
приблизності. Пор.: англ. Would you be good enough to come this morning, if possible, say, around three
o'clock? he asked (Th. Dreiser); Look here, my dear, what are you now – twenty-seven?(J. Galsworthy); You
can stand six month? – I've got to (J. Galsworthy).
В умовах фразеологічного оточення НумС позначають як точну, так і невизначену кількість.
Десемантизуючись, НумС співвідносяться з поняттями "багато", "мало", "декілька" і синкретично
вказують на контраст, вербалізуючи стилістичний ефект антитези. Пор.: англ. I perceive, said jolyon,
that you are trying to kill two birds wit one stone (J. Galsworthy); Ten to one, they've smuggled him on board
a ship (A. Cristie); укр. Сідайте, поручик. Ще два слова (Ю. Смолич), Я скажу тільки, що оскільки
мені відомо, дехто з наших товаришів, принаймні один, ім'я якого я не назву, з радістю сказав би їй
про все це у вічі і, може, не один раз сказав би, а тисячу разів (І. Микитенко); рос. В сто сорок солнц
закат пылал (В. Маяковский), Скажу тебе откровенно – другой девять раз умер бы, а я упрямый:
решил, что выживу, и выжил (П. Северов).
Числівники у фразеологічному просторі суттєво модифікуються. Десемантизація цих слів
проявляється у появі конотативних значень. Емоційність, експресивність лексикалізованих НумС є
прозорими у пареміях. Пор.: англ. Two heads are better than one. Four eyes see more than two. A stitch in
time saves nine; укр. Біда не ходить одна, а з дітками; За двома зайцями; рос. Одно хорошее слово
лучше тысячи слов ругани.
В англійській, українській та російській мовах виокремлюються спільні засоби на позначення
неточної (приблизної і невизначеної) кількості: 1) нумеральні словосполучення зі специфікатором –
SpNumN; 2) нумеральні словосполучення із декількома числівниками – Num1Num2N;
3) нумеральні словосполучення з інвертованим порядком компонентів - NNum; 4) нумеральні
словосполучення з прийменниками – prNumN; 5) нумеральні словосполучення в питальних реченнях
– (NumN) inter; 6) нумеральні словосполучення в заперечних реченнях – (NumN)neg; 7) фразеологічні
нумеральні словосполучення – (NumN)phr.
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Кожний із засобів позначення неточного числа характеризується властивою для нього
актуалізацією. Дослідження 12 тисяч нумеральних словосполучень в англійській, українській та
російській мовах (по 4 тис. НумС в кожній) сприяло виявленню частотних і нечастотних типів
апроксимації. В англійській мові перший тип представлений 1) SpNumN з інтервалом варіації (IB) =
68,8 ± 4,0 та 2) Num1Num2N (IB = 21,4 ± 3,6). В українській та російській мовах обсяг частотної
(активної) групи апроксиматорів збільшується за рахунок моделі NNum (див. табл. 1.).
В англійській мові модель NNum відноситься до інактивих засобів апроксимації, нумеральний
компонент тут стабільно представлений числівником two. Інактивний (нечастотний) тип в англійській
мові представлений у п’яти позиціях, в українській та російській – у чотирьох. Спільні засоби
апроксимації відрізняються лексичною та структурною наповненістю.
Таблиця 1.
Засоби позначення неточного числа на матеріалі НумС англійської, української та
російської мов
Інтервал варіації
моделі НумС
Англійська мова
Українська мова
Російська мова
1
SpNumN
63,8 ± 4,0
46,3 ± 2,8
42,5 ± 2,2
2
Num1Num2N
21,4 ± 3,6
19,9 ± 2,5
22,05 ± 2,03
3
Nnum
4,2 ± 0,3
17,7 ± 0,62
20,6 ± 2,7
4
prNumN
4,8 ± 0,24
3,4 ± 0,2
5,9 ± 0,45
5
(NumN)inter
3,4 ± 1,2
2,3 ± 0,7
2,1 ± 1,1
6
(NumN)negat
1,1 ± 0,2
5,6 ± 0,3
3,15 ± 0,3
7
(NumN)phr
1,2 ± 0,25
4,7 ± 0,48
3,7 ± 0,3
Засоби апроксимації представлені ускладненими і неускладненими типами. Під неускладненим
типом розуміємо сингулярне вживання активного або інактивного засобу апроксимації. Сумісне
використання засобів апроксимації для англійського мови не є типовим. Неускладнені засоби
апроксимації носять регулярний характер. Ускладнені засоби апроксимації зустрічаються у
висловлюваннях типу. Пор.: англ. If you don't get more than three or four dollars a week, it will pay the
red (Th. Dreiser); Oh, he must be about fifteen – not more than that (Th. Dreiser); укр. Їй тоді, мабуть
тижнів зо два буде (В. Собко); Минуло, може, хвилин п'ять, як відчинилися двері і зайшов високий
чоловік (І. Цюпа); рос. Много немного, но раза два-три мы с тобой встречались в дальней стороне
вашей (М. Пришвин).
На позначення приблизної і невизначеної кількості в англійській мові виокремлюється декілька
структурних композицій:
a) Ускладнені засоби, що складаються з активних та інактивних апроксиматорів: He gave hisage
as sixty but was probably seventy, and possibly near to eighty (A. Cronin).
Реалізація більше двох апроксиматорів не є показовим для англійської мови. Ускладнені активні
засоби в англійській мові обмежені вибором двох засобів із двох можливих. Розширення НумС
включає декілька специфікаторів або числівників. Пор.: As nearly as possible it must have been five and
twenty minutes past seven when he had heard the call (A. Cristie). В українській та російській мовах
комбінаторні можливості ускладнених НумС збільшуються за рахунок наявності трьох активних
засобів апроксимації. Комбінаторна сполучуваність засобів апроксимації в англійській мові дорівнює
одиниці ( С22 = 1 ). В українській та російській мовах комбінаторні можливості зростають – С32 = 3 .
b) Ускладнені засоби з декількох інактивних членів в англійській мові визначаються набором із
п’яти можливих ( С52 = 10 ).
В українській та російській мовах комбінаторні можливості ускладнених інактивних засобів
зменшуються в порівнянні з англійською мовою у зв'язку з наявністю в цих мовах чотирьох
інактивних засобів апроксимації ( С42 = 6, С43 = 4, С44 = 1 ).
c)
Ускладнені засоби складаються з декількох активних та інактивних одиниць апроксимації
типу англ. They were two-no, no, no, Three – yes, three – or may be it was… was it two? (Fr.Norris).
Потенційні можливості комплексних активно-інактивних засобів апроксимації можна вирахувати за
n!
формулою сполучуваності елементів Cnp =
, де n – загальне число простих, неускладнених
(n - p) p1
типів, р – число простих типів, що реалізуються в комплексі (від 2 до 7), n!(факторіал) – утворення
чисел від 1 до n, р! (р-факторіал) – утворення чисел від 1 до р. Гіпотетично із семи типів апроксимації
можна створити декілька комплексів: С72 = 21, С73 = 35, С74 = 35, С75 = 21, С76 = 7, С77 = 1 .
d) Можливе комбіноване вживання апроксиматорів і інтенсифікаторів точного/ неточного числа
типу: No, said the housekeeper; there is only about three day's work to do every week (Dreiser). У даному
№ п/п
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реченні only інтенсифікує значення апроксиматора about на позначення числового покажчика
референта (only about three).
Таким чином, числівники англійської, української та російської мов у певних умовах колігації та
колокації утворюють корпус активних та інактивних типів позначення неточного числа, вивчення
яких є вельми перспективним на матеріалі різномовних дискурсів.
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Швачко С. А., Кобякова И. К. Оязыковление неточного количества: типологические аспекты.
В статье исследуется вопрос категоризации неточного числа в современных языках – английском,
украинском и русском. Фокусируется внимание на числительных как номинациях приблизительного и
неопределенного количества в сопоставляемых языках. Впервые идентифицируются типы
оязыковления аппроксимации, их интервалы вариативной представленности в художественном
дискурсе.
Shvachko S. A., Kobyakova I. K. Verbalization of Unexact Quantity: Typological Aspects.
The article deals with the means of unexact quantity. Attention is focused upon the types of approximation in
English, Ukrainian and Russian. Numerals as a means of approximation are considered with great attention.
Types of linguistic approximation and their interval variants are being firstly considered in the belles letter
discourse.
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ДИСФЕМІЗМ: STATUS QUO AD PRAESENS
Статтю присвячено визначенню сучасного статусу дисфемістичних замінників. Автори
простежують історію вивчення понять дисфемія, дисфемізація та дисфемізм і надають власне
визначення цих понять. Окрему увагу автори приділяють питанню взаємин дисфемізму і мовної
норми, ознакам чистоти мовлення, основним тактикам дисфемізації – глузуванню та мовній грі.
Аналіз літератури з питань вивчення дисфемії доводить, що історія досліджень цього феномену
мови являє собою спорадичні згадування про наявність такого в межах розробки інших лінгвістичних
явищ. Вивчення дисфемізму як окремого самостійного лінгвістичного явища до сьогодні лишається
актуальним завданням.
Метою нашої статті є визначення статусу дисфемістичних замінників, аналіз їхньої ролі в сучасній
мовній картині і взаємовідносин з літературною нормою та суміжними феномену дисфемізації
явищами.
Вивчення феномену дисфемізації як одного із засобів евфемії на матеріалах англійської та
української мов має велике практичне значення для філологів і перекладачів на тлі змін, що сьогодні
мають місце у сфері масової комунікації. Йдеться про демократизацію літературної норми і мови ЗМІ
в цілому, її полістилізм, прояви мовленнєвої агресії і т.д.
Наші дослідження засобів евфемії в текстах ЗМІ зумовлені тим фактом, що сьогодні саме ЗМІ
виступають однією з найважливіших форм існування суспільно-мовленнєвого середовища та
відтворення соціально-культурної дійсності, являють собою найпотужніший засіб формування
суспільної думки, урегулювання та здійснення соціального контролю. Евфемізми/дисфемізми, як
вільно обрана мовцем форма найменування, маркують одночасно сфери культурного, соціального та
комунікативного напруження. І в цьому сенсі вивчення засобів евфемії в ЗМІ надає можливість
виявити національні та соціокультурні уподобання носіїв мови, їхні ціннісні настанови, що, у свою
чергу, стане в нагоді як філологу, який аналізує мовленнєвий матеріал ЗМІ, так і перекладачу, якому
конче необхідно володіти всім арсеналом як мови-джерела, так і мови-перекладу.
Перша згадка про дисфемізм зроблена в "Очерках по стилистике английского языка"
І. Р. Гальперіна. Автор розуміє дисфемізм як лексико-фразеологічний стилістичний засіб,
наголошуючи, що в англійській мові існує група слів, які називаються дисфемізмами або
какофемізмами. Їх стилістична функція є протилежною тій, яку виконують евфемізми. Вони
виражають поняття в більш різкій і грубій формі, – зазвичай не літературній формі, – у порівнянні з
тим словом, яке закріплено з цим поняттям [1: 165].
Пізніше дисфемізм згадується здебільшого у зв’язку з вивченням евфемістичної заміни як пряме
протиставлення останній за характером і призначенням [2]. В інших роботах акцент ставиться на
синонімічну природу дисфемізму, який вербалізує протилежний евфемізму напрям на осі оцінного
денотату, або категорично фіксує той чи інший факт, що літературна норма традиційно подає в
пом’якшеному варіанті [3; 4; 5].
Останнім часом лінгвісти значно частіше згадують про існування дисфемізму (В. І. Жельвис,
Л. О. Ставицька, Г. Ч. Гусейнов). Більшою частиною автори цих досліджень розглядають дисфемізм
як частину інвективної лексики, яка визначається як нарочите перекручення слів з метою надання їм
грубого інвективного значення [6: 205].
Л. О. Ставицька, піонерка в дослідженнях лексиконів українського субстандарту, авторка
численних наукових праць та укладачка словників жаргонної та нецензурної лексики української
мови, вважає дисфемізми надзвичайно важливим складником обсценного лексикону. Вона говорить
про вживання терміну в двох значеннях: 1) навмисне викривлення слова для надання йому грубого,
інвективного значення і 2) слово, протилежне евфемізму, таке, що вульгаризує властивості денотату.
У широкому розумінні йдеться про субстантивну заміну літературного слова обсценним [7: 23].
Т. М. Абакова розглядає процес дисфемізації як такий, що протиставляється евфемізації і номінує
предмет, явище чи дію більш вульгарним або грубим словом/ висловлюванням [8].
У нашому дослідженні ми визначаємо дисфемізм як цілеспрямоване випинання негативних боків,
ґанджу денотату, погіршення характеристик об’єкту.
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Виходячи з визначення терміну, правомірним виглядає питання взаємин дисфемізму і норми.
Чистота мовлення зазвичай пов’язується з відсутністю в ній позалітературних елементів мови
(перш за все діалектних, просторічних, жаргонних слів і словосполучень) і елементів мови, зворотів
мовлення, які відхиляються нормами моральності. Коли в мовленні без жодної прагматичної
мотивації використовуються не грубі, невульгарні діалектизми, жаргонізми, іншомовні запозичення,
професіоналізми, а також так звані слова-паразити, це ускладнює спілкування, але не порушує норм
моралі, тобто етичної норми; має місце порушення комунікативної норми, яка базується на принципі
доцільності. Норма ж етична порушується тоді, коли діалектизми та жаргонізми вульгарні, а також
тоді, коли вживаються обсценізми, коли говорять або пишуть про те, про що в порядному оточенні не
прийнято говорити (особливо публічно [9: 32].
На різних етапах розвитку мови відносини літературної норми і мовленнєвої практики є зовсім
різними. На сучасному етапі, етапі демократизації літературної мови, залучення до неї широкого
загалу, який не завжди володіє літературною нормою, консервативність і суворість норми дещо
слабшає і до неї потрапляють елементи, які раніше ні за яких умов не могли бути прийняті за "свої",
тобто, нормативні.
Велику роль щодо метаморфоз літературної норми сьогодні відіграють ЗМІ. Адже дослідники
зазначають, що найпопулярнішим жанрами сьогодення залишаються інтерв’ю і ток-шоу. Інтерв’ю
тяжіє до переростання в розгорнутий, проблемний діалог. Непідготовленість промов спричиняє
використання співрозмовниками перших-ліпших одиниць мови, що спали на думку і здалися
доречними, а це, у свою чергу, веде до порушень норми і, навіть, до закріплення в мові нових
словотворчих, синтаксичних і інших моделей. Приміром, численні запозичення, переважно з
англійської мови (піар, бізнес-план, модератор, дистриб’ютор, провайдер і т.д.), розширили словники
багатьох мов – доказом тому є дослідницькі роботи, щодо впливу англійської мови на російську,
німецьку, українську, французьку мову тощо.
У текстах сучасних ЗМІ виник новий тип журналістики, який визначається як "ігровий". Однією з
найбільш характерних, домінантних рис тексту ігрової журналістики є мовна гра, яку розуміють у
двох аспектах: 1) мовна гра, що створюється при навмисному використанні мовних засобів без
порушення мовної норми й використовується з метою підвищення експресивності мови; 2) мовна
гра, що має місце при навмисному відхиленні від мовної норми [10: 5].
Особливу увагу необхідно приділити навмисним, свідомим порушенням норми, які продиктовані
прагненням людини досягти комунікативного комфорту, бажанням "не відриватися від колективу"
або з метою насміху, глузування чи іронії, мовної гри. У такому випадку ми маємо справу не з
помилкою і незнанням нормативного вживання, але з вільним і свідомим порушенням за для
досягнення очікуваного результату.
Для нас значний інтерес ставить саме глузування, яке можна вважати однією з найуживаніших
тактик дисфемізації. Так, негативне оцінне ставлення до технічних характеристик автівки Daewoo
Lanos легко і прозоро демонструється вживанням дисфемізму Деу ЛАЙНОс. Інший приклад:
негативна оцінка якостей шкірозамінника дерматину легко зчитується, коли мовець вживає
дисфемізм ДЕРЬМО(н)тин. В англійській мові замість слів lies або nonsense (неправда, нісенітниці
тощо) може бути використано дисфемізм bullshit (туфта, ахінея тощо). Замість словосполучення
stupid person часто використовується дисфемізм shit for brains. Слово shit набуло частотного
використання замість слова stuff (у значенні "матеріал, речовина, речі, предмет"). У складі наданих
прикладів виділяються елементи, що позначають екскременти, і таким чином, викликають негативне
ставлення реципієнта до них, негативні асоціації. А саме на таких негативних асоціаціях і будуються
дисфемізми.
Як свідчать наведені приклади, дисфемізм відзначається шаржовою сутністю. Шарж, за
визначенням, є різновидом карикатури, який, при дотриманні зовнішньої подібності, виділяє,
загострює і міняє характерні ознаки об’єкту. Отже, дисфемізм можна визнати зброєю мовної
карикатури, за допомогою якої означена "жертва" постає в безглуздому і недоладному вигляді.
Дисфемізм покликаний актуалізувати негативну складову характеристики об’єкту.
Актуалізація негативної складової здійснюється через вживання одиниць заниженої лексики –
негативно-оцінних розмовно-побутових елементів та елементів професійних жаргонів, вульгаризмів,
матизмів; засобів вторинної номінації на кшталт фразеологізмів, перифраз і метафор; мовної гри та ін.
Як і у випадку новотворів евфемістичного характеру, значна кількість дисфемізмів з’являється
внаслідок індивідуально-авторського та оказіонального словотвору.
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Приміром, нейтральне за шкалою оцінки слово померти (рос. умереть, англ. to die) може бути
представлене цілою низкою дисфемістичних замінників в українській, російській і англійській мовах:
укр. врізати дуба, склеїти ласти, скопититися, подохнути, здохнути, відкоптіти, відчадіти,
згинути, відпердітися, відісцятися, накритися кришкою; рос. сыграть в ящик, отбросить коньки,
откинуть хвост, откинуть копыта, отдать концы, дуба дать, загнуться; англ. to kick the bucket, to
go off the hooks, to peg out, to go belly up, to snuff it, to bite the dust, to pushing up daisies (може бути як
м’яким так і образливим замінником слова to die в залежності від контексту).
Мовні ігри сьогодні поділяють перше місце з метафорами різних типів серед мовних технік
евфемістичних і дисфемістичних замін. Гра слів використовується людиною також з метою
урізноманітнити своє повідомлення, прикрасити і оцінити інформацію. Погляньмо на цитату з серіалу
"Маргоша", який останніми днями транслюють на телебаченні і який так професійно пропіарили
рекламодавці, що його дивляться навіть відверті супротивники серіалів. Маргарита Реброва, яка
заміщує свого відсутнього брата в редакції чоловічого журналу на посаді головного редактора,
спровокувала підозри своїх співпрацівників щодо її сексуальної орієнтації. Підозри вилились у таке
висловлювання однієї з колег: А наша пантера оказалась розовой.
Взаємини Маргарити з підлеглими і до цього були доволі складними, проте жоден не став би
заперечувати її професійні навички і прагнення перемоги. Тому, слово пантера як найкраще
характеризує оцінне ставлення співпрацівниці до своєї шефині, адже пантера – хитрий хижак
(Маргариту побоюються і визнають її право першості); пантера – гарна і граційна кішка (Маргариті
заздрять, визнають її вроду); пантера – істота, яка тримається осібно і яка здатна самостійно подолати
труднощі, принести здобич з полювання (Маргарита сильна. Їй підкоряються не тільки тому, що вона
головний редактор). Тож слово пантера, яким назвали редакторку, виказує скоріше позитивну (хоча і
з домішкою страху) оцінку. А от рожевість цієї пантери – стовідсотково негативна ознака. Рожевий
колір – колір, яким забарвили сексуальну меншину лесбійського напрямку як опозиційну (чи
суміжну) до голубого кольору гомосексуалістів-чоловіків. Колеги розгублені і незадоволені.
Характеристика керівника відверто негативна, хоча, за допомогою дисфемістичного замінника,
надана негативна оцінка є непрямою, тобто, імпліцитною.
Попередній приклад базується на негативних значеннях слів, які з початку свого існування таких
значень не мали. Отже можна говорити про те, що дисфемізм може бути задіяним у процес
генералізації дисфемістичного терміну, який спочатку асоціювався з несхвальною групою, у термін з
більш негативним значенням (необов’язково по відношенню до людини). Наприклад, this TV show is
so gay/lame/retarded [11].
Ця стаття, звичайно, не може претендувати на повноту висвітлення питання. Автори сподіваються,
однак, що вона стане підґрунтям для подальшого аналізу дисфемістичних замінників, а саме
дослідження їх типів, сфер функціонування, прагматичного навантаження, шляхів і способів
утворення, проведення структурного, компонентного та лексико-семантичного аналізів, висвітлення
когнітивного, соціо- та психолінгвістичного аспектів.
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Вострецова В. О., Решетарова І. В. Дисфемизм: status quo ad praesens.
Статья посвящена определению статуса дисфемических заместителей. Авторы прослеживают
историю изучения понятий дисфемия, дисфемизация и дисфемизм, дают собственные определения
этим понятиям. Отдельное внимание авторы уделяют вопросу взаимосвязи дисфемизма и языковой
нормы, признакам чистоты речи, основным тактикам дисфемизации – насмешке и языковой игре.
Vostretsova V. O., Reshetarova I. V. Dysphemism: Status Quo ad Praesens.
The article speculates on the dysphemic substitutions status in modern language. The analysis of mass media
materials results into contrivance of dysphemic substitutions definition and identification of their role,
impact and functions together with their relations with the literary norm. The authors view the article as a
prodrome to the forthcoming research of pragmatic values of disphemisms in mass media of today.
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНИХ НОМІНАТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ
В ПОЕЗІЇ "НОНСЕНСУ" ЕДВАРА ЛІРА
У статті проводиться семантико-структурний аналіз номінативних блоків, що позначають людину
в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. Об’єктом дослідження є атрибутивні словосполучення, в яких
синтаксично ведучий елемент виражається іменниками, що позначають загальний клас предметів
("man", "lady", "person"), і супроводжується підрядними частинами (ад'юнктами), розташованими в
препозиції та постпозиції до ядра.
Складні номінативні одиниці розглядалися дослідниками на матеріалі різних мов:
В. М. Нікітевичем, Є. С. Кубряковою, К. Г. Городенською, О. І. Нікітенко [1: 116]. До таких одиниць
можна віднести номінативні блоки, утворені іменним елементом, який підпорядковує підрядні
частини, виражені прикметником, прийменниковим іменником та означальним реченням.
Мета статті – провести семантико-структурний аналіз складних номінатів на позначення людини
в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. Актуальність дослідження визначається необхідністю зрозуміти, за
допомогою яких засобів мовець виражає свої думки, зокрема, інтересом до розчленованих
ономатологічних одиниць, які ще достатньо не вивчені.
Аналізовані складні номінати на позначення людини – це атрибутивні словосполучення з ядерним
іменним елементом, якому властиве прислівне підпорядкування залежних частин (ад’юнктів).
Не дивлячись на те, що словосполучення є об’єктом лінгвістичних досліджень протягом декількох
століть, до теперішнього часу відсутнє загальноприйняте визначення цієї синтаксичної одиниці.
Спірними є такі питання теорії словосполучення: 1) чи існує словосполучення поза реченням, до
складу якого це словосполучення входить як конструктивний елемент, чи його можна вичленити з
готового речення; 2) чи існують предикативні словосполучення, утворені парою слів, що виконують в
реченні функції підмету та присудка; 3) чи існують сурядні словосполучення, утворені однорідними
членами речення [2: 420].
Ці проблеми неоднозначно тлумачаться лінгвістами, які використовують різні підходи до аналізу
словосполучення. Ті дослідники, хто при рішенні цих питань виходять із речення, вважають, що
словосполучення – це синтаксична єдність, яка виокремлюється з речення та існує тільки в реченні.
Цю точку зору поділяли Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковський, М. Н. Петерсон, А. А. Шахматов,
В. Н. Сухотін [3]. Таке розуміння словосполучень привело до висновків про існування, не тільки
підрядних, а й предикативних та сурядних словосполучення [4: 115, 120].
Протилежної думки дотримуються вчені, що виходять у визначенні словосполучення не з
речення, а зі слова: вони виключають сурядні та предикативні структури із системи словосполучень.
Н. Ю. Шведова, наприклад, називає словосполученням лише конструкції, утворені на основі
реалізації підрядних зв’язків [5: 6]. Трактування словосполучення лише як підрядної структури
сформувалося в середині ХХ століття під впливом праць академіка В. В. Виноградова.
Словосполучення розглядалося як номінативна одиниця, котра разом зі словом входить до структури
речення, виконуючи функцію складного найменування предметів та явищ.
Враховуючи той факт, що представники обох груп визнавали підрядні структури як
словосполучення, вважаємо можливим розглянути, з одного боку, атрибутивні словосполучення як
частини речення, а з іншого боку, проаналізувати їх як складну номінативну одиницю.
При визначенні словосполучення з речення дослідники приходять до висновку, що ця синтаксична
одиниця може співпадати з реченням або бути його частиною, а речення може виражатися
словосполученням, декількома зв’язаними між собою словосполученнями чи окремим словом, які
набули певної інтонації. Аналіз англійських атрибутивних словосполучень як частин речення [4: 116,
139; 6: 47 ] показав, що їх підрядна частина (ад’юнкт):
а) може стояти перед ядром, тобто бути препозитивним ад’юнктом (a young man), вживатися після
ядра, виступаючи постпозитивним ад’юнктом (a friend of mine) або ж оточувати ядро з обох сторін (a
folded sheet of paper);
б) у функції постпозитивних підрядних елементів можуть виступати як окремі слова (words
unspoken) та словосполучення (a girl with red hair), так і підрядні означальні речення (the girl who lives
next door).
Керуючись такими висновками, ми можемо стверджувати, що лінгвістичний статус
словосполучення мають частини речень речення типу:
"… a Young Lady of Ryde,
whose shoe-strings were seldom untied;… " [7: 31].
© Котнюк Л. Г., 2009
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Ядро цього словосполучення "lady" супруводжується підрядними частинами, які розташовані як в
препозиції, передуючи ядру (young), так і в постпозиції, слідуючи за ядром (of Ryde; whose shoestrings were seldom untied). Атрибутивні відношення між ядром і його залежними частинами
(ад’юнктами) носять ієрархічний характер і можуть бути графічно представлені таким чином:
Lady______________________________
Young

of Ryde,

whose shoe-strings were seldom untied

Не залежно від того, чи знаходиться ад’юнкт у препозиції, чи в постпозиції до свого ведучого
члена, та не залежно від його структури (чи це буде слово, словосполучення чи підрядне означальне
речення), цей залежний синтаксичний елемент завжди знаходиться на більш низькому рівні, ніж його
ведучий член, а через це означення не може самостійно вступати в синтаксичні зв’язки з іншими
членами словосполучення.
Об’єктом нашого дослідження стали атрибутивні словосполучення, що позначають людину, в
поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. Цей поет став відомим в англійській літературі в середині 19 століття,
опублікувавши свої книжки для дітей. Славу йому принесли дві невеличкі збірки – "A Book of
Nonsense" (1846) та "More Nonsense" (1872). Коли книги Ліра побачили світ, ними стали
захоплюватися не тільки діти, а й дорослі.
Матеріалом нашого дослідження стали вірші із збірки " A Book of Nonsense" [7: 31-42]. Поет
використав форму народного лімерика, що складався з п’яти рядків, які римувалися за схемою aabba,
і починався завжди реченням "There was a young man of …", яке продовжувалося назвою міста, села
чи країни. Зберігши основну схему лімерика з деякими змінами (замість п’яти рядків поет використав
чотири рядки), Лір створив ні на що не схожий світ "нонсенсу", де відсутні всі розсудливі правила та
закони. У його віршах, наприклад, птахи в’ють гнізда в бороді чоловіків, пані присідають,
провалюючись під землю, музиканти грають на арфі підборіддям, танцюристи пускаються в танок з
вороном, люди сплять на столі та падають в тарілку з бульйоном. Як і у вчинках героїв, так і в описі
їх зовнішності присутні гротеск та гумор: їх підборіддя нагадує кінчик шпильки, носи такі довгі, що
сягають пальців ніг, а довжина їх ніг робить можливим за допомогою одного скачка добратися з
Турції до Франції.
Як і народний лімерик, аналізовані вірші Ліра починаються з екзистенційного речення "There
was…", де "there" є формальним підметом (an empty, grammatical subject; a dummy subject), що
вводить повнозначний підмет (the notional subject):
1) "There was an Old Man on a hill,
Who seldom, if ever, stood still; …" [7: 32];
2) "There was a Young Lady whose chin,
Resembled the point of a pin, …" [7: 32];
3) "There was an Old Person of Chilly,
Whose conduct was painful and silly" [7: 32].
Повнозначні підмети виражені іменниками "man", "lady", "person", які позначають загальний клас
предметів.
Особливістю природної номінації є прагнення створити мотивовану (обумовлену понятійним
змістом) назву певного об’єкту. Коли ми зустрічаємо невідомий раніше предмет, то першою формою
об’єктивації уявлення про нього (але ще не поняття) буде, очевидно слово, що позначає загальний
клас предметів, до якого ми відносимо "новий" предмет. Намагання передати його зміст за
допомогою мови породжує опис – сукупність суджень про ознаки цього уявлення. Наявність опису
свідчить про перехід до понятійної форми, головною ознакою якого є розчленованість [8].
Повнозначні підмети аналізованих прикладів супроводжуються двома чи трьома уточнюючими
означеннями:
приклад 1: old; who seldom, if ever, stood still;
приклад 2: young; whose chin resembled the point of a pin;
приклад 3: old; of Chilly; whose conduct was painful and silly.
Одне з них завжди стоїть в препозиції до означуваного іменника, інші означення розташовані
після цього іменника. Означення, вжиті перед ядерним елементом, позначають вік людини. Це
прикметники young/ укр. молодий та old/ укр. старий:
Означення, що стоять після ядерного елемента, мають різну структуру: сполучення прийменника з
іменником або підрядного означального речення.
Ті, які виникли внаслідок поєднання прийменника з іменником:
1) називають країну, місто, село, частину світу, півострів, де мешкає літературний герой:
- There was a Young Lady of Norway
Who casually sat in a doorway… [7: 34].
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- There was an Old Man of Kamchatka,
Who possessed a remarkably fat cur,… [7: 34].
2) описують зовнішність дієвої особи або якийсь предмет, яким вона володіє:
- There was an Old Man with a nose,
Who said, "If you choose to suppose
That my nose is too long, you are certainly wrong!" [7: 31].
Підрядні означальні речення характеризують літературних героїв через опис їх зовнішності (Who
possessed a remarkably fat cur; "If you choose to suppose that my nose is too long, you are certainly
wrong!") або вчинків (Who casually sat in a doorway).
Вивчаючи екзистенційні речення в аналізованих віршів, ми намагалися дослідити, чи правомірно
відносити підрядні означальні речення до складу підрядної частини атрибутивних словосполучень.
Варто зазначити, що відсутня одностайність поглядів на цю проблему.
Дехто з лінгвістів виносить підрядне означальне речення за межі атрибутивного словосполучення,
виділяючи серед залежних елементів лише слова або словосполучення [5: 13; 9: 59].
Згідно з іншою точкою зору, підрядне означальне речення може розглядатися як залежний
елемент аналізованих атрибутивних словосполучень. Так вважають, скажімо, Сільвія Чокер [6: 47] та
автори підручника з теоретичної граматики англійської мови І. П. Іванова, В. В. Бурлакова,
Г. Г. Почепцов [4: 139]. Т. МакАртур, визначає структуру всіх різновидів екзистенційних речень
загальною формулою "there + be + a noun phrase": "Existential sentence is a sentence stating that
something exists, usually consisting of there, the verb be, and an indefinite noun phrase: There’s a tavern in
the town. There must be somebody we can ask" [10].
Розмірковуючи над семантико-структурною значимістю підрядних означальних речень в
структурі екзистенційних речень, цікаво познайомитися з інформаційно-структурним аналізом речень
типу "Once there was a wizard who was very wise and rich", проведений К. Ламбрехтом [11]. Їх функція
введення референта в ситуацію дискурсу (презентація референта в дискурсі). Вчений робить
висновок, що в екзистенційних реченнях, що мають структуру складнопідрядного з підрядним
означальним, і головне (Once there was a wizard), і підрядне означальне речення (who was very wise
and rich) слугують для введення референта в дискурс. Ця специфіка функції зазначених речень
відбивається в їх назві:"bi-clausal presentational construction" [11: 180].
Результати нашого дослідження екзистенційних речень підтверджують висновки про підрядні
означальні речення як залежні частини підрядних словосполучень та про їх участь у презентації
референта в дискурсі.
Розглянемо синтаксичну семантику підрядних означальних речень, що уточнюють референт,
згаданий у головному реченні. Загально відомою є класифікація означальних речень на необмежуючі
(рос. распространительные; анг. descriptive/ non-restrictive) та обмежуючі (рос. ограничительные; англ.
limiting/ restrictive) [5: 521; 12: 124]. Критерієм поділу є обов’язковість синтаксичних зв’язків між
головним та підрядним реченням.
Необмежуючі атрибутивні речення можуть бути випущені з структури складнопідрядного
речення, так як субстантивний елемент, до якого відсилає відносне слово (англ. relative word), не
потребує уточнення свого значення: I consulted my father who promised to help me.
Проте обмежуючі атрибутивні речення тісно зв’язані з своїм антицедентом (тим словом, до якого
вони відносяться) і не можуть бути усунуті зі структури речення, тому що вони уточнюють значення
свого антицедента. Саме такими є атрибутивні речення в складі складних номінатів людини.
Наприклад:
There was an Old Person of Rheims,
Who was troubled with horrible dreams;
So, to keep him awake, they fed him with cake;
Which amused that Old Person of Rheims [7: 37].
Якщо з наведеного складнопідрядного речення виключити виділене підрядне обмежуюче
означальне (who was troubled with horrible dream/ укр. якого турбували жахливі сни), то порушується
зміст всього речення: стає незрозумілим, чому потрібно не давати цій людині спати:
There was an Old Person of Rheims,
…………………………………………
So, to keep him awake, they fed him with cake;
Which amused that Old Person of Rheims [7: 37].
Обов’язковість вживання підрядного означального речення визначається контекстуально
обумовленою семантичною недостатністю субстантивного елементу в конкретних умовах його
вживання, що вимагають деякої додаткової інформації про предмет чи особу.
Аналізовані словосполучення мають багато спільного зі словом: воно, так само як слово, є
номінативною одиницею, що називають факти дійсності. Проте, на відміну від слова, ці
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словосполучення є складними, хоча і більш конкретними, найменуваннями, в основі яких лежить
сукупність граматично організованих компонентів.
Повнозначні підмети аналізованих прикладів в поєднанні зі всіма своїми означеннями утворюють
складні найменування, які є мовним відображенням розчленованих понять.
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Котнюк Л. Г. Особенности сложных номинатов, обозначающих человека
в поэзии "нонсенса" Эдвара Лира.
В статье проводится семантико-структурный анализ номинативных блоков, обозначающих
человека в поэзии "нонсенса" Эдвара Лира. Объект исследования – атрибутивные словосочетания, в
которых синтаксически ведущий элемент выражается именем существительным, обозначающим
общий класс вещей ("man", "lady", "person"), и сопровождающимся зависимыми частями
(адъюнктами), расположенными в препозиции и постпозиции к ядру.
Kotniuk L. H. The Peculiarities of Complex Nominative Blocks Naming a Person
in Edward Lear’s Poetry of "Nonsense".
The article deals with the semantic and structural analyses of complex nominative blocks naming a person in
Edward Lear’s poetry of "nonsense". The object of research is attributive phrases, in which the syntactically
leading element is expressed by a noun denoting a general class of things ("man", "lady", "person") and
accompanied by dependent parts (adjuncts), placed in the preposition and the postposition to the head.
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КОНЦЕПТ САКРАЛЬНОГО ЧАСО-ПРОСТОРУ В СТРУКТУРНІЙ МОДЕЛІ
ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
У статті аналізується роль часових і просторових координат у моделі художнього світу поета, їх
відображення в художньому світосприйманні митця. Ретроспективне відображення сакрального
часу і простору досягається використанням у поетичних текстах локально-темпоральних
ремінісценцій. Формально-граматичні категорії в континуумі поетичних текстів, семантизуються,
продукуючи нові смисли.
Художня модель світу, відображена в тексті твору митцем слова, має просторово-часові виміри,
підпорядковані суб’єкту, який перебуває в певному часі і просторі. Реальний часо-простір, за
М. Бахтіним [1], у художньому творі трансформується в художній хронотоп. На рівні вищої
реальності просторова й часова координати перетинаються, утворюючи єдиний локальнотемпоральний континуум художнього тексту.
Досліджуючи темпоральність художнього тексту, З. Тураєва [2], Є. Тарасова [3] вказували на
суб’єктивність і умовність відліку часу в ньому.
Дослідниця проблем інтертекстуальності в її лінгвістичному вимірі Н. Кузьміна називає Людину,
Текст і Час трьома основними субстанціями інтертексту як об’єктивно існуючої інформаційної
реальності, яка є продуктом діяльності людини.
Художній простір і час є визначальними в екзистенційному осмисленні світу, а для митця – у
створенні індивідуальної моделі художнього світу. Отже, художній часо-простір стає
віддзеркаленням світобачення письменника. Тому відображення часу і простору в художньому творі
– одна з важливих проблем когнітивної лінгвістики.
Метою нашого дослідження є співвіднесення реального життєвого часо-простору О. Олеся з
концептом художнього хронотопу в його поетичних творах, перцептивним сприйняттям категорій
часу і простору, а також розгляд концепту часо-простору як текстотвірної інтертекстеми структурної
моделі художнього світу митця в її вербалізованому вияві.
Послуговуючись у нашому дослідженні поняттям "концепт", слід зазначити, що сам цей термін є
одним з найбільш популярних, але разом з тим найменш однозначно визначеним у сучасній
лінгвістиці.
Однією з перших лінгвістичний зміст концепту визначила А. Вербицька як об’єкт із світу
ідеального, який відображає певні уявлення людини про світ. В антропологічній парадигмі концепт
тісно пов’язаний з поняттям картини світу. Але концепт є не лише оперативною змістовною
одиницею пам’яті, ментального лексикону, усієї картини світу, відображеної в людській психіці.
Мовне вираження концептуальної інформації може супроводжуватися емоційно забарвленими
ментальними образами, картинами. Тому не можна не погодитися з твердженням Ю. Степанова про
те, що концепти не лише мисляться, а ще й переживаються [4: 5], бо в ментальному світі людини
вони, на думку вченого, є згустками понять, знань, асоціацій, які супроводжують слово.
І. Стернін розглядає концепт як комплексний мислительний образ, який вербалізується мовними
засобами.
Цікавою, особливо стосовно художніх текстів, є думка В. Колесова про те, що концепт у своїх
змістовних формах постає як образ, навіть символ.
Концепторний аналіз дає можливість пошуку того спільного, що підведено під один знак і
визначає буття знака як когнітивного утворення. На відміну від семного аналізу, який з’ясовує
значення слова, концепторний аналіз веде до пізнання світу.
Щоб збагнути концепт, дослідникові, крім мовних контекстів, потрібні ще тексти культури,
зокрема прецедентні художні тексти, художні дефініції, концепції, розроблені у творах духовної
культури.
Розглядаючи концепт як текстову категорію, ми враховуємо також досягнення сучасної
психолінгвістики, яка здійснює інтегративний підхід до аналізу мовних явищ з урахуванням
особливостей функціонування мови як одного з компонентів складного поєднання психічних
процесів, без взаємодії яких розуміння тексту стає неможливим.
У теорії концепту, розробленій О. Залевською [5] на ґрунті досягнень психології та
нейролінгвістики, нашу увагу привертає розмежування авторкою концепту як досягнення індивіда,
концепту як інваріанта, який функціонує в певному соціумі або культурі, і як конструкту – продукту
наукового опису.
© Переломова О. С., 2009
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У зв’язку з нашим дослідженням актуальним видається розгляд концепту як досягнення
особистості, тобто як базового перцептивно-когнітивно-афективного утворення динамічного
характеру, яке, на думку О. Залевської, спонтанно функціонує в пізнавальній і комунікативній
діяльності індивіда й підпорядковується закономірностям психічного життя людини.
Виходячи з вищезазначеного, вважаємо за доцільне залучити до аналізу поетичних текстів
О. Олеся термін «концепт», який слугуватиме засобом репрезентації передусім емоційних, а також
світоглядних інтенцій митця, відображених у його творіннях.
Концепт часо-простору створює парадигму перцептивно означеного хронотопу в текстовому
просторі поетичних творів О. Олеся.
У варіантній моделі художнього світу молодого поета О. Олеся презентовано реальний часопростір у ретроспективному відтворенні (вірш "В дитинстві ще… давно, давно колись" 1904 р.). Він
набуває суб’єктивно-дитячої модальності. Дейктичну функцію в художньому тексті вірша виконують
часові прислівники давно, (двічі), колись та граматичні дієслівні категорії виду і часу: вибіг, шумів,
сміявся, лились, радів, задзвеніли, розітнувсь, значення минулого часу яких є лише формальним.
Формально-граматичні категорії мовних одиниць у континуумі поетичних текстів набувають нових
властивостей, помітно семантизуються, набуваючи конотативного забарвлення, виконують
експресивну функцію, співвідносяться з емоційно-ціннісним ставленням до предмета зображення.
Час для поета є непроминальним, він зупинився, став означником первинно-іманентної духовної
субстанції. У цьому сакральному часі незмінний (уже в уяві) простір, що має конкретне втілення –
хата, степ шовковий, трава, сонце, ниви, луки. Асоціативні комбінації ремінісцентних лексичних
елементів створюють сакральний хронотоп, корелятом якого є дитинство в дідовому селі. Поет
відчуває себе органічною часткою цієї даності, відчуває повноту існування, нерозривність
основоположних начал буття, що породжує феномен сакрально-поетичного слова:
І я не виніс щастя-муки,
І задзвеніли в серці звуки,
І розітнувсь мій перший спів… [6: 274].
Отже, поняття часо-простору в поетичному тексті є концептом, бо це поняття не лише мислиться
логічно, а й переживається автором з високою емоційною напругою.
Класичним втіленням локально-темпоральної тісної єдності художнього тексту з її виразним
антропоцентричним акцентом є відома поезія О. Олеся "Чари ночі". Її архетипний концепт "Я-тутзараз" стає ключовим у філософському віталістичному осмисленні буття. Авторська модель світу стає
по суті наслідком інтертекстуального поєднання художнього сприйняття і філософського осмислення
реалій часу й простору як різнотекстових площин.
Функціонально-граматичними категоріями темпоральності поетичного тексту є переважно
дієслова теперішнього часу недоконаного виду: сміються, плачуть, б’ють, іде, тремтить,
шелестить, воркоче, летять, ллються, гнуться, стоїш, співає, справляє. Функціонально-граматична
категорія модальності стає каталізатором концепту "Я-тут-зараз", де "я" трансформується в
узагальнене "ти" зі значенням узагальненої антропоцентричності (і я, і ти, і він, і кожен). Дієслова
наказового способу (цілуй, не дивись, улий, лови, чаруй, хмілій, впивайся, закохайся, поглянь, іди,
налагодь), запитання-спонукання (Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни
золоті.) актуалізують темпоральність тексту, нагадуючи про швидкоплинність буття на землі:
Гори! Життя – єдина мить,
Для смерті ж – вічність ціла [6: 274].
У художній моделі світу "єдина мить" є вагомішою за "вічність", яка існує поза суб’єктом і тому
дорівнює смерті, бо виключає з часу суб’єкта і не локалізується в конкретному просторі.
Синсемантичні одиниці (просторові прислівники тут, там) у поєднанні з дієсловами
теперішнього часу (ллються, гнуться) локалізують буття "зараз" – цієї миті. Отже, художній
хронотоп "Я – тут (на землі) – зараз (цієї миті)" реалізується на лексико-граматичному, а також
синтаксичному рівнях художнього тексту, де знаходять своє відображення також контекстуальні
семи, сукупно формуючи основний концепт поетичного твору. Виразно антропоцентричний художній
хронотоп стає концептом поетичного твору в результаті взаємонакладання трьох текстів як окремих
світів-вимірів – людини, часу, простору.
Мовний час у тканині художнього тексту стає перцептуальним часом. Тому дієслова майбутнього
часу не створюють відчуття перспективи довготривалого перебування на землі, а лише стають
підтвердженням концептуальної ідеї – "життя – єдина мить".
Перцептуальний час прискорюється. Прихід майбутнього прискорює кінець. Доконаний вид
дієслів майбутнього часу (загине, візьме, погасне, захолонуть) підсилює значення неминучості такої
швидкоплинності буття і завершення процесуальності, яка дорівнює завершенню життя:

193

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 47. Філологічні науки

Загине все без вороття:
Що візьме час, що люди,
Погасне в серці багаття,
І захолонуть груди [6: 274].
У вірші "В дитинстві ще… давно, давно колись" поет повертає час і його зупинка – це можливість
"оживити" милі серцю події, де він сам є центром процесуальності, яка триває в уяві. І хоч
процесуальність має формальне вираження в дієсловах минулого часу і навіть доконаного виду
(вибіг), це не справляє враження завершеності, проминальності, бо дієслова вибіг, шумів, сміявся,
лились, сміявсь, радів, раділо, задзвеніли, розітнувсь мають спільну сему руху, стану, тобто активного
процесу з позитивною емоційною-оцінною (мажорною) конотацією. ЇЇ підсилює контекстуальне
наповнення лексичними одиницями: день майовий, степ шовковий, Божий світ, сонце, ниви, луки,
щастя-муки, спів.
У поетичному творі "Чари ночі" у 10 строфі дієслова майбутнього часу доконаного виду загине,
візьме, погасне, захолонуть також можна об’єднати семою руху чи стану, але руху завершального У
даному контексті в поєднанні з лексемами на позначення часу (без вороття, час) вони явно
набувають іншої конотації – мінорної. У парадигмі концепту як інтертекстуального конструкту
створюється опозиція: час ворожий людині, бо він прискорює кінець.
Концепт у структурній моделі художнього світу може поставати як мовна алегорія На адвербіаліях
темпоральності вибудовується алегоричний образ поетичного твору О. Олеся "Айстри". Алегорія
ґрунтується на двох часових прислівниках – опівночі, восени та іменнику із значенням часу весни.
Трагедійний фінал поезії (айстри "схилились і вмерли") викликаний порушенням часової відповідності
(вони розцвіли опівночі, не дочекавшись сонця), тобто час виявився ворожим для квіток не своєю
швидкоплинністю, а навпаки – уповільненістю.
У поезії "Як зграя радісних пташок" час персоніфікований:
Пісні мої під небом десь
Літали і дзвеніли.
І з неба кликали вони
До братства, до любові…
Та час, проносячись, бризнув
На їхні крила крові [6: 275].
У художньому сприйнятті час – категорія руйнівна, жорстока, він "убиває" мрію, "вбиває" життя.
Лексема на позначення темпоральності емоційно забарвлена.
Ретроспективне відтворення сакрального для поета часо-простору досягається використанням у
поетичних текстах локально-темпоральних ремінісценцій, а також алегорій, побудованих на
просторових відношеннях.
Моделювання художньої картини світу відбувається за законами краси. Порушення просторових
відношень руйнує гармонію, а отже, й естетичну основу картини світу. На цьому побудована алегорія
поетичного образу:
Не беріть із зеленого лугу верби
Ні на жовті піски, ні на скелі,
Бо зів’яне вона від жаги і журби
По зеленому лузі в пустелі [6: 278].
Для верби автентичним простором є зелений луг. Цей простір має символічне забарвлення
(зелений колір – символ життя), він обрамлює строфу (1, 4 рядки). Повтор синсемантичних одиниць
не, ні, ні несе на собі значне смислове навантаження, звучить заклинанням-табу: не брати вербу з того
простору, який є неодмінною умовою її життя; не переносити її в інший простір – жовті піски і скелі.
Жовте забарвлення простору як нежиттєвого протиставляється зеленому – життєвому.
Але той же зелений луг не є життєвим індивідуальним простором для сосни, він може вбити її:
І сосни не несіть на зелені луги,
Бо вона засумує в долині
І засохне в воді від палкої жаги
Із нудьги по далекій вершині [6: 278].
Оксюморон побудований на алогізмі, що утворився в результаті поєднання дієслова засохне з
акватичним просторовим корелятом "в воді".
Художній часо-простір вірша "Три менти" визначають лише три лексичні одиниці –
словосполучення, що становить назву вірша з ознакою темпоральності, і два просторові прислівники.
Саме ці прислівники й визначають просторово-аксіологічні позиції тексту й етичну позицію автора.
Важливо звернути увагу на рік написання твору (1906). У цьому конкретному хронологічному
контексті просторові прислівники актуалізуються. На синтагматичному рівні прислівник мимо,
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поєднуючись із синсемантичною одиницею може, набуває загостреного звучання з експліцитно
вираженою оцінністю:
Нахиляйтесь,
Пригинайтесь:
Може, мимо пройдуть звірі… [6: 277].
Може в контексті набуває значення ствердження (ні – не пройдуть мимо). Просторовий
прислівник ззаду римується з іменником гаду:
Хто там ззаду?
Кулю – гаду!
Хто там ззаду? … [6: 277].
Посилюють акценти тексту також виразні графічні елементи – знак питання, знак оклик, знак
питання з крапками.
Дейксиси художніх хронотопів поетичних творів О.Олеся періоду вигнання виразно
характеристичні. У результаті реальної делімітизації індивідуального простору відбувається
руйнування національної екзистенції. Здобування нового простору і адаптування до нього поетові
вдається дуже тяжко. Просторово-етична опозиція "тут – там" фактично означає – чужину і
батьківщину. Чужий, неавтентичний топос, у якому перебуває поет "тут", – це чужина:
Чужина – могила, чужина – труна,
Пустеля безплідна, холодна, нудна [6: 283].
Художній прийом градації посилює експресивність тексту, переконує читача. Перцептивний час
для поета в чужому, ворожому просторі зупиняється:
В вигнанні дні течуть, як сльози…[6: 281].
Цілісність світовідчуття без сакрального простору унеможливлюється:
Думки в вигнанні сплять, як мертві,
Солодкі спогади сичать, як змії,
Душа ридає, як дитина [6: 281].
Порушення цілісності світовідчуття призводить до страждань, втрати антропоцентричності
хронотопу.
Як пес голодний, кинутий і гнаний,
Блукаю я по вулицях чужих…
Сміється з мене жах…
Сміється цілий світ…
Вмира без відгуку мій крик [6: 283].
Душа на чужині, як чайка сумна, –
Літає і квилить в сльозах без гнізда [6: 283].
Сакральний простір – рідна земля, Україна – це лише спогад, мрія, ідеалізоване "там", далеко. Цей
простір-мрія-спогад поєднується з часом, який поетичною уявою повертається назад. У такому
художньому хронотопі відновлюється "Я", цілісність картини світу:
Бальзам далеко так, як сонце.
А сонце, сонце, як і щастя,
Там, там, лише в краю коханім [6: 281].
Особистість поета є органічною частиною сакрального простору:
О, принесіть як не надію,
То крихту рідної землі:
Я притулю до уст її
І так застигну, так зомлію…
Хоч кухоль з рідною водою!..
Я тільки очі напою,
До уст спрагнілих притулю,
Торкнусь душею вогняною [6: 281].
Ментальна візія Вітчизни постає як емоційно забарвлений віртуальний образ рідного простору, де
(недосяжні в конкретному часовимірі) бажані його означники "крихта рідної землі", "кухоль з рідною
водою" могли би стати спасенно вагомішими реаліями, ніж "чужі вулиці" і "цілий світ". Порівняймо
це болісне ("застигну, так зомлію…", "торкнусь душею вогняною") сприйняття далекого й
недосяжного (без надії – "О, принесіть як не надію…") сакрального простору в період перебування
поета на чужині зі сприйняттям сакрального хронотопу дитинства. Ми бачимо, що реально
віддалений художній хронотоп в обох випадках має різне емоційне забарвлення. Перцептуальність
хронотопів художніх текстів О. Олеся стає основою творення автоінтертекстуальності корпусу його
поетичних творів. "Щастя-мука" особистості, яка перебуває в органічному, рідному просторі, є
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конструктивною для митця слова, а мука відірваності від нього випалює душу зсередини й породжує
слова незглибимого болю.
Отже, ми бачимо, що концепт часо-простору в поетичних творах О. Олеся є утворенням
динамічного характеру, яке відображає психічне життя особистості митця в різні періоди його
творчості й постає як індивідуально-авторська інтертекстема його поетичних текстів.
Концепт сакрального часо-простору стає основним структурним компонентом вербально
презентованої моделі художнього світу Олександра Олеся, інтертекстемою, що забезпечує саме
існування цієї моделі в її парадигмальному вимірі.
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Переломова Е. С. Концепт сакрального времени и пространства в структурной модели
художественного мира Александра Олеся.
В статье анализируется роль временных и пространственных координат в модели художественного
мира поэта, их пересечение в художественных хронотопах как отображение мировосприятия
поэта. Ретроспективное отображение сакрального для поэта времени и пространства
достигается использованием в поэтических текстах локально-темпоральных реминисценций а
также аллегорий, построенных на пространственных отношениях. Формально-грамматические
категории в континууме поэтических текстов приобретают новые качества, явно
семантизируются, продуцируя новые смыслы.
Perelomova E. S. The Concept of Sacral Time and Space in the Structural Model
of the Artistic World of Olexander Oles’.
This article analyzes the role of temporal and local coordinates in the model of the poet’s art world as the
outlook reflection. A retrospective reflection of the sacral poet’s time and space is reached by using in the
poetical texts locally-temporal reminiscences and allegories, built on the special relations. Formallygrammar categories in the continuum of poetical texts acquires new features, obviously semantize, producing
new senses.
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СЕМАНТИЧНА ПРИРОДА СЕНСОРНИХ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКУ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)
Досліджено семантичну природу сенсорних прикметників на позначення звуку як бази для похідних
слів та значень, що визначають специфіку системної організації аналізованої групи слів. Доведено
автономність структури та здатність залучати до свого складу елементи, які належать до інших
лексико-семантичних сфер.
Про багатство навколишнього світу людина дізнається через п'ять зовнішніх органів чуття: зір,
слух, смак, дотик, нюх – для опису яких у мові наявні спеціальні лексичні одиниці. Значне місце в цій
групі посідають лексеми, які передають номінацію звуку, – звуконайменування. Важливість цієї
групи лексики для людини не викликає заперечень, а велика кількість зазначених одиниць у
лексичному складі української мови потребує всебічного аналізу.
В. В. Виноградов вказував на необхідність вивчення лексики, що виражається чуттям людини [1:
171]. Тому тема дослідження не є новою для українського та зарубіжного мовознавства. Особливості
сенсорної лексики висвітлювали Н. Ф. Тимченко, К. А. Ісмайлов, Л. І. Ширіна, Н. Н. Вайсман,
О. С. Федорова, Л. В. Шулікова, І. В. Гайдаєнко, А. В. Висоцький. Лінгвісти вважають дослідження
лексичного складу мови через виокремлення та всебічне вивчення окремих лексичних мікросистем
надзвичайно важливим для подальшого здійснення систематизації лексики.
Визначення семантичного поля, запропоноване дослідниками Воронезької семасіологічної школи
[2: 35], згідно якого польовою структурою є об’єднання різних елементів мовної системи, якому
властива відкритість, здатність поділятися на ядро і периферію, прозорість і проникливість меж,
наявність зон перетину із суміжними структурами (полями), дозволяє стверджувати, що хоча у межах
семантичного поля звукових позначень порівняно легко виділяється ядро і периферія, вони все-таки
не можуть бути виведені тільки із системного опису без урахування принципів функціоналізму,
оскільки ядерність і периферійність є ціннісними характеристиками, що мають пряме відношення до
функціонування системи. Аналізуючи звуконайменування необхідно зважати на: 1) джерело
звучання; 2) фізичні властивості, що визначають структуру звуку; 3) просторово-часові
характеристики звукового сигналу; 4) зміни вихідних характеристик звуку, яких він зазнає при
поширенні від джерела до слухача; 5) полімодальний характер звукового сприймання; 6) емоційне
забарвлення акустичного явища.
Об’єктивність існування лексико-семантичного поля (ЛСП) звуконайменувань обґрунтовано:
1) співвіднесеністю його з конкретною сферою людського досвіду, зі слуховими відчуттями,
їхньою об'єктивною стороною, тобто здатністю слухових відчуттів сприймати ознаки предметів
матеріального світу, які впливають на цей орган чуття;
2) наявністю певної семантичної структури, заснованої на різноманітних відношеннях лексикосемантичних варіантів (ЛСВ).
ЛСП звуконайменувань – це сукупність слів, що має низку підмножин (мікрополів, лексикосемантичних розрядів, лексико-семантичних груп, лексико-семантичних підгруп), кожна з яких
об’єднує слова, близькі за вихідним семантичним змістом. Підґрунтям цієї близькості є спільний для
всього семантичного поля інтегрувальний компонент – сема "звук", а слова кожного мікрополя
об’єднані спільною для них, але такою, що відсутня у словах іншого мікрополя, диференційною
семою.
До ядра ЛСП звуконайменувань належать прикметники на позначення звукового відчуття, що
характеризують звучання предмета як основну ознаку, якій властиві:
· сила, висота, довгота звучання: голосний, тихий, гучний, бучний, негучний, безгучний. Вільні
співи, гучні, голосні В ріднім краю я чути бажаю, – Чую скрізь голосіння сумні!; На шлях я вийшла
ранньою весною І тихий спів несмілий заспівала; Коли ж на довгому шляху прийдеться Мені почути
співи гучні, вільні, – В моїй душі для них луна знайдеться; Чи полине межи сестри, межи милі, вільні
хвилі, розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине і гучна, і бучна, переможно
валом сплесне і воскресне?; Мій старший, найперший, він був мов кедр на верхів’ї гори, негучний
перед вітром...; ...здалека чорніє ліс Зубчастим муром, а туман на нього Безгучним, тихим морем
напливає...;
· тембр звучання: хриплий, нехриплий. ...підводили повіки обважнілі і голосами, хриплими від
змори, питали в темряви: чи хутко день?; ...тож було співали Дружки весільні, аж дзвеніла хата, Не
хриплим, чистим голосом...;
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· звукова особливість людської мови: старечий. Стерно рипить, мов голосом старечим на
бурю скаржиться, на трудну путь;
· наявність/відсутність звука: шумливий, німий. Який шумливий світ там за вікном!
У процесі розподілу відповідних семем уточнюється їх належність до того чи іншого лексикосемантичного мікрополя, розмежовуються конкурентні семеми. Різні лексико-семантичні мікрополя
посідають неоднакове місце у структурі поля, тобто вони можуть розміщуватися ближче до ядра чи
периферії або бути повністю ядерними чи повністю периферійними. Варто враховувати наступні
критерії ядерності-периферійності семеми: наявність у семантичній структурі інтегральних і
диференціальних сем; простота морфологічного складу; широка лексична сполучуваність;
частотність.
Чим більше індивідуальних компонентів має значення акустеми, тим далі від ядра поля воно
розташоване. Периферію прикметників на позначення звукового відчуття складають:
·
прикметники, синонімічні ядерним, з ускладненою формальною структурою: дзвінкий,
смутний-голосний. Та була у нього пісня І дзвінкою, і гучною, Бо розходилась по світу Стоголосою
луною; Але поки ще буде на світі Хоч єдина людина сумна, Доки буде між людьми бриніти Моя пісня
смутна-голосна;
·
відносні прикметники, що вживаються у значенні якісних: співецький, співочий, залізний.
Натруджене дихання обпалило мені співецьке горло, стих мій голос, чи ви ж не чуєте? – він
шелестить, як те сухе убите сонцем зілля...; І ледве струмки задзвеніли співочі, Пташки заспівали
дрібні, – Вчувались дівчині веснянки дівочі, Ввижались діброви рідні; Недарма ти боїшся Кайданів
залізної музики!;
·
дієприкметники, ужиті у значенні прикметника: рипучий, рвачкий, приглушений, сумноздужалий, стриманий, жалібний, журливий. Ми слухаєм, а далі в сміх: зовсім рипучії ворота!; Твій
голос, Ізольдо моя, рвачкий та жахливий, коли б він, як шелест берез, був тихий пестливий...; Так
чом же ні співів не чути, ні музик, а зрідка чувати приглушений крик?; Не сходили з мислі йому тії
гуки, То тихі, то сумно-здужалі, Були в них якісь недоспівані муки, Якісь недомовлені жалі; Чиє
ридання стримане, тяжке?; Кінчалася пісня; слова жалібнії Змінилися в слово потіхи: Що там
десь, у бога, за муки земнії – Небеснії ждуть нас утіхи; Та дарма! поки ясне ще око, Не здіймемо
журливих розмов!;
·
прикметники, синонімічні ядерним, з переносним значенням: веселий, дивний, жахливий,
пестливий, сумний, урочистий, чулий, стриманий, легкий. Я на гору круту крем’яную Буду камінь
важкий підіймать І, несучи вагу ту страшную, Буду пісню веселу співать; Тоді від заходу, зо мли
таємної, З оселі вечірньої мрії, Луна пронесеться від пісні дивної, Гучної, мов гімни надії; Твій голос,
Ізольдо моя, рвачкий та жахливий, коли б він, як шелест берез, був тихий пестливий...; Вільні співи,
гучні, голосні В ріднім краю я чути бажаю, – Чую скрізь голосіння сумні!; У віконце одчинене линуть
з садочку Урочисті пісні соловейка; Хутко в неї під віконцем Мандоліна залунала, Із потоку гуків
чулих Серенада виринала; Чиє ридання стримане, тяжке?; І легкая зграя акордів перлистих Із неба
на землю поллється. Значна кількість акустем із переносним значенням дає змогу говорити про
метафоричне поле у складі ЛСП звуконайменувань;
·
стилістично марковані прикметники: великий, слабкий, несміливий, непевний, хороший,
вільний, штучний, чистий. Море плаче голосом великим, дужі хвилі ринуть, і ридають...; Невже ті
голоси несміливі, слабкії, Квиління немовлят – належить справді нам?; Виріс той хлопчик вродливий
та гожий, Гарний, як малево, став, Голос до того дзвінкий мав, хороший, Штучно, чудово співав;
Голос блискучий, мов крига ясная, Штучнії співи дзвінкі Тішили так, і юрба навісная Кидала квіти й
вінки; Перед сльозами і благанням ревним Холодна втримливість, як віск, розтала, – Самсон зняв річ
до неї голосом непевним, І таємничо мова залунала.
Семеми багатозначного слова характеризуються різним ступенем контекстуальної зумовленості.
Найменшою мірою залежить від контексту той ЛСВ, у якому зосереджене пряме значення. На думку
багатьох дослідників, критерієм виділення головного значення виступає позиція його найменшої
зумовленості контекстом. Для розмежування ЛСВ слова голос у поетичних творах Лесі Українки було
помічено таке сенсорне оточення: 1) тихий, гучний, жахливий, непевний, пестливий, рвачкий, слабкий,
старечий, хриплий, людський; 2) дзвінкий, хороший; 3) надземний, не хриплий, а чистий; 4) великий,
сміливий, твердий. Такий контекст дає змогу констатувати, що відповідні ЛСВ іменника голос
представлені такими семами: 1) сукупність звуків, які видає людина за допомогою мовленнєвого
апарату: Мов хвилі морськії Загули, заревли, зашуміли Голоси невгамовні людські, Знову квіти дощем
полетіли; 2) звучання голосових зв’язок як матеріал вокального мистецтва: Виріс той хлопчик
вродливий та гожий, Гарний, як малево, став, Голос до того дзвінкий мав, хороший, Штучно, чудово
співав; звуки, що створюють різні предмети: ...тож було співали Дружки весільні, аж дзвеніла хата,
Не хриплим, чистим голосом...; 3) волевиявлення людини: Твердим голосом відмовив гнівний
господар.... "Незалежно від його даного вживання, – зазначав В. В. Виноградов, – слово присутнє у
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свідомості зі всіма значеннями, з прихованими і можливими, готовими на випадок першої ж
необхідності випливти на поверхню. Однак те або інше значення слова, звичайно, реалізується і
визначається контекстом його вживання. По суті, скільки відокремлених компонентів вживання
даного слова, стільки і його значень, стільки і його лексичних форм; однак при цьому слово не
перестає бути єдиним, воно звичайно не розпадається на окремі слова – омоніми" [3: 136].
Досліджуючи відрізки перетину аналізованого поля із суміжними семантичними полями на
матеріалі творів Лесі Українки, зазначимо належність польових структур до класу нечітких множин,
що зумовлює їх незамкнутість – здатність плавно переходити в нову якість. Виявлення суміжних
семантичних полів здійснюється за допомогою аналізу синонімічних рядів. Виходимо з припущення,
що багато синонімічних рядів організовано за принципом наростання/зменшення звукової семантики
і, отже, можуть приводити від поля звукових позначень через більше чи менше число проміжних
ланок – семем з контамінованою семантичною структурою – до суміжних семантичних полів. Зв’язки
ЛСП звуконайменувань із іншими лексико-семантичними утвореннями мотивовані природою поняття
"звук" та обсягом досліджуваного поля: чим повніше склад поля, тим розмитіші його межі.
І. В. Багмут зазначає, що зв’язок звуконайменувань із іншими семантичними сферами може
відбуватися у різний спосіб [4: 17]:
1) через кореляції прямих і переносних значень – результати аналізу процесів, зумовлених
зовнішньою метафоризацією, свідчать про тісний зв’язок прикметникових акустем – "інтенсивність
ознаки" (великий), "психологічний стан" (жахливий), "емоційний стан" (стриманий), "фізичний стан"
(слабий), "колір" (блискучий), "дотик" (ніжний), "смак" (терпкий);
2) через периферійні компоненти того чи іншого семантичного класу – з багатокомпонентної
семної структури акустеми виокремлено периферійні ознаки, бо саме на периферійних ділянках
семеми особливо помітні явища перехідності, сполучуваності певного поля з іншими полями. У
семній структурі акустеми часто наявні декілька домінантних компонентів значення, тому вони
одночасно можуть бути віднесені до різних полів, що створює умови для перетину семантичних сфер.
Взаємодія з семантичною сферою "належність" (солов’їний, співецький, собачий, пташиний); "оцінка"
(пестливий, дивний).
У поетичних творах Лесі Українки помічено перетини ЛСП прикметників на позначення звуку з
такими лексико-семантичними сферами:
·
з ЛСП прикметників на позначення кольору: блискучий, дзвінко-сріблистий, глухий. Голос
блискучий, мов крига ясная, Штучнії співи дзвінкі Тішили так, і юрба навісная Кидала квіти й вінки;
Пісні соловейкові дзвінко-сріблисті!; Не раз було мені так привітно, Як у безлистім гаю під дощем,
Мов у глухую ніч і жаско, й неохвітно, І серце знов заходилось плачем;
·
з ЛСП прикметників на позначення дотикового відчуття: ніжний, тяжкий, міцний, пильний,
твердий. Де ж потім ти взяла ті ніжні тони, Що навіть злих людей до тебе привертали?; Чиє
ридання стримане, тяжке?; Якби мені знову колишняя сила, Якби мені гуки міцнії, Тоді б мене туга
оця не гнітила!..; Щось ніяк не починалась Тая пильная розмова; Твердим голосом відмовив гнівний
господар...;
·
з ЛСП прикметників на позначення смаку: солодкий, терпкий, гіркий. Ні, не стихайте,
солодкії співи, Всяк з нас їх слухати рад, Любо колишуть нас тихі мотиви "Снів" ваших, "мрій" та
"балад"; Ти добра жінка, слів терпких нема у тебе для таких, що "впали низько", хоч злидні й
перетерпіла й сама, хоч і тобі була спокуса близька; Тая мова Самсона серце вкрай вразила, Не
вдержав він гіркого слова...
ЛСП звуконайменувань значно розширюється за рахунок фразем із концептом „звук". У творах
Лесі Українки помічено такі фразеологічні одиниці, де розвинулося самостійне нове значення
прикметника на позначення звуку. Гострий на слово. Здатний влучно, дошкульно, різко, дотепно
висловлюватися [5: 665]. І тепер нащадки графські Тюрми міцнії будують, А поетові нащадки Слово
гостреє гартують. Бистрий на слово. Який, не задумуючись, дає метку, влучну відповідь [5: 665].
Так, я вільний, маю бистрі Вільні думи – чарівниці, Що для них нема на світі Ні застави, ні границі.
Одиниці ЛСП звуконайменувань перебувають у гіпонімічних відношеннях із його центром.
Гіперо-гіпонімічна кореляція підтверджує той факт, що ядром поля є ділянка зосередження основного
семантичного потенціалу ЛСП. На периферії ж розташовані ті гіпонімічні засоби, в яких виявлено
розмитість спільних для поля інтегрувальних сем і які схильні до виходу за межі цього поля.
Усередині ЛСП звуконайменувань існують стійкі синонімічні зв’язки. Визначаючи ці зв'язки
необхідно зважати на низку ознак, із яких найактуальнішими є: а) інтенсивність, характер, міра, тембр
тощо; б) емоційно-експресивне та оцінне забарвлення. Синонімічні відношення демонструють
структуру поля у мініатюрі, визначаючи її характер і особливості ієрархії. У поетичних творах Лесі
Українки спостерігаємо. Голосний (про звук, голос – який добре чути), гучний, дзвінкий, стоголосий,
бучний [6: 1: 355]: Ох, співи мої голоснії!..; Та була у нього пісня І дзвінкою, і гучною, Бо розходилась
по світу Стоголосою луною; Чи полине межи сестри, межи милі, вільні хвилі, розтечеться,
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розпливеться, знову сили набереться, потім зрине і гучна, і бучна, переможно валом сплесне і
воскресне? Для синонімічних акустем інтегрувальні компоненти є обов'язковими, а диференційні –
достатніми для визначення близькості їхніх значень. Відтінок у значенні синонімічних акустем може
бути створений більшою або меншою кількістю додаткових ознак у семантичній структурі.
Наприклад: Гучний (який дзвінко лунає, якого далеко чути) [7: 2: 200]: Я йду шляхом, пісні свої
співаю; Та не шукайте в них пророчої науки, – Ні, голосу я гучного не маю! Голосний (який сильно
звучить, добре чутий) [7: 2: 116]: Так сидів він і не вважав на голосну юрбу, що, мов потік, по вулиці
котилась. Дзвінкий (який голосно і чітко звучить) [7: 2: 264]: Не дивуйте, що думи глибокі Будять
речі та сльози пекучі, – Так напровесні дзвінкі потоки Прудко, гучно збігають зі кручі.
Тихий (який звучить слабо, несильно), слабкий, негучний, глухий [6: 2: 739]. Твій голос, Ізольдо моя,
рвачкий та жахливий, коли б він, як шелест берез, був тихий пестливий...; Невже ті голоси
несміливі, слабкії, Квиління немовлят – належить справді нам? І, може, де кобза найдеться, Що
гучно на світі озветься, На співи, на струни мої негучні; Лиш в листі сухім Вітер зітха, мов дріада
сумує, Із жалем глухим.
Тихий (сповнений тиші, без голосних звуків), мовчазний, німий, глухонімий [6: 2: 739]. Я дивилась
на тебе, мій брате; Що гадала, – не вимовлю зроду; Чим було тоді серце багате, Поховала я в
тихую воду; Ви не знаєте, що я гадаю, Як сиджу я мовчазна, бліда; Від слави давньої давнини Лиш
зостались вежі та німії стіни!; Часи глухонімії не заглушать Дзвінких думок, вони бринять,
бринять...
Антонімічні відношення забезпечують можливість контрастної характеристики звукових ознак.
Для членів ЛСП звуконайменувань характерне стійке лексико-семантичне відношення в межах
антонімічних пар. Акустеми поєднано в антонімічні пари на підставі спільного загального поняття і
протилежних виявів:
·
інтенсивності: тихий – голосний (який звучить неголосно, нечутний, слабий, беззвучний –
який дуже сильно звучить, гучний, лункий, дзвінкий) [8: 110]: І, може, заграє та кобза вільніше, Ніж
тихії струни мої – Любо лилися в пташиному хорі Пісні голосні; тихий – шумний (коли немає звуків,
шуму – сукупність різноманітних звуків, які швидко змінюються за частотою і силою) [8: 110]: У
маленькій хатинці, у тихім куточку Мати спить і дитина маленька – Який шумливий світ там за
вікном!;
·
емоцій (мажорний – мінорний): Я на гору круту крем’яную Буду камінь важкий підіймать І,
несучи вагу ту страшную, Буду пісню веселу співать – Коли співи мої жалібнії Знову викличуть
сльози чиїсь, То над скарби усі дорогії Нагорода то буде мені;
·
тембру (чистий – нечистий): ...підводили повіки обважнілі і голосами, хриплими від змори,
питали в темряви: чи хутко день? – ...тож було співали Дружки весільні, аж дзвеніла хата, Не
хриплим, чистим голосом... ;
·
виразності (виразний – невиразний): мовчазний – співучий (не виявляти почуття, не видавати
звуки, зберігати мовчанку – видавати голосні музичні звуки.) [8: 75]: Ви не знаєте, що я гадаю, Як
сиджу я мовчазна, бліда – І ледве струмки задзвеніли співочі, Пташки заспівали дрібні, – Вчувались
дівчині веснянки дівочі, Ввижались діброви рідні.
Для антонімічних пар характерні рухливість і варіативність складу, зумовлені щільними
синонімічними відношеннями, що спричиняє виникнення антонімічних рядів. Антонімічні опозиції є
одними з основних серед прикметникових акустем, у яких виявлено поступовий перехід між
протиставними ознаками. Наприклад, градаційний характер видових сем голосний – тихий дозволяє
розташувати антонімічні пари відповідно до міри вияву, наприклад, бучний, гучний, голосний –
приглушений – тихий, негучний, безгучний, слабкий, (перен.) німий, мовчазний. Грає вільне широкеє
море, Гомонять його хвилі гучні; Так чом же ні співів не чути, ні музик, а зрідка чувати
приглушений крик?; ...здалека чорніє ліс Зубчастим муром, а туман на нього Безгучним, тихим
морем напливає...; Мій старший, найперший, він був мов кедр на верхів’ї гори, негучний перед
вітром...; Невже ті голоси несміливі, слабкії, Квиління немовлят – належить справді нам?; Від
слави давньої давнини Лиш зостались вежі та німії стіни!; Ви не знаєте, що я гадаю, Як сиджу я
мовчазна, бліда.
Отже, центральну частину ЛСП звуконайменувань творять ядерні акустеми – первинне поле,
акустеми ближньої периферії – вторинне поле, антонімічне поле, далеку периферію – метафоричне та
фразеосемантичне поля. Синонімічні об'єднання забезпечують зв’язок зон у складі поля, а також
поєднують первинне поле з вторинним, метафоричним, фразеосемантичним. Антонімічні
протиставлення всередині лексико-семантичних підгруп звуконайменувань визначають межі
семантичної ознаки, де "антонімічність виступає компонентом смислового змісту слів як особлива
характеристика лексичного значення слова. Протиставлення включається... в сам предметно-логічний
зміст співвідносних слів, так що усвідомлення однієї з протилежностей неможливе без її протичлена"
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[9: 59]. Як у синонімічній групі значення слова протиставляються своїми відтінками, так в
антонімічній парі вони протиставляються предметно-понятійним ядром.
Досліджуване поле має автономну структуру та здатне залучати до свого складу елементи, які
належать до інших лексико-семантичних сфер. Виявлено суміжні семантичні поля, на стику яких
існує безліч перехідних явищ – семем, до семантичної структури яких, поряд з домінуючою звуковою
семою, входить яка-небудь інша сема, що є домінантою для суміжного поля.
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Беседовская И. В. Семантическая природа сенсорных прилагательных на обозначение звука
в современном украинском литературном языке
(на материале поэтических произведений Леси Украинки).
Исследовано семантическую природу сенсорных прилагательных на обозначение звука как базы для
производных слов и значений, что определяют специфику системной организации анализированной
группы слов. Доказано автономность структуры и способность приобщать в свой состав
элементы, которые принадлежат другим лексико-семантичным сферам.
Besedovska I. V. Semantic Nature of Sensor Adjectives for Sound Designation in the Modern Ukrainian
Literary Language (on the material of Lesya Ukrainka’s poetic works).
Semantic nature of sensor adjectives for sound designation as the basis for derivative words and meanings,
which define the system organization specificity of the analyzed word group has been researched. The
structure autonomy and the possibility of involving the elements, which belong to other lexical-semantic
spheres, to its composition have been proved.
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СПОСОБИ ВЕРБАЛЬНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ СТЕРЕОТИПНИХ РОЛЕЙ ЧОЛОВІКА
В АНГЛОМОВНОМУ СІМЕЙНОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ
У статті проаналізовано способи вербальної об’єктивації стереотипних ролей ЧОЛОВІКА в
англомовному сімейному конфліктному дискурсі. Встановлено та розглянуто традиційні, а також
альтернативні ролі, що належать до рольового кластеру ЧОЛОВІК, систематизовано способи їх
представлення, виявлено зв’язок між конкретною роллю та способом її вербалізації
В останні десятиріччя в англомовному світі спостерігається процес зміщення соціальних та
сімейних ролей чоловіка і жінки. Цьому сприяють і емансипація жінок, які тривалий час боролись за
соціальну рівноправність з чоловіками, і стирання кордонів між чоловічими і жіночими професіями, і
законодавче закріплення в конституції рівних прав жінки з чоловіком в економічній і політичній
галузях, і зростаюча тенденція дуалізації управління сім’єю, піднесення ролі й активності жінки в
сім’ї [1].
У сучасному суспільстві поступово відбувається перехід від сім'ї з чоловічою домінантою до сім'ї,
побудованої по моделі партнерства, частіше з'являються альтернативні типи сім'ї — пробні браки,
сім'ї з роздільним мешканням шлюбних партнерів, материнські сім'ї. І все ж таки в більшості
сучасних родин уявлення про чоловічі і жіночі ролі в сім'ї залишаються стереотипними: чоловікздобувач-годувальник і дружина-домогосподарка – ролі знакові, свого роду маркери символічного
вододілу між чоловічою і жіночою сферами обов'язків [2].
Усі ці зміни позначаються на англомовному сімейному дискурсі, котрий виступає об’єктом
мовознавчих досліджень (див. напр., [3]). У нашій роботі увагу зосереджено на такому різновиді
англомовного сімейного дискурсу як конфліктний. Предметом нашого дослідження виступають
об’єктивовані в ньому базові стереотипні ролі – ролі членів нуклеарної родини (ЖІНКА, ЧОЛОВІК,
БАТЬКО / МАТИ, ДИТИНА), кожна з яких являє собою рольовий кластер.
Метою цієї статті є аналіз способів омовлення стереотипних ролей ЧОЛОВІКА в конфліктному
сімейному спілкуванні носіїв англійської мови. Результати проведеного аналізу засвідчили, що ці
ролі охоплюють такі: ЧОЛОВІК-ЗДОБУВАЧ-ГОДУВАЛЬНИК, ЧОЛОВІК-ДРУГ, ЧОЛОВІККОХАНЕЦЬ, ВІРНИЙ ЧОЛОВІК та ЧОЛОВІК-ДОМОГОСПОДАР.
ЧОЛОВІК-ЗДОБУВАЧ-ГОДУВАЛЬНИК є базовою, традиційною роллю, суть цієї ролі полягає
у вимозі того, щоб чоловік забезпечував прожитковий мінімум, адже біологічна і соціальна еволюція
закріпила за чоловіком і жінкою певний розподіл праці: чоловік полював, а жінка працювала вдома,
де їй було легко виховувати дітей і доглядати їх [4]. Також, спираючись на данні проведеного аналізу
корпусу прикладів англомовного сімейного конфліктного дискурсу, до ролевого кластеру ЧОЛОВІК
можна віднести наступні традиційні сімейні чоловічі ролі, ЧОЛОВІК-ДРУГ, адже дух шлюбу – це
дух взаємної пошани, доброти, любові, співпраці і гармонійних взаємин. В особі свого чоловіка
дружина має друга і партнера, що розділяє з нею її життя і турботи, що оберігає її, допомагає їй
виконувати обов'язки, які їй було б важко, а то і неможливо виконувати самій; ЧОЛОВІККОХАНЕЦЬ – це роль включає прояв різного роду активності в плані сексуальної поведінки.
Традиційно вважається, що чоловік ініціює і визначає характер сексуальних стосунків. Роль
сексуального партнера передбачає таку модель поведінки, яка відповідає неписаним нормам
поведінки і психологічним очікуванням членів подружжя. Сексуальний партнер – одна з основних
ролей, задля виконання якої виникає шлюб. Які ж норми повинні визначати і обмежувати роль
сексуального партнера? Найголовніша серед них – дотримання подружньої вірності. У різних
культурах і навіть у різних сім'ях допускається певна міра адюлтера, але масовий стереотип
поведінки передбачає дотримання подружньої вірності. Сексуальне партнерство передбачає заборону
не тільки на фізичну зраду, але й на етичну або духовну зраду, подружня невірність охоплює і те і
інше [4]. І тут ми вже дісталися до іншої чоловічої ролі – ВІРНИЙ ЧОЛОВІК, за поясненням можна
звернутися до біблії, де сказано: не шукати звільнення від супутника життя "Art thou bound unto a
wife? seek not to be loosed" [5], "Соединен ли ты с женой? не ищи развода" [6]. Проте вірність в шлюбі
– це не лише почуття обов'язку. Навіть якщо чоловік і дружина вірні один одному, це не означає, що
їх думка завжди і у всьому збігатиметься. Коли виникають розбіжності, до примирення повинно
спонукати не стільки почуття обов'язку, скільки емоційна прихильність подружжя. Адже в ще
новому завіті сказано про чоловіка і дружину: "And they twain shall be one flesh: so then they are no
more twain, but one flesh", "и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не
двое, но одна плоть" [7]. Що означає бути "однією плоттю" зі супутником життя? Апостол Павло
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писав, "So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself", "Так
должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя" [8]. Отже,
бути "однією плоттю" – означає, серед іншого, піклуватися про благополуччя супутника життя, як
про своє власне [9].
Очевидно, що "чоловічі" і "жіночі" культури – раніше традиційно чітко розділені – зближуються і
перемішуються. Тому кордони стереотипних чоловічих і жіночих ролей поступово руйнуються,
втрачають жорсткість і визначеність, що створює додаткові труднощі в соціалізації. Вельми
вірогідною виглядає подальша трансформація поглядів відносно чоловічих і жіночих ролей у бік
їхньої егалітарізації [9]. В егалітарних сім’ях панують гендерні установки протилежні традиційним.
Тут не має традиційного розподілу господарських обов’язків на жіночі та чоловічі. Як правило, такі
сім’ї є двокар’єрними. Сімейні ролі розподіляються взаємно, тому подружжя є взаємозамінним.
У сучасних умовах поширеного безробіття, часто жінка є єдиним годувальником сім’ї, а чоловіки
виконують обов’язки домогосподарок [10]. Отже до традиційних чоловічих сімейних ролей можна
додати ще одну – альтернативну роль ЧОЛОВІК-ДОМОГОСПОДАР.
В англомовному сімейному конфліктному дискурсі стереотипна роль ЧОЛОВІК може бути
об’єктивована в прямий та непрямий спосіб. Пряме позначення відбувається або називанням ролі
або за допомогою експлікації рольових очікувань. Називання перелічених ролей, що входять до
кластеру ЧОЛОВІК, не зареєстроване. Експліцитне позначення рольових очікувань зафіксоване у
вербальній об’єктивації усіх ролей.
Так, у прикладах (1) та (2) прямо об’єктивується стереотипна традиційна роль ЧОЛОВІКЗДОБУВАЧ-ГОДУВАЛЬНИК; обидва члени подружжя розуміють, що їх шлюб руйнується через
незадоволеність чоловіка своєю роботою та життям в цілому, дружина вимагає радикальних змін, а
чоловік через свою природжену боязкість нездібний на активні дії, тобто його поведінка не є такою,
що відповідає рольовим очікуванням дружини:
(1) – I thought you turned the job down?
– Not yet... It’s just an option, that’s all. With the money they’re talking, things could be different for us
here. We could get a better place. Travel. Look, the point is – we could be happy here. At least for a while.
– So you’ve made up your mind?
– No. Like I said, it’s an option.
– ...And supposing you’re right. You make all this money and we have this interesting life here. Won’t
you still be wasting your life toiling away at a job you find ridiculous? Just like your father.
– Maybe we let that be my business.
– Your business? [11].
(2) – You don’t want to go, do you?
– Come on, April. Of course I do.
– You don’t! Because you’ve never tried at anything. And if you don’t try at anything you can’t fail.
– What the hell do you mean I don’t try? I support you, don’t I? I pay for this house. I work ten hours a
day at a job I can’t stand.
– You don’t have to!
– Bullshit! I’m not happy about it. But I have the backbone not to run away from my responsibilities!
[11].
Традиційна роль ЧОЛОВІК-ДРУГ прямо об’єктивується у наступних прикладах, у прикладі (3)
та (4) чоловік скаржиться на те, що через постійні турботи, скарги та незадоволеність його дружини,
подружжя втратило духовний зв'язок:
(3) – Have you ever thought that everything isn't always about you? Maybe I'm tired! Maybe I'm
dealing with 5000 things all day long! Maybe every need you have doesn't have to be met at the exact
moment you need it to be met! God, we have actual kids here, Ben.
– I am not a third child! I am not talking about having each of my needs met! I'm talking about a
connection! A look! Something that says that we're on the same side here! [12].
(4) – You're not hearing me. You're so goddamn critical!
– It's hard with two kids. I don't need a third.
– You're perfect, and I've done nothing right in 15 years! You're not listening! You can't let go of
anything! You never listen! You hold on to everything! Why should you be responsible for anything?! You're
critical of every fucking thing! [12];
У наступному прикладі конфліктна взаємодія виникає через те, що з часом члени подружжя стали
переслідувати різні цілі і ідеали, чоловік приймає оптимальне, на його думку, для сім'ї рішення не
порадившись з дружиною:
(5) – We can finally afford to move back into the city. In style.
– Are you out of your mind? Jack, what could you possibly be thinking? What about my job?
203

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 47. Філологічні науки

– This is New York City, it’s like the needy people capital of the world. Those Jersey clients of yours
aren’t a tenth as pathetic as the ones you could get here... Kate. You’re not understanding me. I’m talking
about a great life. A perfect life. Everything we pictured when we were young. The whole package. You said
it yourself, life has thrown us surprises, and so we made sacrifices. But now I can finally get us back on
track...I can do that. I want to do that. For all of us. I need to do that as a man...Think about it. No more
lousy restaurants, no more clipping coupons, no more shoveling snow...
– Don’t get a new career without even telling me. [13].
У наступних ситуаціях прямо об’єктивована роль ЧОЛОВІК-КОХАНЕЦЬ, у прикладі (6)
дружина скаржиться на негідну поведінку свого чоловіка, щодо неї:
(6) – They didn’t know how it was, how a man like Frank could drive you to despair. Scenes of him
drunk, and violent, and of how he would use me in the bedroom like I was a woman off the streets, and
nearby my children listening to every ugly sound. [14];
У прикладі (7) дружина скаржиться на відсутність сексуальних відносин із її чоловіком:
(7) – Did you know that after five years the average couple makes love once a week? We didn’t do it for
two years.
– I think we just caught up. Gimme another couple years I might be able to do it again. [15].
У прикладах (8) та (9) прямо об’єктивується традиційна роль ВІРНИЙ ЧОЛОВІК;
у наступній ситуації чоловік намагається якимось чином виправдати свою зраду дружині:
(8) – "What does this mean?"
– "I don’t know what it means, it just happened. I never even thought about it. I’d never been attracted
by her. I think we just got used to being together while you were away. She’s been a big help with the kids."
– "And with you apparently. Did she put the make on you, or was this your idea?"
– "It just happened, Tan. We went over for pizza. The girls came back here to do homework. I don’t
know … I was lonely … I was tired … we opened a bottle of wine, and the next thing I knew we were in
bed." [16];
У іншому прикладі конфлікт відбувається через ймовірну зраду чоловіка:
(9) – Did you have sex?
– Think first. Because if you're lying-– No, I said, no. She kissed me, and she unzipped my pants, and-and-and-and-and-– And?
– And that was it.
– How did it get that far?
– You think I encouraged her?
– Her hand was in your pants?
– Nothing happened. [17].
Альтернативна роль ЧОЛОВІК-ДОМОГОСПОДАР прямо об’єктивується в наступному
прикладі. Чоловік незадоволений своїм життям через те, що йому доводиться виконувати "жіночі"
обов'язки:
(10)– Do you have any idea what my life is like?
– Excuse me?
– I wake up in the morning covered in dog saliva...I drop the kids off, spend eight hours selling tires
retail...retail, Kate. I pick up the kids, walk the dog, which by the way, carries the added bonus of carting
away her monstrous crap...I play with the kids, take out the garbage, get six hours of sleep if I’m lucky,
and then it starts all over again...and why is it that I always have to drive everyone everywhere? I spend
practically my entire day in that slow as hell mini-van listening to Raffi tapes and trying to figure out how
the cup holders work... I’m sick of it.
– Really.
– What’s in it for me?
– It’s sad to hear your life is such a disappointment to you, Jack.
– I can’t believe it’s not a disappointment to you! Jesus, Kate, I could’ve been a thousand times the man I
became. How could you do this to me? How could you let me give up on my dreams like this?! [13].
Непряме позначення відбувається за допомогою називання анатомічної ролі, даних випадків
зареєстровано не було, або експлікацією рольових очікувань, як проілюстровано у прикладах
об’єктивації ролі ЧОЛОВІК-ДРУГ та ЧОЛОВІК-КОХАНЕЦЬ.
Роль ЧОЛОВІК-ДРУГ непрямо об’єктивована в наступних прикладах. У ситуації (11) дружина
констатує втрату духовного зв’язку з чоловіком:
(11) – We've just grown apart. We're different. We have nothing in common.
– Oh, sure we do. We love each other. Come on, Miranda. We love each other. Don't we?
– I want a divorce.
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– No. We can't. We're a family. You know?
– I'm so sorry [18];
Така ж проблема спостерігається і у прикладі (12), чоловік забув про річницю одруження, чим
дуже засмутив дружину:
(12)– Jesus, Jack...Is this where we are now? Is this our marriage? Suddenly I’m the wife who has to
drop hints two weeks before her anniversary so her husband doesn’t fuck it up?
– Please don’t cry...
– I don’t want to be that, Jack... [13];
у даному прикладі чоловік намагається встановити втрачений зв’язок з дружиною:
(13) – I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet
found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the
demilitarized zone that we were gonna be okay, that we were still an "us".
– There are some hurts that you never completely get over. And you think that time will diminish their
presence and to a degree it does but it still hurts, because, well hurt hurts [12].
У наступній ситуації роль ЧОЛОВІК-КОХАНЕЦЬ об’єктивована в непрямий спосіб:
(14) – Wait a second. You want me, don’t you?
– That is the general idea, yes...
– Shouldn’t we grab some dinner first? Maybe a bottle of wine...?
– It’s ten thirty, Jack. By eleven you’re gonna be sprawled out on the bed snoring your head off. We
don’t have time for wining and dining. [13];
Після розкриття зради чоловіка дружина намагається дізнатися причини та подробиці того, що
сталося:
(15) – "Was it a one time happened thing, or has it happened again?"
– "It happened a couple of times. We’re both lonely, I guess." [16].
Проведене дослідження дає змогу дійти висновку, що до ролевого кластеру ЧОЛОВІК належать
як традиційні, так і альтернативні ролі, вербальна об’єктивація яких в англомовному сімейному
конфліктному дискурсі відбувається переважно через об’єктивацію невідповідності очікуванням,
заданим вимогами ролі.
Перспективою роботи є аналогічний аналіз рольового кластеру БАТЬКО / МАТИ, ДИТИНА.
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Гридасова Е. И. Способи вербальной объективации стереотипных ролей МУЖА
в англоязычном семейном конфликтном дискурсе.
Статья посвящена анализу способов вербальной объективации стереотипных ролей МУЖА в
англоязычном семейном конфликтном дискурсе. Установлен перечень традиционных и
альтернативных ролей, систематизированы способы их представления, выявлена связь конкретной
роли и способа ее вербализации.
Grydasova O. I. The Modes of Verbalizing the Stereotype Roles of HUSBAND
in English Family Conflict Discourse.
The article deals with the analysis of verbalizing the stereotype roles of HUSBAND in English family conflict
discourse. The study presents the set of traditional and alternative roles, gives a systematic description of
their presentation and reveals the interconnections between a certain role and the mode of its verbal
representation.
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МАКРОПОЛЕ THEFT У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ CRIME
У статті систематизовано англомовні юридичні терміни на позначення незаконного привласнення
майна. Їхню організацію представлено як структуру макрополя, що входить до семантичного
простору Злочин. На підставі компонентного аналізу встановлено, що складники мікрополя мають
організацію різного ступеню складності.
Юридичні терміни є а к т у а л ь н и м об’єктом наукового спостереження, адже вони тісно
пов’язані зі світоглядом, з різними політичними та юридичними теоріями, науковими напрямками,
певними суспільними традиціями, правовим досвідом [1]. Значна кількість юридичних термінів
зумовлює необхідність обмеження певною групою термінів. У нашій роботі об’є кт ом аналізу
виступає група термінів, що позначають одне з базових понять юриспруденції – злочин (Crime).
М е т а цієї статті – дослідження одного з конституентів ЛСП Crime – макрополя theft, за
допомогою компонентного (семного) аналізу, що дозволяє дослідити системний характер слова.
Досліджуване макрополе має прототипову одиницю theft, що позначає незаконне отримання майна
іншої особи:
"Theft – the generic term for all crimes in which a person intentionally and fraudulently takes personal
property of another without permission or consent and with the intent to convert it to the taker's use
(including potential sale)" [2].
У макрополі theft зареєстровано 61 термін. Наявність прототипової одиниці свідчить про те, що
будова даного макрополя є ієрархічною, тобто різнорівневою. Розшарування в межах макрополя
здійснюється шляхом додавання до інтегральної семи [act] диференційної семи [deceit] та низки
уточнюючих сем, що характеризує дане макрополе як дискретне.
Перше мікрополе в його структурі охоплює 15 одиниць (larceny, shoplifting, mixed larceny, simple
larceny, petty larceny, grand larceny, household theft, personal theft, bicycle theft, motor vehicle theft,
joyriding, twoccing, theft from vehicle, pocket picking (pickpocketing), pilferage) та має домінанту –
прототипову гіперонімічну одиницю larceny, котра іменує незаконне отримання майна іншої особи
без застосування сили чи шахрайства. Значення терміну формує негативна інклюзивна сема [no
deceit], що додається до інтегральної семи [act]:
Larceny – "unlawful or attempted taking of property from the possession of another, by stealth, without
force and without deceit with intent to permanently deprive the owner of the property" [3: 221]. Мікрополе
larceny є різнорівневим та дискретним, семантична диференціація в межах мікрополя larceny
відбувається шляхом додавання диференційних та уточнюючих сем, що зумовлює виділення
мікрополів гіпонімічного рівня.
Додавання диференційної семи [object] та низки уточнюючих сем ([car]\[bicycle]\[small]) у ланку
[injury – material – loss] зумовлює виділення мікрополя гіпонімічного рівня, репрезентованого
значеннями термінів motor vehicle theft, bicycle theft, pilferage. Дане мікрополе прототипової одиниці
не має, є однорівневим та дискретним.
Термін motor vehicle theft, у свою чергу, виступає гіперонімом відносно термінів twoccing,
joyriding, створюючи власне мікрополе гіпонімічного рівня в межах мікрополя, утвореного
додаванням диференційної семи [object] у ланку [injury – material – loss]. Значення терміну twoccing
формують диференційна сема [time] та уточнююча сема [period], що додаються в ланку [injury –
material – loss – object – car]:
Twoccing – "TWOC derives from the wording of S12 Theft Act 1968 … Since the taking need not involve
an intention to permanently deprive the owner of the car, it is easier to prove than theft (this having an
element of with the intention to permanently deprive the owner of their goods)" [4].
Значення терміну joyriding формують диференційна сема [time] та уточнююча сема [period], що
додаються у ланку [injury – material – loss – object – car], а також уточнюючі семи [drive], [dangerous],
що додаються у ланку [act – no deceit]:
Joyriding – "the unauthorized and esp. reckless taking and driving of another's vehicle for a period of
time" [5].
Мікрополе гіпонімічного рівня motor vehicle theft є різнорівневим та дискретним.
Наступне мікрополе гіпонімічного рівня в межах larceny утворене додаванням диференційної семи
[place] та уточнюючих сем ([car]\[house]\[shop]) у ланку [act – no deceit]. Дане мікрополе
© Манжос Я. Ю., 2009
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гіпонімічного рівня представлене значеннями термінів theft from vehicle, household theft та shoplifting,
не має прототипової одиниці, є однорівневим та дискретним.
Ще один напрям семантичної диференціації в межах мікрополя larceny відбувається шляхом
додавання диференційної семи [value] та уточнюючих сем ([big]\[small]) у ланку [injury – material –
loss], що зумовлює виділення мікрополя гіпонімічного рівня, репрезентованого значеннями двох
термінів – grand larceny, petty larceny. Дане мікрополе гіпонічного рівня не має прототипової одиниці,
є однорівневим та дискретним.
Додавання диференційної семи [attended circumstances] до ланки [act – no deceit] зумовлює
виділення ще одного гіпонімічного мікрополя в межах larceny, додавання уточнюючих сем [severe],
[from person] розподіляє його на два складника, два дрібніших мікрополя гіпонімічного рівня в його
структурі:
· перше мікрополе гіпонімічного рівня утворено додаванням диференційної семи [attended
circumstances] та уточнюючої семи [severe] до ланки [act – no deceit]. Дане мікрополе репрезентоване
значеннями термінів mixed larceny та simple larceny (для терміну simple larceny уточнююча сема
[severe] є негативною інклюзивною), не має прототипової одиниці, є однорівневим та дискретним.
· друге мікрополе гіпонімічного рівня утворено додаванням диференційної семи [attended
circumstances] та уточнюючої семи [from person] до ланки [act – no deceit]. Дане мікрополе
репрезентоване значеннями термінів personal theft та pickpocketing, має прототипову гіперонімічну
одиницю personal theft, що позначає крадіжку речей безпосередньо в особи. Значення терміну
pickpocketing формує диференційна сема [place] та уточнююча сема [pocket], що додаються в ланку
[act – no deceit – attended circumstances – from person]. Мікрополе гіпонімічного рівня personal theft є
різнорівневим та дискретним.
Друге мікрополе в макрополі theft охоплює решту (46) одиниць Дане мікрополе має домінанту –
прототипову гіперонімічну одиницю fraud, котра іменує будь-яке незаконне отримання майна іншої
особи \ осіб обманним шляхом. Значення терміну формує диференційна сема [deceit], що додається до
інтегральної семи [act]: Fraud – "the intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive
another of his/her/its money, property or a legal right " [2].
Мікрополе fraud є різнорівневим та дискретним. Подальша семантична диференціація
відбувається шляхом додавання диференційних та уточнюючих сем.
Так, у ланку [act – deceit] додається диференційна сема [instrument] та низка уточнюючих сем
([electronic communication] \ [internet]\ [phone] \ [mail] \ [card for payment]), внаслідок чого
утворюється мікрополе гіпонімічного рівня, репрезентоване значеннями термінів telemarketing fraud,
internet fraud, identity fraud, credit card fraud, mail fraud, wire fraud, check fraud, computer fraud.
Категорійним терміноелементом даних термінів виступає термін fraud, а класифікуючий
терміноелемент вказує на інструмент скоєння злочину. Дане мікрополе гіпонімічного рівня
прототипової одиниці не має, є однорівневим та дискретним.
Терміни сheque fraud та сomputer fraud у свою чергу виступають гіперонімами відносно термінів
check kiting, circular kiting, hit and run kiting, retail kiting (сheque fraud), та data diddling, the salami
technique, data leakage (сomputer fraud) створюючи власні мікрополя гіпонімічного рівня.
Прямим гіпонімом терміну сheque fraud виступає термін check kiting, що позначає шахрайство із
чеками, на яких недостатньо коштів. Значення терміну check kiting формує уточнююча сема [not
enough money], що додається у ланку [act – deceit – instrument – check]: "Сheck kiting – a fraudulent act
involving the alteration or issuance of a check or draft with insufficient funds" [6]. Термін check kiting
виступає гіперонімом відносно термінів circular kiting, hit and run kiting, retail kiting, відмінність між
якими полягає в установах, що використовує правопорушник під час скоєння злочину: один\декілька
банків або крамниця.
Значення терміну circular kiting формують диференційна сема [bank(s)] та уточнююча сема [two],
що додаються у ланку [act – deceit – instrument – check – not enough money]:
"Circular kiting: Involves the use of two accounts at different banks" [4].
Значення терміну hit and run kiting формують диференційна сема [bank(s)] та уточнююча сема
[one], що додаються у ланку [act – deceit – instrument – check – not enough money]:
"Hit-and-run kiting: The kiter deposits a check one time that s/he knows is bad or possibly fictitious into
his/her account. When the bank considers the funds available (usually on the next business day), but before
the bank is informed the check is bad, the kiter then withdraws the funds in cash" [4].
Значення терміну retail kiting формують диференційні семи [shop] та [bank(s)] та уточнююча сема
[one], що додаються у ланку [act – deceit – instrument – check – not enough money]:
"Retail kiting: An accountholder who does not have funds for checks that have already been written to
clear that day will write one or more checks to a place of retail (usually a supermarket) that will offer cash
back in addition to the amount of a purchase as a courtesy to their customers. The kiter will then deposit the
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cash received back into his/her bank account on the same day in order to provide sufficient funds for checks
to clear that day, while the check written for cash back will clear one or more business days later" [4].
Мікрополе гіпонімічного рівня, що має прототипову одиницю computer fraud, представлене
значеннями термінів computer fraud, data diddling, the salami technique, data leakage. Значення
термінів-гіпонімів data diddling, the salami technique, data leakage формують диференційні та
уточнюючі семи, що додаються у ланку [act – deceit – instrument – computer] або у ланку [injury –
material – loss].
Значення термінів data diddling та data leakage формують диференційна сема [information] та
уточнюючі семи [change] (data diddling) і [remove] (data leakage), що додаються у ланку [act – deceit –
instrument – computer]:
"Data diddling…involves changing the data that will be put into the computer or that are in the
computer" [3]. "Data leakage involves removing information from the computer system or computer facility "
[3].
Значення терміну the salami technique формує диференційна сема [small], що додається у ланку
[injury – material – loss]:
"The salami technique refers to taking small amounts of assets from a larger source without significantly
reducing the whole" [3].
Мікрополя гіпонімічного рівня computer fraud та check fraud є різнорівневими та дискретними.
Додавання диференційних сем [make] та [document] у ланку [act – deceit] зумовлює виділення в
межах fraud ще одного мікрополя гіпонімічного рівня, представленого значеннями термінів forgery,
counterfeiting, check forgery. Дане мікрополе має прототипову гіперонімічну одиницю forgery, що
позначає підробку документів.
"Forgery – the crime of creating a false document, altering a document, or writing a false signature for
the illegal benefit of the person making the forgery" [2].
Значення термінів–гіпонімів counterfeiting та check forgery формують уточнюючі семи [money]
(counterfeiting) та [check] (check forgery), що додаються у ланку [act – deceit – make – document].
Мікрополе гіпонімічного рівня forgery є різнорівневим та дискретним.
Ще одне мікрополе гіпонімічного рівня в межах fraud утворене шляхом додавання диференційної
семи [setting] та уточнюючої семи [business] у ланку [act – deceit]. Дане мікрополе гіпонімічного рівня
має прототипову гіперонімічну одиницю – white-collar crime, котра об’єктивує значення всіх термінів
на позначення незаконного отримання майна \ фінансової користі, що скоюється у або за участі
фінансових установ:
"White collar crimes are unlawful acts conducted in a business or professional setting which are
performed with the goal of achieving financial gain at the expense of another party" [7].
Мікрополе гіпонімічного рівня white-collar crime охоплює 27 одиниць, є різнорівневим та
дискретним, семантична диференціація в межах даного мікрополя гіпонімічного рівня відбувається
шляхом додавання диференційних та уточнюючих сем.
Додавання диференційної семи [worker] до інтегральної семи [offender] зумовлює виділення
першого мікрополя гіпонімічного рівня в межах white-collar crime, представленого значеннями
термінів employment fraud, intellectual property theft, supply and equipment pilferage, embezzlement,
accounting embezzlement, misuse of business time, travel expense abuse. Дане мікрополе гіпонімічного
рівня має прототипову одиницю employment fraud, що позначає злочини, скоєні співробітником
компанії, що зазнала шкоди в результаті такого злочину (internal crimes against business).
"Employment fraud is defined as a clandestine activity that violates an employee's fiduciary duties to the
company or the company's customers or clientele" [7].
Значення термінів intellectual property theft, supply and equipment pilferage, embezzlement, accounting
embezzlement, misuse of business time, travel expense abuse формують диференційна сема [object] та
уточнюючі семи [knowledge] \ [instrument] \ [time] \ [expenses] \ [fund in trust], що додаються у ланку
[act – deceit – setting – business].
Термін embezzlement виступає гіперонімом відносно терміну accounting embezzlement, значення
якого формують диференційна сема [instrument] та уточнююча сема [business records], що додаються
в ланку [act – deceit – setting – business – object – fund in trust].
"Accounting embezzlement. One of the most common internal criminal activities is the manipulating of
accounting records to steal business funds" [8]. Mікрополе гіпонімічного рівня еmployment fraud є
різнорівневим та дискретним.
Додавання диференційної семи [business(es)] до інтегральної семи [offender] та низки
диференційних і уточнюючих сем у ланку [act – deceit – setting – business] зумовлює виділення
другого мікрополя гіпонімічного рівня в межах white-collar crime, представленого значеннями
термінів business fraud, fraudulent reporting, price fixing, product fraud, bankruptcy fraud, false
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advertising. Дане мікрополе гіпонімічного рівня має прототипову одиницю business fraud, що позначає
злочини, скоєні компанією (crimes committed by business).
"Business fraud – when a corporation, or business knowingly misrepresents the truth or conceals a
material fact" [9].
Значення термінів fraudulent reporting, price fixing, product fraud, bankruptcy fraud, false advertising
формують диференційні та уточнюючі семи, що додаються у ланку [act – deceit – setting – business].
Значення терміну fraudulent reporting формують диференційна сема [change] і уточнююча сема
[business record]: "Fraudulent reporting. A business might partake in fraudulent activities by manipulating
or misrepresenting business accounting records, profit information, sales data, or other pertinent financial
information" [7].
Значення терміну bankruptcy fraud формують диференційна сема [change] і уточнююча сема
[assets], а також диференційна сема [attended circumstances] та уточнююча сема [business ruin]:
"Bankruptcy fraud constitutes the concealing and misstatement of assets during bankruptcy proceedings "
[10].
Значення терміну price fixing формують диференційна сема [set] і уточнююча сема [price], а також
диференційна сема [attended circumstances] та уточнююча сема [agreement]: "Price fixing – a criminal
violation of federal antitrust statutes in which several competing businesses reach a secret agreement
(conspiracy) to set prices for their products to prevent real competition" [2].
Значення терміну product fraud формують диференційна сема [sell], а також уточнююча сема
[product with fault]: "When a business knowingly produces a defective or substandard product and sells it to
the public anyway, the firm has committed product fraud " [8].
Значення терміну false advertising формує диференційна сема [advertise]: "False advertising –
deceptive advertising of goods or services" [11].
Наявність прототипової одиниці та термінів-гіпонімів, свідчить про те, що мікрополя
гіпонімічного рівня business fraud та employment fraud є різнорівневими та дискретними.
Інший напрям семантичної диференціації в межах мікрополя гіпонімічного рівня white collar crime
відбувається шляхом додавання диференційних та уточнюючих сем у ланку [act – deceit – setting –
business].
Додавання в ланку [act – deceit – setting – business] диференційної семи [industry] та уточнюючих
сем ([health care]\[securities]) зумовлює виділення мікрополя гіпонімічного рівня, що складається з
двох термінів: health care fraud та securities fraud. Дане мікрополе гіпонімічного рівня прототипової
одиниці не має, є однорівневим та дискретним.
Термін securities fraud виступає гіперонімом відносно термінів insider trading, stock manipulation,
boiler rooms, churning створюючи власне мікрополе гіпонімічного рівня. Дане мікрополе має
прототипову одиницю – securities fraud, є різнорівневим та дискретним. Значення термінів-гіпонімів
insider trading, stock manipulation, boiler rooms, churning формують диференційні та уточнюючі семи,
що додаються у ланку [act – deceit – setting – business – industry – securities].
Значення терміну insider trading формує диференційна сема [instrument] та уточнююча сема [secret
information]: "Insider trading. The use of confidential information about a business gained through
employment in a company or a stock brokerage, to buy and/or sell stocks and bonds based on the private
knowledge that the value will go up or down " [7].
Значення терміну stock manipulation формує диференційна сема [trade] та уточнююча сема [active]:
"Stock manipulation. Illicit behavior that creates or attempts to give the appearance of active trading in a
security" [5].
Значення терміну boiler rooms формує диференційна сема [share] та уточнююча сема [cheap]:
"Boiler rooms. The running of an operation by stock manipulators who seduce the public by deceptive sales
techniques into buying "penny" stocks in obscure and poorly financed corporations" [7].
Значення терміну churning формує диференційна сема [trade] та уточнююча сема [frequent]:
"Churning. The unethical and usually illegal practice of excessive buying and selling of shares of stock for a
customer by a stockbroker or sales agent for the purpose of obtaining high sales commissions" [7].
Додавання диференційної семи [organization] до інтегральної семи [human being(s)] зумовлює
виділення в межах white collar crime мікрополя гіпонімічного рівня, представленого значеннями
термінів government fraud, tax fraud \ tax evasion, welfare fraud, insurance fraud, hard insurance fraud,
soft insurance fraud. Додавання уточнюючих сем [government] та [insurance company] зумовлює його
розподіл на два мікрополя гіпонімічного рівня.
· додавання уточнюючої семи [government] у ланку [human being(s) – organization] зумовлює
виділення мікрополя гіпонімічного рівня, репрезентованого значеннями термінів government fraud, tax
fraud \ tax evasion, welfare fraud. Дане мікрополе має прототипову гіперонімічну одиницю government
fraud, що позначає шахрайство проти уряду. Значення термінів–гіпонімів tax fraud \ tax evasion
формують диференційні семи [avoid], [tax] (tax fraud \ tax evasion) та [misuse], [welfare system] (welfare
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fraud), що додаються у ланку [act – deceit – setting – business]: "Tax evasion is the general term for efforts
by individuals, firms, trusts and other entities to evade taxes by illegal means. Welfare fraud refers to various
intentional misuses of state welfare systems by withholding information or giving false or inaccurate
information" [4].
· додавання уточнюючої семи [insurance company] у ланку [human being(s) – organization]
зумовлює виділення мікрополя гіпонімічного рівня, представленого значеннями термінів insurance
fraud, hard insurance fraud, soft insurance fraud. Дане мікрополе має прототипову одиницю insurance
fraud, що позначає шахрайство проти страхової компанії, значення термінів–гіпонімів hard insurance
fraud, soft insurance fraud формують уточнюючі семи [plan], [incident] (hard insurance fraud) та
[increase], [claim] (soft insurance fraud), що додаються у ланку [act – deceit – setting – business].
Мікрополя гіпонімічного рівня insurance fraud та government fraud є різнорівневими та
дискретними.
Проведений аналіз дозволяє дійти вис н овк у, що мікрополя гіпонімічного рівня в межах
мікрополів fraud та larceny є одно- або різнорівневими, дискретними або недискретними, тобто мають
організацію різного ступеню складності.
Пер сп ект ив ою роботи є аналогічний аналіз інших макро- та мікрополів ЛСП Crime.
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Манжос Я. Ю. Макрополе theft в семантическом пространстве crime.
В статье систематизированы англоязычные юридические термины, которые обозначают
незаконное присвоение имущества. Их организация представлена в виде структуры макрополя,
которое входит в семантическое пространство Преступление. На основе компонентного анализа
установлено, что составные части макрополя имеют организацию разной степени сложности.
Manzhos Y. Y. Macrofield Theft in the Semantic Space Crime.
The article aimes at giving a systematic description of English law terms with the meaning of illegal
obtaining of property. Their organization is represented as the macrofield structure included into the
semantic space Crime. A different degree of complexity proper to the macrofield component parts is proved
on the basis of component analysis.
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СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІПОТАКТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
З ПІДРЯДНИМ З’ЯСУВАЛЬНИМ
У статті досліджуються формально-синтаксичні параметри складнопідрядних речень з підрядним
з’ясувальним у поєднанні з комбінаторно-семантичними можливостями антецедента й
встановлено закономірності семантичної комбінаторики позначуваного компонента з різновидами
підрядного з’ясувального. СПЗР є конструкціями з особливою структурно-семантичною побудовою,
котра визначається валентним потенціалом опорного слова головної частини.
У сучасній лінгвістичній науці розгляд речення як складного багатоярусного явища дозволяє
аналізувати його не тільки щодо особливостей формально-граматичної побудови, а й з урахуванням
семантики його безпосередніх конституентів. Особливу актуальність у контексті функціонального
багатоаспектного аналізу отримує вивчення складнопідрядних речень з підрядним з’ясувальним [далі
– СПЗР]. Перспективними сьогодні, зокрема, є дослідження семантико-синтаксичних відношень між
предикативними одиницями цих складних синтаксичних конструкцій, а також вивчення
комбінаторно-семантичних можливостей опорного слова з метою прогнозування його сполучуваності
з відповідними різновидами підрядного одного структурно-семантичного типу.
СПР завжди було предметом багатьох лінгвістичних розвідок. Ґрунтовні дослідження СПР
запропоновані такими відомими мовознавцями, як І. П. Распоповим, М. С. Поспєловим,
В. А. Бєлошапковою, В. А. Звегінцевим, Н. А. Слюсаревою та багатьма іншими. Збагатили й
конкретизували більшість положень, що стосуються осмислення структури СПР і сучасні дослідники,
серед яких: Г. Ф. Гаврилова, М. В. Варисова, С. В. Романович, Я. М. Прилуцька, О. В. Ткач та ін.
Як відомо, СПР – це структурна, семантична й комунікативна єдність усіх ланок, у якій кожна зі
сторін характеризується певними ознаками та "ступенями повноти" [1: 86]. Це стосується будь-якого
типу СПР. Тому, можемо з упевненістю сказати, що сьогодні не викликає суперечок визначення
з’ясувальних речень, запропоноване О. С. Ахмановою ще у 1966 році. Дослідниця вважала їх
"… різновидом пояснювальних речень, котрий характеризується тим, що головна його частина без
підрядної була б незакінченою як у смисловому відношенні, так і за формальним складом" [цит. за
М. І. Черемісіною й Т. А. Колосовою] Г. О. Золотова, однак, називає СПР з підрядним з’ясувальним
об’єктно-деліберативними, пояснюючи вибір терміна тим, що частина з’ясувальних потрапляє у
додаткові, підметові й означальні. На думку дослідниці, така ситуація трапляється через те, що "за
критерій розмежування обирають відмінкові питання без урахування семантики й характеру зв’язку
компонентів" [2: 349].
Пам’ятаючи про згадане зауваження, ми будемо, усе ж, дотримуватись у статті терміну
"з’ясувальне речення", оскільки ця термінологічна одиниця, передаючи значення конкретизації,
пояснення дії, вираженої головною частиною речення, повністю відповідає закладеному у ній
поняттєвому змісту.
Метою статті є визначення формально-граматичних показників та комбінаторно-семантичних
можливостей опорного слова складнопідрядних з’ясувальних конструкцій.
Завдання статті: дослідити особливості структурно-семантичної побудови СПЗР й встановити
закономірності семантичної комбінаторики позначуваного компонента з різновидами підрядного
з’ясувального.
Відомі вчені М. І. Черемісіна й Т. А. Колосова, вважаючи з’ясувальні речення двосторонніми
одиницями, зазначають, що "за внутрішньою формою терміну тут маються на увазі радше змістові
відношення; за дефініцією та розташуванням у системі – формальні" [1: 25]. Беручи за основу
внутрішню форму терміну, розглянемо спочатку його семантичну сторону.
Виходячи з того, що лексичне наповнення предикативних одиниць складного речення визначає ті
чи інші синтаксичні відношення цих компонентів, основною структурною ознакою СПЗР дослідники
вважають наявність у їхній головній частині слова з відкритою семантикою. Це слово "вимагає у
висловленні досить строго заданого словесного супроводу" [3: 118] і є опорним для підрядної частини
як у формально-синтаксичному, так і семантичному планах. Перший передбачає вибірковість й,
водночас, певну закономірність участі опорного компонента в комбінаторно-синтаксичних процесах,
що зумовлює його поєднання із підрядним(и) відповідного структурно-семантичного типу. Другий
знаходить своє вираження в комбінаторно-семантичних можливостях антецедента, необхідною
умовою реалізації яких є актуалізація диференційних або потенційних сем позначуваного слова. Цей
процес також дозволяє прогнозувати поширення останнього іноді єдино можливим різновидом
підрядного одного структурно-семантичного типу. Зауважимо тут, що незважаючи на провідну роль
© Панькова Т. В., 2009
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опорного слова в конструюванні структури й семантики СПЗР, процес творення цих складних
семантико-синтаксичних єдностей не є повністю одностороннім: підрядна частина містить
інформацію, важливу (а іноді й "життєво" необхідну) для змісту головного речення.
З’ясувальне значення – це значення уточнювальне, конкретизуюче, в якому лінгвісти розрізняють
об’єктно-доповнюючий та суб’єктно-доповнюючий компоненти. Суб’єктно-доповнююче значення
притаманне СПР, де підрядне вжите у ролі з’ясувального поширювача рефлексивних дієслів (seem,
recollect) чи використане при рамках типу: S + to be + adjective. Так, конструкцію, у головній частині
якої знаходимо формальний (formal / anticipatory) підмет, виражений займенником ‘it’: It was obvious
that Joe Pearson had no intention of giving way (Arthur Hailey), легко трансформувати в наступну
синтаксичну одиницю: That Joe Pearson had no intention of giving way was obvious. Г. О. Золотова,
проте, наголошує, що у випадку, коли таке підрядне займає позицію називного відмінка
(відповідаючи на питання "що?"), його не слід плутати із підрядним підметовим: воно називає не
суб’єкт, а зміст мовлення, думки, сприйняття [2: 349].
Щодо об’єктно-доповнюючого компонента з’ясувального значення, він пов’язаний насамперед із
формально-граматичною структурою СПЗР: залежній предикативній одиниці характерний
правобічний зв'язок із опорним словом. Звідси, зв'язок між головною та підрядною частинами такого
речення є контактним (прислівним) та фіксованим: підрядна ланка завжди поступається місцем
головній. Відзначений контактний зв'язок не повинен порушуватися і за умови включення підрядного
речення до складу головного: Her husband noticed, and thought it was the expression of a deep filial
attachment which he had never suspected. (Kate Chopin)
Всебічне дослідження структури і семантики поліпредикативних конструкцій із з’ясувальним
компонентом можливе тільки за умови детального опису їх формальних показників, – опорних слів
головного речення. До таких слів дослідники зараховують:
1) Дієслова на позначення: а) процесів говоріння й повідомлення (say, inform, tell, admit, announce);
б) процесів розумової діяльності (know, remember, realize, expect, suspect, discover, decide, reflect); в)
процесів сприймання (feel, see, perceive, notice).
2) Іменники здебільшого віддієслівного походження або в яких корені спільні з дієсловами (hope,
information, conviction).
3) Прикметники, які виступають у складі присудків головної частини (т.зв. ад’єктиви: evident,
apparent, afraid, glad, happy).
Закладений у цих словах валентний потенціал вимагає обов’язкового використання у реченні
з’ясувального поширювача. Окрім власне семантичних характеристик, вони можуть мати й інші
показники інформативної недостатності, що їх знаходимо у структурі головної частини СПР. Таким,
зокрема, є означений артикль у позиції перед антецедентом. Саме через артикль, який у даному
випадку є вказівним, значення головної частини (за умови опускання підрядної) стає незрозумілим:
When Edna awoke it was with the conviction that she had slept long and soundly.
(Kate Chopin)
Однак, зустрічаємо й випадки вживання неозначеного артикля, що передає лексичну
синсемантичність позначуваного слова. Наприклад: "<…> It’s a wonder Robert hasn’t beaten him to
death long ago." (Kate Chopin)
Підрядне з’ясувальне, як це продемонстрували вищенаведені приклади, заміщує або виявляє
позицію пояснювального компонента при дієслівних і ад’єктивних предикатах. Однак, окрім
присудка головного речення чи його іменної частини, таке підрядне може уточнювати й зміст
другорядного предикативного компонента, яким найчастіше постає дієприслівник. Останній є
показником супроводжуючих дію, виражену присудком, обставин; а смислова функція його у
структурі речення полягає в конкретизації думки автора: She did not linger to discuss class distinctions
with Madame Pouponne, but hastened to a neighboring grocery store, feeling sure that Mademoiselle would
have left her address with the proprietor. (Kate Chopin)
Комунікативне завдання часто спонукає автора твору до вживання кількох підрядних з’ясувальних
у структурі речення, результатом чого є виникнення складних синтаксичних єдностей. Так, у
конструкції: She discovered that he interested her (1), though she realized that he might not interest her
long (2); and for the first time in her life she felt as if she were thoroughly acquainted with him (3) (Kate
Chopin), зауважуємо, що провідним зв’язком є сурядний: його знаходимо між першим та другим,
другим і третім формально-граматичними блоками. Водночас, кожного з них відзначає внутрішній
підрядний синтаксичний зв'язок та семантичне значення уточнення, конкретизації дії.
Загальновідомо, що однією з найважливіших структурних диференційних ознак СПР (окрім
поліпредикативності та різного ступеня самостійності частин) є використання специфічних засобів
зв’язку: сполучників та відприслівникових сполучних слів [4: 95]. Розглянемо ті з них, що є найбільш
уживаними у структурі з’ясувальних конструкцій.
Сполучник that найвиразніше забезпечує відтінок, котрий міститься у констатації або твердженні і
вживається на позначення реального факту, про який йдеться у підрядній частині. Наприклад: He
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could see plainly that she was not herself. (Kate Chopin) Цей сполучник може надавати також змісту
підрядного речення відтінки бажаного, передбачуваного й можливого: Intuitively she had expected that
soon he might make a direct approach to her, and now here it was. (Arthur Hailey)
Відприслівникове сполучне слово how у підрядній з’ясувальній частині вказує на процеси
сприймання та повідомляє про спосіб виконання дії, вираженої опорним дієсловом зі згаданим
значенням. Наприклад: He observed how the fox was trying to escape the trap.
Сполучні слова though, as though, as if додають до змісту підрядного речення відтінки
нереальності, невпевненості, сумніву або припущення. Тут залежна частина приєднується до
співвідносного присудкового слова, що називає процеси говоріння чи сприймання. Наприклад: "I
believe I ought to work again. I feel as if I wanted to be doing something. <…>" (Kate Chopin)
Серед СПЗР знаходимо й безсполучникові речення, що становлять периферійний різновид таких
конструкцій: He thought: I wish we were meeting today instead of the day after tomorrow; it’s a long time
to wait. (Arthur Hailey)
Наведені приклади яскраво демонструють те, що характер сполучників і сполучних слів, а звідси,
й особливості будови підрядної з’ясувальної частини, здебільшого диктується властивостями
опорного слова. Синтаксичні потенції останнього також зумовлюють поєднання головного речення з
підрядним відповідного структурно-семантичного типу. Вивчення особливостей синтаксичної
сполучуваності (а отже, і її прогнозування), можливе за умови дослідження механізму узгодження
семантики опорного слова з семантикою підрядного.
У процесі такого узгодження, на думку Г. Ф. Гаврилової, беруть участь диференційні та/або
потенційні семи опорного слова. Перші є компонентами індивідуального лексичного значення, що
відрізняють позначувану одиницю від усіх інших слів у мові взагалі (а в нашому випадку, – й від слів
одного граматичного класу, до якого вона входить). Ці семи знаходимо на поверхні лексичного
значення і поза синтагматичними зв’язками [5: 44]. Другі ж, навпаки, є такими, що в певних
контекстах можуть повністю чи частково збігатися з семами (нерідко диференційними) інших слів
цього ж класу. Потенційні семи актуалізуються в певних синтаксичних умовах використання даних
слів.
Г. Ф. Гаврилова наголошує на тому, що кожне з опорних слів здебільшого передає тільки одне
значення, що синтагматично виражається у вибірковому характері його сполучуваності [5: 44]. Тому,
диференційна сема лексичного значення опорного слова виключає можливість використання
супідрядних компонентів – різновидів підрядного одного структурно-семантичного типу. Так, до
прикладу, сема бажаності-спонукання визначає комбінаторно-семантичні процеси опорного слова,
котрі не допускають підпорядкування йому жодного іншого різновиду з’ясувального речення, крім
такого, що оформлене сполучником that (щоб). Наприклад: He entreated her to bear in mind that the
disclosures of the afternoon were strictly confidential. (Kate Chopin) Це спостерігаємо також у реченнях,
де з’ясувальна підрядна частина підпорядкована опорному слову зі значенням почуття: He could
sense, even over the phone, that he had helped her to relax. (Arthur Hailey)
Для реалізації поєднання дієслова із з’ясувально-питальними підрядними необхідною умовою є
наявність в опорному слові семи пошуку інформації. Такі підрядні у структурі СПЗР вживаються для
характеристики змісту питання, а їх головна частина характеризує умови вираження питання, як це
бачимо в наступних прикладах: (1) That was one of the reasons why O’Donnell trod circumspectly now.
(Arthur Hailey) (2) Little, indeed, did I know what I was praying for! (Frank O’Connor) (3) She wondered
what had become of the rest of the party. (Kate Chopin)
Диференційною семою характеризуються і дієслова зі значенням емоційної оцінки (regret, hope, be
glad / happy / depressed). Як результат, однорідне підпорядкування залежних компонентів з
допомогою різних сполучникових засобів у даному випадку також виключене: (1) She regretted that he
had gone. (Kate Chopin) (2) I hoped (that) she felt as she looked. (Kate Chopin)
Варто зауважити, що кілька потенційних сем опорного слова не здатні одночасно виступати в
якості таких, що узгоджуються. "Нездатність цих сем до одночасної актуалізації в одному опорному
слові має своїм синтагматичним результатом відсутність можливості підпорядкування йому
підрядних, що актуалізують різні семи" [5: 48]. Поєднання опорного дієслова з різновидами
з’ясувальних підрядних можливе, таким чином, тільки в окремих СПР, де воно кожного разу
реалізуватиме інше потенційне значення.
В інших випадках можливе одночасне узгодження диференційної та потенційної семи з
семантикою відповідних підрядних. Візьмемо, до прикладу, опорне дієслово, у якості диференційної
семи якого виступає значення повідомлення про реальний факт дійсності. Це постійне для нього
значення поєднується з потенційною семою спонукання до дії, котра актуалізується при поєднанні зі
з’ясувально-спонукальними підрядними [див. Г. Ф. Гаврилова]. Наприклад: She told me that I should
come and see her one day.
Існують також дієслова, котрі, виконуючи функцію опорних, можуть одночасно реалізувати в
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одному висловленні кілька комбінаторно-синтаксичних процесів, у яких беруть участь різні його
семи, та сполучатись з різними структурно-семантичними типами підрядних. Це стає можливим
завдяки "семантико-граматичним ознакам, що ускладнюють лексичне значення дієслова" [5: 45]. Так,
у дієсловах диференційні семи мовлення, думки, сприймання, пошуку інформації пов’язані з
граматичною категорією перехідності. На основі цього виникає можливість конструювання речень з
неоднорідною супідрядністю, – приміром таких, що містять обставинну та з’ясувальну частини: As he
asked, O’Donnell remembered that you always had to go through this question-and-answer performance
with Reubens. (Arthur Hailey)
На основі дослідженого матеріалу доходимо висновку, що СПЗР є конструкціями з особливою
структурно-семантичною побудовою, котра визначається насамперед валентним потенціалом
опорного слова головної частини. Останній зумовлює вибірковість участі позначуваного компонента
(дієслівного чи ад’єктивного предиката) в синтаксичних процесах, що знаходить своє відображення у
комбінаторно-семантичних преференціях цього слова та зумовлює поєднання його з відповідними
різновидами підрядних одного структурно-семантичного типу.
Подальші дослідження особливостей семантико-структурної побудови складнопідрядних
з’ясувальних речень уможливлюють проникнення в сутність розуміння семантичної структури
конструкцій ускладненого типу, що містять з’ясувальний компонент. Вони також дають змогу
детального вивчення закладених у них прагматичних, текстоутворюючих та інших характеристик і
відкривають, таким чином, нові можливості для розширення уявлень про спектр особливостей їх
синтаксичної і семантичної комбінаторики.
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Панькова Т. В. Семантико-структурные особенности гипотактических конструкций
с придаточным изъяснительным.
В статье изучаются формально-синтаксические параметры сложноподчиненных предложений с
придаточным изъяснительным в сочетании с комбинаторно-семантическими возможностями
антецедента, установлены закономерности семантической комбинаторики обозначаемого
компонента с разновидностями придаточного изъяснительного. СПИП являются конструкциями с
особенным структурно-семантическим построением, которое определяется валентным
потенциалом опорного слова главной части.
Pan’kova T. V. Semantic and Structural Peculiarities of Polypredicative
Constructions with Object Clauses.
The article deals with the formal and syntactic features of complex sentences with object clauses in
connection with combinative semantic potentialities of the antecedent. It determines semantic combination
peculiarities of the identified component and different types of the object clause. CSOCs are constructions
with peculiar structure and semantics marked by valent potential of the main word in the principal clause.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ
З НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті досліджується термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів з нафтової
промисловості. Стастичний аналіз даних текстів дав можливість порівняти відсоткове відношення
внутрішньофахової, міжфахової, зовнішньофахової та загальної лексики; виявлено точки, які є
відправними для розуміння науково-технічного тексту адресатом.
Сучасний етап бурхливого розвитку наукової інформації потребує ґрунтовних досліджень мовних
засобів, адекватних вимогам комунікації в тій чи іншій галузі науки і техніки.
Розуміння фахової мови як засобу вираження текстової інформації, вимагає визначення загальних
особливостей фахового тексту в плані лексичного наповнення, тому особливою актуальним постає
питання насиченості наукового тексту фаховими термінами. Дану проблему розглядають багато
лінгвістів та термінологів: М. Н. Володина, К. Галінські, Т. Р. Кияк, В. М. Лейчик, Ф. А. Циткіна та
інші.
Об’єктом дослідження виступають німецькомовні тексти з нафтової промисловості. Предмет
дослідження – термінологічна насиченість досліджуваних текстів. Мета статті полягає у виявленні
ступеня термінологічної насиченості даних німецькомовних текстів.
При вивченні термінів у тексті розрізняють два підходи: від тексту до терміна (термінологічний
аналіз тексту), від терміна до тексту (текстовий аналіз терміна). Обидва ці підходи правомірні, проте
другий має більшу традицію, володіє розробленими методиками та інструментарієм; перший починає
тільки формуватися [1: 147].
У процесі термінологічного аналізу тексту і текстового аналізу терміна застосовується цілий
комплекс методів, які використовуються сучасним термінознавством – це власне термінознавчі
методи аналізу структури та конструювання терміносистем, виділення терміноелементів,
розчленування сполучень терміна, а також лінгвістичні методи, логічні методи класифікації,
математико-статистичні методи, методи загальної теорії тексту, методи теорії варіантності,
комплексні логіко-лінгвістико-термінознавчі методи. Слід підкреслити, що останнім часом на Заході
одним з основних напрямів вивчення термінів у зв’язку з їх функціонуванням у мові для спеціальних
цілей є саме відбір термінів зі спеціальних текстів.
Науково-технічні тексти, в яких використовуються терміни, діляться на 3 групи:
терміновикористовуючі, термінофіксуючі і терміностворюючі. До першої групи належить значна
кількість жанрів текстів, до яких терміни входять уже раніше відомими реципієнту тексту – це
оглядові статті, різного роду технічні, ділові та економічні документи, словники, науково-популярні,
публіцистичні та художні твори. До другої групи належать тлумачні термінологічні словники,
енциклопедії, довідники, тезауруси, деякі підручники, термінологічні стандарти та рекомендації, які
спеціально призначені, щоб оцінити, відібрати, рекомендувати й закріпити терміни та визначення їх
значень (дефініцій). Третя група включає тексти, автори яких вперше вводять нові терміни в процесі
формулювання та викладення нових теорій, концепцій, винаходів. Терміни "народжуються" разом з
ідеями, поняттями і супроводжуються наступними визначеннями: "під цим терміном будемо
розуміти", "цей об’єкт може бути позначений".
Аналіз фахових текстів, запропонований К. Галінські [2: 117-131], на предмет їх розуміння та
сприйняття адресатами залежно від термінологічної насиченості полягає у відокремленні на першому
етапі власне термінів нафтової промисловості у тканині фахового тексту й намаганні зрозуміти мету,
задля якої цей текст було створено, на другому етапі – відокремлення загальновживаної лексики й
спроби встановити ступінь розуміння за наявними терміноодиницями. Даний аналіз дає можливість
виявити точки, які є відправними для розуміння фахового тексту адресатом, незалежно від його
соціально-фахової приналежності.
Термінологічна насиченість (виражена у %) – це ймовірність того, що випадково взяте
повнозначне слововживання є термінологічним, тобто це частка термінологічних слововживань серед
повнозначних слів. Термінологічну насиченість текстів можна оцінювати з точністю 0,05 та
достовірністю 95% [детальніше 3: 18]. Для оцінки термінологічної насиченості фахових текстів з
нафтової промисловості було зроблено 14 вибірок приблизно однакового обсягу (300-400
повнозначних слів). У дослідженні, крім власне термінів нафтової промисловості, або вузькофахової
та загальної лексик, підраховуємо також відсоток виявленої міжфахової та зовнішньофахової
лексики.
© Ріба О.М., 2009
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Насиченість тексту

Міжфахова лексика

Насиченість тексту

Зовнішньофахова лексика

Насиченість тексту

Загальна лексика фахового
тексту

Насиченість тексту

318
320
337
360
389
311
368
340
318
340

Внутрішньофахова
лексика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кількість повнозначних
слововживань

№ тексту

Внутрішньофахову лексику пропонуємо розуміти як вузькоспеціальну, вона репрезентує групу
термінів, які належать тільки до конкретної фахової мови.
Міжфахова лексика – це терміни, які використовуються в різних системах фахових мов. Третю
групу представляють терміни, які належать до інших систем фахових мов, проте із своїм спеціальним
значенням вживаються в даному фаховому тексті. Непрофесійна фахова лексика – це загальновживані
слова. Поняття, яке позначаємо терміном "міжфахова лексика", не строго окреслене, хоча на перший
погляд видається достатньо зрозумілим, про яку лексику мовиться. Для даного пласту
термінологічної лексики характерна наступна лексика: по-перше, це слова, що мають постійне
значення незалежно від терміносистеми, в якій вони функціонують (елемент, договір, організм, тіло,
рівняння тощо). Якщо розглянути міжфахові лексичні одиниці з погляду їх походження і будови,
можна зробити висновок, що велика їх частина має грецьке і латинське походження, адаптовані до
норм сучасних мов, що їх запозичили, наприклад: стратегія, метод, дидактика.
Міжфахова лексика в аналізованій терміносистемі представлена термінами двох груп:
1. Терміни, що позначають поняття суміжних із нафтовою промисловістю наукових та науковоприкладних дисциплін, зокрема геології, механіки, фізики, хімії. Суміжнофахові терміни
функціонують у терміносистемі практично без зміни значень, але виступають її органічною
частиною, утворюючи периферійну зону перетину з іншими термінологіями. Це назви хімічних
елементів, економічних понять, фізико-хімічних характеристик нафти, деталей бурових установок,
наприклад: der Wasserstoff, der Schwefel, das Harz, der Geruch, die Zusammensetzung, die Verbindung.
2. Терміни, які мають кілька значень у різних фахових термінологіях, одне з яких реалізується у
фаховій мові нафтової справи, наприклад: die Konstruktion, das Kopfloch, der Anker, der Elevator, die
Geschwindigkeit.
Зовнішньофахова лексика може зустрічатися у двох або декількох терміносистемах.
Міжфахова та зовнішньофахова лексика значна за об'ємом у терміносистемі певної галузі, проте
ядром залишається лексика внутрішньофахова, саме вона формує терміносистему. Зовнішньофахова
лексика використовується для зв’язку понять, вираження відносин між ними, тлумачення понять,
опису матеріалу, експериментів, для оцінки літератури, точок зору, наукових напрямків і виступає у
якості слів-організаторів фахових текстів [4: 53], виступає не індикатором власне фахової мови
нафтової промисловості, а маркером фахового мовлення взагалі. Деякі дослідники її не вважають
термінами, мотивуючи тим, що вони позначають не об’єкти дослідження, а процес пізнання цих
об’єктів [5: 101]. Проте, функціонуючи в кожній окремо взятій фаховій мові, наприклад, нафтової
промисловості, такі терміни можуть суттєво звужувати й конкретизувати свою семантику в тих
випадках, коли стають компонентами термінів-словосполучень.
Спираючись на міжфахову, зовнішньофахову, внутрішньофахову та непрофесійну фахову
лексику, змістовий простір тексту з нафтової промисловості відтворює стійку модель своєї
структурно-семантичної організації, яка спеціалізується на об’єктивації логічних зв’язків у сфері
нафтової промисловості.
Таблиця 1.
Термінологічна насиченість фахових текстів з нафтової промисловості

72
129
141
77
58
110
150
72
54
55

23%
40%
42%
21%
15%
35%
41%
21%
17%
16%

54
31
46
24
16
63
22
24
64
40

17%
10%
14%
7%
4%
20%
6%
7%
20%
12%

52
22
12
27
62
31
25
53
30
19

16%
7%
3%
8%
16%
11%
7%
16%
9%
6%

140
138
138
232
252
107
171
191
174
226

44%
43%
41%
64%
65%
34%
46%
56%
54%
66%
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11
12
13
14

347
354
353
301

54
88
85
97

16%
25%
24%
32%

60
26
50
38

17%
7%
14%
13%

31
19
47
37

9%
5%
13%
12%

202
221
171
129

58%
63%
49%
43%

Середня термінологічна насиченість даних текстів внутрішньофаховою лексикою складає 26%,
міжфаховою лексикою – 12%, зовнішньофаховою лексикою – 10% та загальною лексикою – 52%.
Сума цих величин дає множину повнозначних слововживань у фаховому тексті з нафтової
промисловості.
Встановлення термінологічної насиченості науково-технічного тексту взагалі можна вважати
суб’єктивною процедурою. Це зумовлено тим, що важко провести чітку, однозначну межу між
лексикою досліджуваних текстів:
По-перше, проведення розмежування між вузькофаховою і загальною лексикою в науковотехнічному тексті практично неможливе, оскільки має місце перехід термінів у загальновживані слова
і навпаки. А так звані "загальнонаукові терміни" починають вживатися практично на рівні інших слів
усіма, хто користується мовою.
По-друге, термінотворення ґрунтується на таких же принципах, що і загальне словотворення,
будується за такими ж словотворчими моделями.
По-третє, терміни, як і всі слова мови, підлягають одним фонетичним, морфологічним,
синтаксичним правилам, одним граматичним категоріям.
По-четверте, терміни, як і загальні слова, виконують основну функцію – комунікативну,
передають поняття, які відображають явища об’єктивної дійсності, конкретні і абстрактні поняття
тощо.
По-п’яте, при укладенні загальних (нетермінологічних) словників велика частина термінів зовні
вміщена в них поряд із загальновживаними словами.
Таким чином, терміни стосовно загальновживаних слів знаходяться у взаємозв’язку і разом з ними
створюють сукупність, яка є засобом представлення інформації в науково-технічному тексті і
розуміється як лексичне багатство будь-якої мови.
Згідно наведеної вище таблиці, німецькомовні фахові тексти з нафтової промисловості можна
класифікувати на 4 групи: а) тексти з найвищою насиченістю внутрішньофаховою лексикою (тексти
під № 2, 3, 7), б) тексти з високою насиченістю внутрішньофаховою лексикою (тексти під № 6, 14),
в) тексти з середньою насиченістю внутрішньофаховою лексикою (тексти під № 1, 4, 8, 12, 13), г)
тексти з низькою насиченістю внутрішньофаховою лексикою (тексти під № 10, 11, 9, 5). Тексти
першої та другої групи – це вибірки з фахових монографій, фахового журналу та навчального
посібника для студентів старших курсів нафтогазових спеціальностей. Третя група – це журнальногазетні статті та тексти фахових брошур. Тексти з низькою насиченістю внутрішньофаховою
лексикою представляють інформацію про світову нафтову кризу.
За принципом частотності вживання термінів у текстах їх можна поділити на: а) часто вживані
(ключові слова); б) терміни середньої частоти вживання; в) зрідка вживані терміни. Розгляд термінів
на основі такої класифікації має теоретичне та практичне значення. Це дозволяє простежити за
функціональним рухом термінів, виявити певні закономірності розвитку їх у рамках однієї мови і
ряду мов, науково передбачити комунікативну функцію термінів у перспективі. Визначення
частотності (що певним чином корелює з продуктивністю терміна) служить важливому практичному
застосуванню, зокрема, при складанні частотних термінологічних словників, а також при створенні
спеціальних словників з різних галузей науково-технічних знань, термінологічних словників
мінімумів та спеціальних предметних словників. Для підрахунків частотності вживання термінів
широко використовується метод статистичного аналізу. Він дозволяє виявити ключові та опорні
слова. За дослідженнями Н. П. Вєтлова 600 найбільш частотних слів, тобто таких, які відносимо до
першої групи, дають розуміння 80% тексту з вузької науково-технічної спеціальності. Терміни з
меншою частотою вживання несуть менше комунікативне навантаження, проте вони не є перепоною
для розуміння тексту [6: 90].
Під термінологічною частотністю
розуміють частку (виражену у %) термінологічних
слововживань серед усіх слововживань у тексті, тобто частоту вживання термінологічних одиниць у
тексті [3: 16].
Розрізняють абсолютну та відносну частотність вживання термінів. Абсолютна частотність
показує, як часто термін або терміносполучення зустрічається в досліджуваному тексті.
Наприклад, абсолютна частотність іменника das Erdöl та похідних термінів становить 643
терміновживання.
Відносну частотність можна вирахувати, поділивши абсолютну частотність на величину вибірки,
яка становила 15000 слововживань німецько-російського словника [7] 643:15000 = 0, 043.
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Отже, основними характеристиками структури аналізованого різновиду науково-технічних текстів
є наявність спеціальних термінів-слів та словосполучень, що позначають поняття наукової та фахової
діяльності працівників нафтової промисловості, характеризуються вмотивованістю, номінативністю,
точністю, дефінітивністю, системністю, відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю,
моносемічністю в межах своєї термінології.
Здійснений у статті статистичний аналіз насиченості термінологічною лексикою німецькомовних
текстів з нафтової промисловості пропонується тільки як етап, необхідний для подальшого
дослідження фахового тексту, перш за все з огляду його розуміння та адекватного перекладу
засобами української мови. Натомість, для аналізу фахових мов недостатньо оперувати тільки
лексикою, необхідне також знання фахового синтаксису, який надає вичерпну інформацію про
частотність вживання таких феноменів, як: форма, функція і позиція членів речення; селективне
використання різних видів (розповідних, окличних, питальних) та типів речень (простих та складних);
види підрядних речень; засоби анонімізації речень; номіналізацію присудків та використання
функціональних дієслів; інфінітивні та пасивні конструкції та інше [8: 255]. Усе, вище сказане, не
означає, що фахові мови мають власну граматику, а тільки те, що вони надають перевагу певним
граматичним засобам загальновживаної мови та інколи використовують їх у спеціальному значенні.
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Риба О. М. Терминологическая насыщенность германских профессиональных текстов по
нефтяной промышленности.
Исследуется терминологическая насыщенность германских профессиональных текстов по
нефтяной промышленности. Статистический анализ данных текстов дал возможность сравнить
процентное отношение между лексикой; обнаружено пункты, веские для понимания научнотехнических текстов адресатом.
Riba O. M.Terminological Saturation of German-Speaking Professional Texts in Oil Industry.
Terminological saturation of German speaking professional texts in oil industry is researched. Statistic
analysis of these texts enabled to compare the percentage ratio of inner-professional, inter-professional,
outer-professional and general vocabulary; points which are vital for understanding of scientific and
technical texts by an addressee are determined.
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СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ ЛЕКСИЧНОГО ПОВТОРУ
В АНГЛОМОВНОМУ САТИРИЧНОМУ ТЕКСТІ ХХ СТОРІЧЧЯ
Стаття продовжує цикл публікацій автора з питання про теоретичний та практичний аспекти
вираження категорії текстової модальності. У роботі запропоновано спробу лінгвістичного
дослідження функціонування стилістичного прийому лексичного повтору в рамках асоціативного
змістового варіанта авторської модальності.
Обов’язковість функціонально-комунікативного підходу до вивчення явищ стилю відбиває
загальне уявлення про те, що вживання – це мова на службі в людського спілкування, тобто мовна
прагматика. Матеріальною формою вираження прагматичної настанови є текст, а основним її
"провідником" своєрідне використання мовних і стилістичних засобів мови.
Автор-сатирик свідомо вибирає мовні засоби, прагнучи до того, щоб надати своїм висловленням
найкраще мовне вираження, тобто шукає ті стилістичні форми [1], що правильно, ефективно й
естетично задовільно передають зміст і з найбільшою силою і глибиною доносять до адресанта
основну ідею і прагматичну настанову адресата.
Кожен стилістичний прийом сатиричного твору відіграє певну роль у побудові досить повної,
логічно структурованої картини художньої дійсності і відповідає синергетичним принципам
самоорганізації світу [2: 101], тобто принципам змін та принципам повторення, повернення "на кола
своя". Поєднанням принципу змін (метаморфоз) і принципу циклічності (рекурсії) створюється
спіраль, тобто спільність структурного і динамічного аспектів можливого світу автора-сатирика.
У цьому дослідженні зупинимося на стилістичному прийомі, що характеризується
поліфункціональністю і має широкий діапазон смислових можливостей. З його допомогою автор
привертає увагу читача, активізує її, крім того, створюючи певний образ персонажа, прагне
підготувати читача до адекватного сприйняття всього сатиричного тексту. Таким чином, об’єктом
даного дослідження виступає стилістичний прийом лексичного повтору (тотожний, синонімічний,
перифрастичний) (термінологія С. І. Походні [3]).
Метою нашого дослідження треба вважати ідентифікацію лексичного повтору в сатиричному
тексті, який реалізується на великих відрізках тексту (у рамках асоціативного змістового варіанта
авторської модальності).
Для реалізації мети треба вирішити наступні завдання:
1) встановити оцінні, етичні та ціннісні характеристики лексичного повтору сатиричного
тексту;
2) виявити лінгвістичний спектр підтекстових асоціацій, створених повтором на рівні зчеплених
відрізків тексту;
3) дослідити взаємодію асоціацій, які виникають при лексичному повторі комунікативних
одиниць.
Лексичний повтор, реалізований на рівні зчеплених відрізків тексту (мегаконтексту),
цілеспрямовано використовується автором-сатириком з метою всебічної характеристики референта
(референтів), а також є ефективним засобом розкриття теми, основної ідеї твору, наприклад:
'Gentlemen', said Lord Copper at last 'in giving you the toast of Boot, I give you the toast of the
Future.
The Future … a calm and vinous optimism possessed the banquet.
A Future for Mr. Salter as art editor of Home Knitting; punctual domestic dinners; Sunday at home
among the crasy pavements.
A Future for Sir John Boot with the cropped amazons of the Antarctic.
A Future for Mrs. Stitch heaped with the spoils of every continent and every century, gadsets from the
Aegean, new entrees and old friends.
(Waugh, Scoop, р. 220-221)
В аналізованому мегаконтексті (епілог роману "Scoop") лексична одиниця Future анафорично
повторюється п’ять разів. Мова Лорда Коппера закінчується висловленням: at last giving you the toast
of Boot, I give you the toast of the Future, що має виражений проспективний характер, вказуючи на
основну тему наступного мегаконтексту. Поєднання іменника Future з означеним артиклем, будучи
засобом створення "стилістичного ефекту причетності" [4: 116], втягує читача в описувані події. У
сполученні з неозначеним артиклем – стилістичний ефект "відстороненості" [4: 116] – лексична
одиниця Future визначає сатиричний тон кожного сегмента мегаконтексту і всього тексту в цілому. У
міру розгортання тексту відбувається поступове нагромадження кількісної інформації, що призводить
© Розова І. В., 2009
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до якісно нового утворення, тобто лексична одиниця Future (time, events coming after the present), що
наділена нейтральним емоційно-оцінним компонентом лексичного значення, при повторі поступово
змінює свою семантику на негативну. При змінному повторі (повторі стосовно різних денотатів) у
різних контекстах іменник Future поєднується однією смисловою домінантою, однією загальною
архісемою зі змістом "святенництво", "удавання", "лицемірство". Ця архісема – результат складних,
багатогранних асоціацій, які з’являються в процесі зближення експліцитного змісту різних сегментів
мегаконтексту. Стилістичний прийом лексичного повтору здійснює асоціативну когезію, яка сприяє
виникненню авторської суб’єктивно-оцінної підтекстової модальності: "Майбутнє названих
персонажів твору заслуговує на співчуття, оскільки невіддільне від лицемірства, догідництва,
удаваності".
За допомогою тотожного лексичного повтору розкривається сутність трагічної помилки, жертвою
якої стає оксфордський студент Поль Пенніфезер (примусово роздягнений ледарями з
аристократичного Боллінджер-клубу, він виключений за "непристойну" поведінку) (Waugh, Decline
and Fall). У кожній дистантно розташованій надфразовій єдності вислів sent down служить
формуванню реми надфразової єдності, наприклад:
At the gates Paul tipped the poster. 'Well, good bye, Blackall', he said 'I don’t suppose, I shall see you
again for some time'. 'No, sir, and very sorry. I am to hear about it. I expect you’ll be becoming a
schoolmaster, sir. That’s what most of the gentlemen does, sir, that, gets sent down for indecent
behaviour.
(Waugh, Decline and Fall, р. 39)
У цій надфразовій єдності реалізована в підтексті асоціація "бути відрахованим за непристойну
поведінку – це абсурдна можливість здійснення педагогічної діяльності".
'Sent down for for indecent behaviour, eh?' said Paul Pennyfeather’s guardian. 'Well, thank God,
your poor father has been spared this disgrace. That’s all I can say'.
'Have I no legal right to any money at all?' asked Paul.
'None whatever, my dear boy', said his guardian quite cheerfully.
У другій надфразовій єдності домінує підтекстова асоціація 'Sent down for for indecent behaviour' –
серйозна підстава для позбавлення Поля Пенніфезера залишених йому у спадок грошей. Опікун Поля,
успішний адвокат, вміло використовує виключення свого підопічного у власних корисливих цілях.
'Sent down for for indecent behaviour, eh?' said Mr. Levy of Church and Gardoyle, scholastic
agents. 'Well, I don’t think we’ll say anything about that. In fact. Officially, mind, you haven’t told me.
We call that sort of thing "Education discontinued for personal reasons", you understand'. He picked up
the telephone.
(Waugh, Decline and Fall, р. 41)
У третій надфразовій єдності посилюється асоціація, яка виникла раніше: "можливість
використання трагедії студента в комерційних цілях".
"Well, I shall not ask for details. I have been in the scholastic profession long enough to know that
nobody enters it unless he has some very good reason which he is anxious to conceal. But, again, to be
practical, Mr. Pennyfeather, I can hardly pay one hundred and twenty pounds to anyone who has been
sent down for for indecent behaviour'.
(Waugh, Decline and Fall, р. 43)
У контрапунктовій четвертій надфразовій єдності завершується тема черствості, несправедливості,
бездушшя, яка панує в суспільстві, акцентована в попередніх надфразових єдностях.
Гіпертема (узагальнююче поняття) – (термін О. І. Москальської [5: 23]) виводиться із сукупності
часткових тем окремих НФЄ.
Саме переплетіння, взаємодія асоціацій, які виникають при повторі висловлення Sent down for for
indecent behaviour, створює тематичну єдність оповіді, сприяє виникненню авторської модальності:
"персонаж заслуговує на осуд, тому що легко стає іграшкою в руках інших людей, він безвольний, не
протестує, усе, що з ним відбувається, сприймає як належне".
Комунікативне навантаження фразової одиниці, слова, словосполучення залишається імпліцитним
у межах речення або надфразової єдності, експлікується вона лише при повторі у взаємодії з іншою
контактно або дистантно розташованою надфразовою єдністю, наприклад:
The hunt was up. No one had time for luncheon that day. They were combing the town Russians.
Wenlock Jakes alone retained his composure. He ate in, peace, and then summoned Palelogue 'We are
killing this story' he said. Go round to the Press Bureau and have Benito issue on official de’menti before
four o’clock. See it’s posted in the hotel and in the wireless station and put it about among the boys that
the story’s dead. He spoke gravely, for he hated to kill a good story. So the word went round.
(Waugh, Scoop, р. 57)
У наведеному прикладі лексичний повтор фразової одиниці to kill the story у контексті однієї НФЄ
ще не створює авторської модальності. Підтекстова авторська модальність – "я скептично ставлюся
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до людини, яка радіє з невдачі своїх колег" – виникає при дистантному повторі цієї фразеологічної
одиниці у складі іншої надфразової єдності.
In the last few days he had caught something of the professional infection of Corker and his
colleagues, had shared their consternation at Hitchcock’s disappearance, had rejoiced quietly when
Shumble’s scoop was killed.
(Waugh, Scoop, р. 101)
Тільки в цій надфразовій єдності при повторі scoop was killed цілком розкривається гіпертема
дистантно розташованих надфразових єдностей: тобто тема порожнечі, що ховається за зовнішнім
блиском журналіста Вільяма Бута.
Сприйняття асоціативної когезії надфразових єдностей засноване на ретроспекції, тобто на
здатності пам’яті утримувати раніше повідомлене і пов’язувати з тим, що повідомляється в іншому
відрізку оповіді. Таке уявне повернення до сказаного вище забарвлює його по-новому, прирощує нові
смисли, змушує переоцінювати цю інформацію.
Звернемо увагу на використання синонімічного повтору при створенні асоціативного змістового
варіанта авторської модальності. Повтор у реченнях проспективного типу імплікує наявність
суб’єктивно-оцінної авторської модальності, яка схована глибоко в підтексті, наприклад:
A pious old darky named Mr. Samuel Smiles Jackson from Alabama was put as the first President; a
choice whose wisdom seemed to be confirmed by history, for, forty years later, a Mr. Rathbone Jackson
held his grandfather’s office in succession to his father Pankhurst, while the chief posts of the state were
held by Mrs. Garnet Jackson; Mander Jackson, Huxley Jackson… So strong was the love which the
Republic bere the family that General Elections were known as "Jackson Ngomas" wherever and
whenever they were held…
(Waugh, Scoop, р. 75)
У розглянутому прикладі перше вживання словосполучення a pious old darky вводить тему
соціальної значущості Джексонів. Синонімічний повтор (the first President), посилений відверто
іронічним відокремленим реченням a choice whose wisdom seemed to be confirmed by history, for, forty
years later, вносить деякий сумнів у тему висловлення, передає скептичне, презирливе ставлення
автора до періоду авторитарного режиму династії Джексонів.
Більш явні асоціативні зв’язки виникають при синонімічному повторі на великих відрізках тексту,
наприклад:
1) In a state of mind totally new to him, Paul accompanied Grimes back to the Castle. Prep was over.
Mr. Prendergast was learning against the fireplace with a contented smile on his face.
'Hello, Prendy, poor old-wine skin! How are things with you?' 'Admirable', said Mr. Prendergast. 'I
have never known them better. I have just caned twenty-three boys'.
(Waugh, Decline and Fall, р. 99)
2) Next day Mr. Prendergast’s self-confidence evaporated. 'Head hurting?' asked Grimes.
'Well as a matter of fact, it is rather'.
'Eyes tires? Thirsty?'
'Yes, a little!'
'Poor old Prendy! Don’t I know? Still, it was worth it, wasn’t it?'
В аналізованих прикладах суб’єкт оповіді іменує жорстокого, безсердечного вчителя Містера
Прендергаста то poor old-wine skin, то poor old Prendy. У цьому випадку синонімічний повтор
словосполучення сприяє виникненню авторської підтекстової модальності: "я з обуренням ставлюся
до рукоприкладства містера Прендергаста".
Наполегливе вживання характеризувального номінативного словосполучення позитивної
семантики в контекстах, які зображують прямо протилежні дії денотата, призводить до різкого їх
протиставлення і тим самим підкреслює наявне протиріччя.
Розглянемо використання перифрастичного повтору при створенні асоціативного варіанта
сатиричного образу, наприклад:
For an evening at least the shadow that has flitted about this narrative under the name of Paul
Pennyfeather materialized into the solid figure of an intelligent, well-educated, well-conducted young
man… This was the Paul Pennyfeather who had been developing in the placid years, which preceded
this story.
(Waugh, Decline and Fall, р. 124)
In fact the whole of this book is really an account of the mysterious disappearance of Paul
Pennyfeather; so that readers must not complain if the shadow which took his name does not amply fill
the important part of hero for which he was originally cast.
(Waugh, Decline and Fall, р. 125)
For an evening Paul became a real person again, but next day he woke up leaving himself
disembodied somewhere between Sloane Square and Onslow Square. From the point of view of this story
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Paul’s second disappearance is necessary, because, at the reader will probably have discorned already,
Paul Pennyfeather would never have made a hero, and the only interest about him arises from the
unusual series of events of which his shadow was witness.
(Waugh, Decline and Fall, р. 128)
В аналізованому прикладі перифрастичний повтор крім функції інтеграції тексту несе і
стилістичне навантаження, саме завдяки йому реалізується скептичне ставлення автора до персонажа.
Гіпертема трьох надфразових єдностей, тема абсолютної неспроможності Поля як цільної
особистості, реалізується через послідовне введення автором однотипних рем. Перифрастичне
shadow, замінюючи власне ім’я Paul, вносить у теми надфразових єдностей семи "неістота",
"абстрактність". Індуковані ланцюжком перифрастичних повторів, ці семи використовуються як база
для імпліцитного порівняння "жива людина" – "тінь".
Таким чином, дистантна асоціативна когезія, здійснювана лексичним повтором (тотожним,
синонімічним, перифрастичним) не тільки забезпечує континуум оповідання, але також виконує
стилістичну функцію сатиричної характеризації. Ця стилістична функція сприяє реалізації таких
текстових категорій, як ретроспекція і проспекція, які постають засобом експлікації виникаючих
асоціативних зв’язків між відрізками сатиричного тексту.
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Розова И. В. Стилистическая функция лексического повтора в англоязычном
сатирическом тексте ХХ столетия.
Статья продолжает цикл публикаций автора с позиций теоретических и практических аспектов
исследования выражения текстовой модальности. В работе предложена попытка лингвистического
исследования функционирования стилистического приема лексического повтора, ограниченного
рамками ассоциативного содержательного варианта авторской модальности.
Rozova I. V. Stylistic Functioning of Lexical Repetition in a Satirical English Fiction of 20th Century.
The paper is sequential of the author’s series of works on theoretical and practical aspects of textual
modality expression. The author presents an attempt of linguistic functional research of a stylistic device of
lexical repetition, restricted by measures of associative conceptual variant of author’s modality.
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НОВІ ЯВИЩА У ФУНКЦІОНУВАННІ СУРЯДНИХ СПОЛУЧНИКІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
У статті досліджено нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській літературній
мові кінця ХХ – початку ХХІ століть, простежено їхню міжстильову транспозицію та
охарактеризовано зміни у вживанні єднальних, протиставних, розділових, приєднувальних і
градаційних сурядних сполучників в художньому, публіцистичному та науковому стилях української
літературної мови.
В українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ ст. стали помітними зміни, пов’язані з
семантичним та функціональним навантаженням сполучників. Насамперед змінилася роль сурядних
сполучників як засобів поєднання граматично рівноправних частин складносурядного речення чи
однорідних членів речення. Це дає підстави визначити нові явища у функціонуванні сурядних
сполучників у різних стилях української літературної мови цього періоду.
Дослідники пояснюють появу нових сполучників власним внутрішнім розвитком мови чи
взаємодією української синтаксичної системи із синтаксичними системами російської та білоруської
мов. Порівнюючи сполучники, характерні для українських пам’яток XIХ – XХ століть, зі
сполучниками української мови кінця ХХ – початку ХХІ століть, переконуємося, що сполучники
сучасної епохи "у значній мірі мають інше семантико-граматичне значення та синтаксичні
особливості" [1: 5].
У традиційній граматиці вважали, що сполучники сурядності виражали три типи семантикосинтаксичних відношень між предикативними частинами в складносурядному реченні – єднальні,
протиставні та розділові, з огляду на що сурядні сполучники поділяли відповідно на єднальні,
протиставні та розділові [1: 16; 2: 516-518].
Дехто з дослідників доповнює цю класифікацію, акцентуючи на виділенні ще й зіставнопротиставних сполучників сурядності, що об’єднують клас зіставних та протиставних [3: 268].
У сучасних наукових студіях виокремлюють шість типів семантико-синтаксичних відношень:
єднальні, протиставні, розділові, зіставні, приєднувальні та градаційні [4: 125].
Мета цієї наукової студії – дослідити нові явища у функціонуванні сурядних сполучників у
художніх, наукових текстах та періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ століть.
В українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ ст. зафіксовано зміни у функціонуванні
сполучників – виразників згаданих семантико-синтаксичних відношень, що дає змогу встановити
найбільш загальні закономірності в їхньому вживанні, проаналізувати функціонально-стильову
транспозицію цих сполучників.
Зокрема, розширився функціональний діапазон єднальних сполучників та, й, що потіснили в
ужитку єднальний і. Основною причиною активнішого використання сполучника та як єднального
дослідники вважають той чинник, що в українській мові цей сполучник є насамперед виразником
єднальних семантико-синтаксичних відношень зі значенням одночасності, напр.: І дивися – за мить
літає гойданка з Маринькою понад дерева, та гойкає подобріла дівка в довколишню
тишу…(М. Матіос), І приймали гори лише тих, хто був сильний та гордий, вільний та незламний
(Г. Бердник), послідовності дій, процесів, станів, напр.: …Саакашвілі … повернувся до своєї країни та
намагається збудувати там демократію (Україна молода, 20 грудня 2008 р.), тоді як реалізація
приєднувального і протиставного семантико-синтаксичних відношень у його функціональному полі
посідає друге і третє місце [5: 211-216], напр.: Це має бути незвичайний об’єкт. Замок! Та неодмінно
у старовинному стилі (Київські відомості, 14-20 листопада 2008 р.); Буде в нас і кохання і сльози, А
комусь не забракне і мук, Та ніякі вітри і морози Не погасять тепла наших рук (В. Симоненко).
Л. А. Булаховський припускав, що сполучник та є давнім фонетичним варіантом рос. да, який
унаслідок послаблення дзвінкості функціонує в такому вияві [6: 2: 500].
Й, як відомо, фонетичний варіант єднального сполучника і, тому розширення його функціональної
сфери пояснюють переважно потребою побудувати милозвучну фразу, напр.: Вона сахається мене й
щезає в кущах гадюкою (Г. Пагутяк); Тим часом судинні хірурги продовжували працювати й
оперувати хворих (Україна молода, 20 грудня 2008 р.).
Щодо системи протиставних сполучників сурядності, то в багатьох стилях сучасної української
літературної мови спостерігаємо активніше вживання протиставного сполучника проте замість
протиставного однак, напр.: Наразі досягти поставленої мети не вдалося, проте інтенсивність
обстрілів значно зменшилася (День, 13 січня 2008 р.); Таких видань теж з’являлося багато, проте
© Весельська Г. С., 2009
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вони визначали… основний зміст і спрямованість… (Д. Наливайко). Таку заміну пояснюють тим, що
протиставний сполучник сурядності однак є варіантом російського однако [7: 8].
Дедалі активніше в сучасній українській пресі та науковій мові вживається розділовий сполучник
чи, обмежуючи в ужитку традиційний розділовий або, напр.: Щоб я колись міг на свої, на зароблені
спокійно гризти свій ямс чи смоктати малангу? (В. Діброва); Стоїки торкнулися питання аналогії
та аномалії в мові, тобто наявності чи відсутності закономірностей у самій мові (М. Кочерган);
…критика насправді скерована на виразні вади сучасних індустріальних технологій…, які не
порушують природних явищ і тому не спроможні зашкодити людині чи всій біосфері (Науковий світ,
січень 2009 р.).
У сучасних публіцистичних виданнях та художніх текстах широко використовують конструкції,
які приєднуються до попередньої предикативної частини складного речення чи до двох і більше
попередніх однорідних членів речення за допомогою приєднувальних сполучників. За
спостереженнями дослідників, засобами приєднання є приєднувальні сполучники а також, та й, та і,
причому, та ще [4: 349], напр.: Громовицею називають, власне, й саму блискавку. А також – дерево,
в яке вона влучила (Г. Бердник); Я ловлю себе на думці, що зараз і справді нагадую підбитий літак,
причому підбитий тією старою з вежі… (С. Ушкалов); Лідерові лівійської революції Муамару
Кадаффі вдалося здійснити неможливе. Причому не докладаючи особливих зусиль (Дзеркало тижня,
8-14 листопада 2008 р.); …це далеко не повний перелік того, з чим увійшов відомий учений до нашого
(та й світового) мовознавства (Г. Гримашевич); …а вони з мамою коли навідаються, то дід відразу
його за стіл: пиши. Та й списує українськими літерами французькі пісеньки (В. Медвідь); В селі з
досвітку плентаються такі Ґаздиньки, які тільки й чекають, щоб напоперек перейти людині
дорогу… Та ще з порожніми відрами (М. Матіос).
Інші сурядні сполучники, втративши своє основне призначення, також виступають як один із
активних засобів приєднання частин складного речення, що є здебільшого неповним приєднувальним
реченням, яке виражає додаткове семантичне навантаження: атрибутивне, об’єктне та адвербіальне
[5]. Цю функцію виконують єднальні сполучники і, й, та, протиставні але, проте, зате, однак, напр.:
Обговорення закону якраз збіглося з тижнем молитов про єдність християн. І дуже вдало
(Католицький вісник); Криза в Росії буде. Й дуже серйозна (День, 13 січня 2008 р.); Трепета потутешньому. Та така височенна… (М. Матіос); У холі будинку культури зібралося багато
стрітівчан: щороку випуск кобзарської школи – подія для села. Але не тільки для нього (Україна
молода, 27 червня 2008 р.); У станції народу напхом напхано, аж ліхтарі гаснуть. Зате не холодно
(В. Захарченко).
Особливе зацікавлення в дослідників викликають сурядні градаційні сполучники, кількісний
склад яких досі чітко не окреслений.
У сучасній українській літературній мові найуживанішими градаційними сполучниками, що
вказують на перехід дії або стану через певну межу в бік посилення чи послаблення, донедавна
вважали не тільки …а й, не тільки …але й, не лише …а й, не лише …але й та ін. Останнім часом
автори ширше використовують градаційні сполучники не лише …а й, не лише …але й, обмежуючи
в ужитку не тільки …а й, не тільки …але й, напр: Загалом церква КП здійснює службу не лише для
українців за національністю, а й для всіх громадян (Україна молода, 21 січня 2009 р.);
Загальнонаціональна мова представлена не лише своїм літературним різновидом, але й народними
говорами (П. Селігей).
Звужує свої функціональні параметри градаційний сполучник не стільки …скільки, натомість у
сучасній україністиці активніше вживають градаційний сполучник не так …як: Вона, не так Уласій,
як сама вона, Юр’яна, присилувала Павлінку віддаватися за Штефуряка (М. Матіос); …Рогатинець,
автор "Перестороги" – документу незвичайного розбудження не так релігійного, як власне
національного і загальнолюдського (Українське слово, 21-27 січня 2009 р.).
К. Городенська констатує, що "… автори намагаються ширше залучити ті сполучники, що
властиві саме українській мові" [7: 9].
В українській публіцистиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. активно функціонує градаційний
сполучник не просто …а (й), не просто …але (й), напр.: І де можна ще знайти політиків …, які не
просто не люблять батьківщини…, а й системно працюють на знищення цієї батьківщини (Україна
молода, 22 січня 2009 р.).
У художніх текстах цей сполучник вживається обмеженіше, натомість з’являються складені
градаційні сполучники не те що …а (й), не те що …а навіть, що слугують засобом підкреслення
переходу дії або стану в бік посилення чи послаблення та надання висловленню особливої виразності:
Від такого не те що стрімголов штаненята завісиш, а й сам стрімголов підеш
(М. Матіос);
…жінка його Любка …не те що була байдужа, а навіть якось нечутлива…
(В. Шевчук);
"Ідіоти!" – застогнав Вася, так і не натрапивши в акуратно підшитих стосиках папірців не те що
на муху, а й навіть на слід того, що вони колись там сиділи (В. Врублевський).
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Широкого вжитку в сучасних українських художніх творах та публіцистичних виданнях набули
парцельовані конструкції, які поєднуються з попередніми предикативними частинами
складносурядного речення чи однорідними членами речення за допомогою сурядних сполучників,
напр.: Є тільки твої думки про неї. І суєта (Г. Цимбалюк); Той, що дістав ногою в щелепу, також
лежить непорушно. Зате інший підносить постріл … (Марина і Сергій Дяченки); Наш народ не
продається. Але, на жаль, легко купується (Київські відомості, 14-20 листопада 2008 р.); В оцій ось
хаті праворуч теперішнього сільського клубу жила колись жінка. Чи то іще за Австрії. Чи то за
Румунії (М. Матіос).
На думку О. Козицької, "парцельована сурядна частина здебільшого розкриває невиявлену
семантику попередньої або більш узагальнене значення попереднього члена речення" [8: 171].
Особливого поширення в наукових та публіцистичних виданнях набула група сполучників, що
слугує засобом вираження ототожнення чогось. Їх називають пояснювально-ототожнювальними
сполучниками. Серед них – тобто, себто, цебто, або, чи.
Дослідники вважають, що сполучники тобто, себто етимологічно прозорі й складаються з
вказівного елемента – форми називного відмінка середнього роду то, се, частки б (би) зі значенням
"має бути" та то у функції підсилювальної частки [6: 508].
Якщо донедавна активно функціонував сполучник тобто, то в сучасній українській публіцистиці
цей сполучник вживають обмеженіше, надаючи перевагу себто: На хуторі "Мозамбік" ходить
прислів’я: "Справедливий, як Сидорова коза". Себто – брехливий (Літературна Україна, 25 грудня
2008 р.); Із Прометея можна легко перетворитись на Цезаря, якщо навіть той Цезар – гуру, себто
вчитель (Г. Пагутяк).
Сполучник себто також може приєднувати предикативну частину до попередньої, що сприяє
розкриттю думки в ній, напр.: Для кожного з них це було чимось, що трапилося вперше в житті,
себто раніше вони могли тільки чути про щось подібне (Ю. Андрухович).
"Зміна функціонально-стильових параметрів, – констатує К. Г. Городенська, –
зумовлена,
очевидно, намаганням журналістів та науковців замінити звичний сполучник тобто менш відомим
широкому загалу читачів сполучником себто і в такий спосіб оновити вживання пояснювальноототожнювальних сполучників…" [9: 39].
У мові української преси та наукових видань досі переважає пояснювально-ототожнювальний
сполучник або, проте замість нього автори частіше вживають функціонально тотожний сполучник чи
в поєднанні з підсилювальними частками пак, то пак, напр.: Мовознавство, або лінгвістика, – наука
про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників (М.
Кочерган); Жаба в казані, або як подолати кризу… (День, 23 січня 2009 р.); За рахунок чого (чи то
пак кого) тоді буде виживати транспорт? (Україна молода, 25 грудня 2008 р.).
Отже, аналіз системи сурядних сполучників української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. виявив,
що вона не є сталою, функціональні властивості цих сполучників змінюються. Це зумовлено
передусім намаганням надати засобам сурядного зв’язку національної самобутності, відмежуватися
від чужомовних впливів, транспонувати сполучникові засоби з розмовного та художнього стилів в
інші стилі, що відбиває давню національну традицію їхнього використання.
Відзначені зміни функціонально-стильових параметрів єднальних, протиставних, розділових,
градаційних, приєднувальних сурядних сполучників та сполучників сурядності-підрядності з
ототожнювальною функцією дають підстави констатувати тенденцію про розширення сфери
використання деяких функціонально обмежених сполучників, тобто про їхню міжстильову
транспозицію в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть.
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Матеріал надійшов до редакції 24.06. 2009 р.
Весельская Г. С. Новые явления функционирования сочинительных союзов в украинском
литературном языке конца ХХ – начало ХХІ веков.
В статье исследуются новые явления функционирования сочинительных союзов в украинском
литературном языке к. ХХ – нач. ХХІ в., прослеживается их междустилевая транспозиция и
характеризируются изменения в употреблении соединительных, противопоставленных,
разделительных, присоединительных и градациозных сочинительных союзов в художественном,
публицистическом и научном стилях украинского литературного языка.
Veselska Н. S. New Phenomena in Functioning of Coordinative Conjunctions in Ukrainian Literary
Language of the end of the 20th – the beginning of the 21st centuries.
In the article the new phenomena in the functioning of the coordinative conjunctions in the Ukrainian
literary language of the end of the 20th – the beginning of the 21th centuries are investigated, their
interstylistic transposition is determined and the changes in the usage of copulative, adversative, disjunctive,
conjunctive and gradative coordinative conjunctions in belles-lettres, publicistic and scientific styles of the
Ukrainian literary language are characterized.
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РОЛЬ БРИТАНСЬКИХ АРГОТИЗМІВ У ФОРМУВАННІ
АВСТРАЛІЙСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена вивченню ролі британських арготизмів у становленні австралійського
варіанта англійської мови. Проаналізовано специфіку адаптації та особливості
функціонування британського арго в нових соціокультурних умовах існування. Встановлено
переважно імпліцитний вплив британських арготизмів на формування лексичного складу
австралійського варіанта англійської мови.
Сучасна англійська мова, широко представлена на лінгвістичній карті світу, активно реалізується
у різних формах свого існування. Одним із її найбільш своєрідних екзистенційних модусів виступає
австралійський варіант англійської мови (AuE) – об'єкт численних розвідок, у ході яких науковці
зосереджували свою увагу на певному аспекті його еволюції [1-8 та ін.]. Зацікавленість філологів
неодноразово викликали субстандартні підсистеми у складі AuE. Так, були описані семантичні і
словотворчі особливості окремих груп сленгізмів [2; 4: 36-40], розглядались семантичні
трансформації діалектизмів у процесі становлення літературного стандарту в Австралії [3: 38-41; 5]
тощо. Однак у межах існуючих робіт важливість таких нелітературних компонентів, як соціальнотериторіального діалекту кокні, жаргонів, арго, лише констатується [1: 64; 9: 73]; не вистачає
теоретичної інтерпретації долі британського арго на П’ятому континенті [6; 8: 309-311]. Тому навіть
при наявних різнопланових працях відкритим залишається питання щодо впливу на формування AuE
британського арго, транспортованого в Австралію засудженими злочинцями. Актуальність подібного
дослідження обумовлена і тим фактом, що взаємодія між ядерними і периферійними елементами є
потужним двигуном мовного розвитку (див., наприклад, [10; 11: 104]).
Мета даної розвідки полягає в тому, щоб встановити роль британського арго у формуванні AuE.
Для цього передбачається проаналізувати особливості функціонування арго в австралійському узусі і
з'ясувати шляхи його асиміляції в нових соціокультурних умовах. Матеріалом дослідження є
британські арготизми (750 одиниць), транспортовані в Австралію на початку колонізації. Джерело
фактичного матеріалу – автентичний глосарій [12].
Історики фіксують прибуття на П’ятий континент представників різних верств населення при
суттєвій кількісній перевазі ув'язнених та їх родин. У період 1788-1800 рр. засуджені представляли
98% загальної кількості населення Австралії; за переписом 1821 р. цей показник становив 45%, а в
1841 р. зменшився до 21% (див. [13: 12]). З огляду на соціальний склад перших поселенців (див.,
наприклад, [14: 158-202]), закономірно, що на П’ятий континент були привнесені такі форми
існування мови: літературний стандарт британського варіанта англійської мови (EngE), субстандартні
форми існування англійської мови (кокні, сленг, жаргони, арго); ірландське просторіччя, інші
соціально-територіальні діалекти Британії та незначний за обсягом компонент інших мов.
Англійська мова на початок колонізації представляла собою негомогенне утворення, систему
"особливої соціальної диференціації з максимально актуалізованими нелітературними компонентами"
[1: 64]. Субстандартна мова засуджених виступала однією зі складових лінгвокультурної ситуації
того часу і мала суттєвий вплив на формування унікальних рис AuE.
При очевидній важливості ролі засуджених у формуванні AuE аналіз їх внеску ускладнюється
через обмежену кількість писемних пам'яток. Серед нечисленних джерел, які дають уявлення про
мову транспортованих на П’ятий континент, наявні листи родичам і близьким (див. аналіз листів у
[13]), кілька автобіографій та мемуарів, свідчення із зали судових засідань, клопотання (див. перелік
архівів у [14: xv]) та глосарій, складений засудженим на довічне ув'язнення в Австралії [12].
Використання арго ('flash' / 'kiddy' language "the language used by the criminal underworld, including
convicts") було "головною відмінністю, яка відзначала засуджених з початку їх перебування в колонії"
[15]. Зазначимо, що етимологія лінгвоніма "flash", згадки про який з'являються і у друкованих
виданнях Англії (XVІІІ ст.), і в архівах австралійської колонії (1793 р.), не є точно встановленою.
Відомо кілька теорій походження даного слова, зокрема, такі: це відтопонімна (Flash) назва мови
вуличних торговців, або значення одиниці було утворене від flash "gaudy, showy, dashing,
ostentatious".
Трансплантоване арго було неоднорідним за етимологічним складом, включаючи в себе елементи
британських діалектів, кельтської мови, шельти, латини, єврейської та циганської мов [7: 85-86].
Спостерігається також внутрішньосистемна професійна диференціація лексики: "Ця мова має багато
діалектів. Хитра спритність кишенькового злодія, груба жорстокість грабіжника, більш
облагороджена кар’єра розбійника з битого шляху і смертельна мета нічного головоріза – все має
© Жукова Н. М., 2009
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відповідні терміни, які вирізняють і характеризують його" [15]. Так, з огляду на специфіку промислу,
кишенькові злодії мали в своєму обігу наступні арготизми: fogle "a silk handkerchief", kent "a coloured
pocket-handkerchief of cotton or linen", lawn "a white cambric handkerchief", hoxter "an inside coat
pocket", garret "а fob pocket" і т.ін.
Найбільш "лексично опрацьованою" є сфера, у межах якої знаходяться позначення різних аспектів
кримінальної діяльності (40%). Численність термінології (розробленість словника) та її культурна
значущість, на думку А. Вежбицької, є одним із ключових показників специфічних рис етнічної,
корпоративної, гендерної та інших культур [16: 27-30]. Для корпоративної культури британських
в'язнів, закономірно, важливим було кримінальне існування і реалії злочинного життя.
Компоненти різних семантичних сфер британського арго зазнали архаїзації (betty "a picklock",
down "a suspicion, an alarm", mounter "a man who lives by perjury", bleeders "spurs" та ін.). Проте не
встановлена кореляція між типом семантичної сфери і тенденцією її елементів до архаїзації. Зокрема,
зі зміною соціальної реальності терміни на позначення злочинної діяльності мали виходити із ужитку,
однак вони зберігають свою актуальність (to shake "to steal, to rob", plant "sth. hidden, esp. a quantity of
stolen goods" та ін.).
При характерній для арго функціональній обмеженості на теренах метрополії, в Австралії воно
зберігає свій "закритий" характер, оскільки на новому континенті засуджені та їх нащадки тривалий
час становили доволі гомогенну і замкнену спільноту. За свідченням самих колоністів, мова
злочинців була настільки криптолалічною, що для інтерпретації доводилось звертатись до її носіїв
[15]. Така ситуація пояснюється, передусім, екстралінгвістичними чинниками: спільністю
походження, солідарністю представників маргінальної субкультури і негативним ставленням до них
із боку уряду та вільних іммігрантів.
Завдяки використанню арго відбувалась групова ідентифікація британських засуджених, "іншість"
злочинця підкріплювалась його мовою" [14: 345], у такий спосіб підтримувалася опозиція "вільні
іммігранти" vs. "засуджені". Субстандартна лінгвокультура обмежувалась у встановленні контакту з
носіями стандартної форми існування мови, що певним чином заважало взаємообміну між
стандартним ядром і периферійними, субстандартними елементами.
Крім того, "нові 'нелегальні' іммігранти … не хотіли бути заплямованими використанням кента
крадіїв" [13: 16]. Вільні колоністи вважали мову злочинців не просто огидною ("this miserable
perversion of our noblest and peculiar faculty"), гріховною ("indulgence in this infatuating cant is more
deeply associated with depravity and continuance in vice than is generally supposed"), а й неприродною
("this unnatural jargon") [15]. Хоча ці емоційні твердження не мають під собою об’єктивного підґрунтя,
вони демонструють упередження проти даної форми існування мови.
З іншого боку, позбавлення від арго відкривало нові перспективи для колишніх засуджених,
"честолюбні емансипісти були змушені відучитись від нього, або залишитись там, де ним
спілкувались" [14: 345]. Оскільки арго стійко асоціювалось зі злочинним світом, його прагнули
позбутись: "… усі звільнені в’язні, діти та родичі засуджених щосили намагались знищити у своїй
мові усе, що могло ідентифікувати їх як злочинців…" [13: 16]. Ці соціальні настанови стимулювали
появу "підвищеної чуттєвості" австралійців до британських арготизмів.
Маргінальна по суті, субкультура злочинців в Австралії стала домінантою лінгвокультурної
ситуації. В особливих історичних умовах ця соціальна страта із низьким статусом поступово стає
основою суспільства. Арго почало представляти собою таку форму існування мови, за рахунок якої
вирішувалась більша кількість комунікативних задач, що надалі сприяло закріпленню елементів цієї
системи в загальному узусі. Обслуговуючи значну кількість населення, арго поступово виходило за
межі корпоративної лінгвокультури.
Таким чином, арго виступає важливим маркером соціальної ідентичності злочинців,
транспортованих в Австралію. Однак під тиском соціальної реальності засуджені свідомо
відмовляються від цієї форми існування мови, щоб змінити свій статус у суспільстві.
Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, у сучасному літературному стандарті і в сленгу AuE
збереглась незначна кількість арготизмів, транспортованих у перші роки колонізації (16% слів та
словосполучень). Трансплантовані арготизми зазнали різної долі: переважна більшість одиниць
повністю вийшла з ужитку (84%), низка лексем перенесена в австралійський узус і згодом архаїзована
(2%), зазнала семантичних трансформацій (13,5%). Лише кілька слів продемонстрували найбільшу
стійкість, не піддалися модифікаціям з точки зору активності / пасивності вживання і не зазнали
розвитку морфологічної структури (0,5%): to lumber "to arrest, to imprison", to yarn "to talk, to chat",
prad "a horse". Основну масу арготизмів утрачено з огляду на непрестижність даної форми існування
мови, а також через зниження актуальності денотатів. Тим не менш, роль арго у формуванні AuE
важко переоцінити. Особливо важливими є ті одиниці, які вступили в процеси творення інновацій,
адже "словотворчо маркується те, що є біологічно, соціально чи культурно значущим у свідомості
народу" [17: 44].
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Лексеми, завезені британськими злочинцями в Австралію, активно вступили в процеси творення
інновацій, склавши основу розгалужених словотворчих гнізд: old lag "an ex-convict" > lagging (1832)
"a term of penal servitude", lag(s')land (1858) "Australia", (old) lagdom (1900) "the convict period"; swag >
swagger (1855) "swagman", swagman (1869) "one who carries a swag; an itinerant worker", swag carrier
(1881), (be-)swagged (1881), swaggie (1891) "a swagman / swagwoman", swagwoman (1894), swagcarrying (1896), ~ cover (1902) "a waterproof cover for a swag", ~ strap (1902) "a strap with which a swag
is held together and secured to the bearer", swaggying (1905), swagging (1906) та ін. Деривати від
арготизмів у даному випадку вербалізують ключові концепти австралійської культури (LAGS' LAND,
SWAGMAN).
Композити, до складу яких входить арготизм lag, є культурно навантаженими, оскільки
позначають віхи в історії Австралії ((old) lagdom) і власне колонію (lag(s') land). Культурна
специфікація поняття lag(s') land відбувається за наступною схемою: "an island → (lags') country →
lags' land": "1858. What right have such as you to come here, to this island – to our country – to the lags' land
… to rob us of our gold?" [цит. за: 18: 357]. Такий процес демонструє важливу зміну статусу Австралії
у свідомості більшості її мешканців – острів стає місцем утворення країни, яка належить (колишнім)
засудженим.
Від арготизмів у якості похідної основи утворюються деривати, переважно за суфіксальною (56%)
та композиційною (44%) моделями. Щодо особливостей словотворчих процесів, то немає повної
відповідності між продуктивністю словотворчих афіксів на теренах метрополії та австралійської
колонії.
Суфікси -y/-ie, -ing, -er активно використовуються при творенні інновацій в англійській мові і в
Британії, і в Австралії: new chum "a fellow prisoner who has been a short time in confinement" > chummy
(1846) "a recently arrived immigrant", swag "a bundle, package" > swaggie (1891) "a swagman /
swagwoman", bolt "to run away suddenly; a sudden escape from a place of confinement" > bolter (1832) "a
runaway convict", bolting (1833), gammon "flattery, deceit, pretence" > gammoning (1846) та ін.
Малопродуктивними для австралійських інновацій від британських арготизмів виявились суфікси
-ism, -ite, -ed, -less: push "a crowd of people" > pushism (1892) "the practice of forming street gangs",
pushite (1899) "a member of a push", swag > (be-)swagged (1881), swagless (1906) "without money or
possessions", bash "to beat any person by way of correction" > ear-bashed (1978). Однак ці постфікси
широко залучаються в EngE. Афікс -dom у новоанглійський період втрачає продуктивність, що
відзначаємо і в австралійському узусі: old lag "an ex-convict" > (old) lagdom (1900) "the convict period",
У композитах арготизми посідають, здебільшого, місце препозитивного елемента: swagman (1869),
swag carrier (1881) "one who carries a swag; an itinerant worker", swagwoman (1894), swag-carrying
(1896), ~ cover (1902) "a waterproof cover for a swag", ~ strap (1902) "a strap with which a swag is held
together and secured to the bearer", flash "showy" > flahsjack (1898) "one whose behaviour / dress is
characterized by flamboyance and showiness", flashjane (1932). Рідше арготизми використовуються в
якості постпозитивного компонента: spine-bash (1940), ear-bash (1944), scrub-bash (1963).
Таким чином, перша позиція в композиті відводиться арготизму для передачі ономасіологічної
ознаки, а друга – нейтрально маркованій лексемі для вираження базиса, опорного ядра композита. Як
видно, активно застосовується аналогічний тип словотвору – похідне слово виникає за існуючим
лексичним зразком. Відтворюючи модель, морфологічну структуру відомого слова, мовці
"заповнюють" його новим лексичним матеріалом. Отримані композити, у свою чергу, становлять базу
подальших інновацій, які виникають завдяки залученню суфіксів -er, -ing, -ed: bash > ear-basher
(1941), ear-bashing (1945), ear-bashed (1978).
У процесі асиміляції лексичного матеріалу низка арготизмів піддається конверсії: yarn "to relate
various adventures, exploits, escapes to each other" > (1847) "to talk, to chat"; (1852) "a chat, discussion";
swag "a bundle, parcel, package" > (1859) "to carry one's swag"; (1871) "to travel as a swagman", (1896) "to
support sb."; to be awake (to any scheme, deception, or design) "to see through or comprehend" > awake-up
(1916) "an alert or resourceful person". Слід зауважити, що безафіксний спосіб словотворення отримує
широке розповсюдження в новоанглійський період у Британії, цю тенденцію спостерігаємо і в
австралійській колонії.
Арготизми також зазнають семантичного розвитку шляхом конкретизації або генералізації
існуючого та утворення нового значення, що призводить до появи полісемантів.
Серед випадків звуження значення виділяємо наступні процеси: конкретизація (togs "wearingapparel in general" > (bathing / swimming) togs (1918) "a swimming costume", fake "to fabricate anything" >
"to change (the brand) on a stolen beast", push "a crowd of people" > "a group of people having common
interest or background; a coterie"); конкретизація значення із подальшою архаїзацією лексеми (push
(1890) "a gang of larrikins"; (1963) "a libertarian group in Sydney"); конкретизація полісемантичного
арготизма, одна з наявних сем якого архаїзується: cove "a man, bloke, chap", архаїчною стає сема "the
owner / manager of an establishment".
230

Н. М. Жукова. Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови

Окрім звуження значення арготизми в AuE зазнають семантичних трансформацій завдяки
генералізації значення: lag "to transport for seven years or upwards; a convict under sentence of
transportation" > (1812) "to transport (a convict) from Britain to a penal settlement in Australia; to sentence
(a criminal) to a term of imprisonment", (1832) "to inform against (a person) with the object of securing
arrest and imprisonment", (1968) "to inform against (a fellow-prisoner)"; gammon "flattery, deceit, pretence;
to deceive, fool or cheat" > (1812) "to pretend, to feign".
Серед шляхів поповнення лексичного складу AuE на основі британського арго спостерігаються
також метафоричні та метонімічні зсуви: cracker "a small loaf, served to prisoners in jails" > (1934) "a
term for the smallest imaginable amount of money", not worth a cracker (1953) "of no value", (1946) "a
worthless animal", (1963) "a prostitute"; peter "a parcel / bundle / trunk" > (1890) "a prison cell, a prison",
(1895) "a witness box"; lob "a till, a money-drawer" > (1858) "a rich deposit of gold"; tatts "dice" > "(false)
teeth" тощо.
Британські арготизми активно входять до складу усталених словосполучень, які поповнюють
згодом літературний стандарт AuE: a bolter's chance (1941) "one with only a remote chance of
succeeding, an outsider", to drop / tip / turn the bucket (on) (1950) "to make damaging revelations (about sb.,
often a political opponent)", to up swag (1873) "to pack one's possessions and set out on a journey" та ін.
Австралійські інновації та закріплені в AuE британські арготизми виявились значущими і для
інших національних варіантів англійської мови – деякі лексеми вийшли за межі австралійського
узусу, про що свідчить словниковий маркер: to yarn [Used elsewhere but recorded earliest in Australia]
"to relate various adventures, exploits, escapes to each other" > (1847) "to talk, to chat", (1852) "a chat", scot
"a person of an irritable temper" > scotty (1872) "irritable" та ін.
Як уже відзначалось вище, більшість одиниць із мови злочинного світу не закріпилась в AuE, але
досягла рівня літературного стандарту в EngE: croak "to die", grab "to seize, to snatch suddenly, to
apprehend", job "a robbery" та ін.
Таким чином, арго британських злочинців, транспортоване в Австралію на межі ХVІІІ – ХІХ ст.,
мало переважно імпліцитний вплив на формування AuE. При відносно невеликій кількості, збережені
арготизми та утворені від них деривати є культурно значущими, оскільки позначають національні
риси характеру австралійців, наприклад, пильність (wake-up), любов до азартних ігор, зумовлену,
зокрема, бажанням легко розбагатіти (gaff), а також вербалізують ключові концепти австралійської
культури (lag(s') land, swagman). Арго стимулювало специфічне багатство, розвиток унікальних рис
сучасного сленгу і літературного стандарту AuE. Саме першим поселенцям австралійський сленг
зобов’язаний "фантастичним багатством" і метафоричністю [18: 345]. Притаманна арго барвистість
стала невід'ємною характеристикою AuE. Процес асиміляції британських арготизмів відбувається зі
збереженням традицій метрополії, за продуктивними моделями EngE. У той же час формуються
національні особливості словотворення.
Імпліцитний вплив британського арго на формування AuE виходить за межі даної роботи і
потребує ґрунтовного вивчення у ході подальших досліджень.
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Жукова Н. М. Роль британских арготизмов в формировании австралийского варианта
английского языка.
Статья посвящена изучению роли британских арготизмов в становлении австралийского варианта
английского языка. Проанализирована специфика адаптации и функционирования британского арго в
новых социокультурных условиях существования. Установлено преимущественно имплицитное
влияние арго на формирование лексического состава австралийского варианта английского языка.
Zhukova N. M. The Role of the British Argot in the Formation of Australian English.
The article dwells upon the role of the British argot in the process of forming Australian English. The
peculiarities of the transplanted British argot adaptation and its functioning under the new socio-cultural
conditions in the Australian usage are analyzed. Mainly implicit impact of the British argot on the Australian
English lexis is ascertained.
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ВНУТРІШНЯ ФОРМА І СИМВОЛ У СЕМАНТИЦІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
ІЗ ТОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ (ВАРІАНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД)
У статті представлено лінгвокогнітивний і етнокультурний підходи до вивчення мовних знаків,
якими є фразеологізми, зумовлюють необхідність трактування їхньої природи шляхом синтезу
синхронічного і діахронічного методів. З’ясовано, що важливими при аналізі семантики
фразеологізмів із топонімічним компонентом у варіантах сучасної англійської мови є їх образність
(внутрішня форма) і символізм.
У світлі когнітологічної (Л. Г. Золотих, О. П. Левченко, R. Langacker, R. W. Gibbs), дискурсивної
(R. Moon, P. Pierini, C. Fellbaum) і антропологічної (В. Н. Телія, М. Л. Ковшова, О. А. Добриднева,
P. Skandera) парадигм вивчення фразеологічних одиниць в англомовній картині світу набуває
особливого значення.
Власні імена в структурі фразеологізмів, зокрема антропоніми, неодноразово ставали предметом
дослідження науковців. У сучасній англійській мові визначено структурно-семантичні типи
фразеологічних одиниць з іменем власним (Г. П. Манушкіна), досліджено семантику фразеологізмів з
іменем власним (З. В. Корзюкова), розкрито їх етимологічний і лінгвокультурний аспекти
(Б. М. Ажнюк, З. Р. Загірова, З. В. Корзюкова), проведено їх дистрибутивний синхронний аналіз на
рівні корпусу (P. Pierini).
Проте, не всі проблеми є остаточно розв'язаними. Недостатньо висвітлено структурну та
семантичну складові фразеологізмів із іменем власним, а також не повністю з’ясовано їх
функціонально-прагматичний аспект. У згаданих вище працях аналіз здійснювався без урахування
всієї системи онімів, а варіантологічний аспект взагалі не брався до уваги.
Актуальність дослідження полягає в загальній спрямованості сучасних лінгвістичних парадигм на
виявлення і вивчення мовних процесів і явищ, пов’язаних з культурою, мовною картиною світу, і
визначається потребою тлумачення імені власного в структурі фразеологізму за допомогою
синхронного і культурно-історичного підходів.
Метою статті є аналіз внутрішньої форми і символу як елементів семантики фразеологізмів із
топонімічним компонентом у варіантах англійської мови (британському, американському та
австралійському).
Об’єктом дослідження є фразеологізми з іменем власним у сучасній англійській мові,
представлені близько 850 одиницями.
Матеріалом наукового аналізу слугувала суцільна вибірка фразеологізмів із компонентом-онімом
у сучасному австралійському, американському, британському та канадському національних варіантах
англійської мови, виокремлених із 20 лексикографічних джерел (Англо-український фразеологічний
словник, 2005; Англо-русский фразеологический словарь, 1967; Cambridge Dictionary of American
Adioms, 2003; Cambridge Idioms Dictionary, 2006; Longman Idioms Dictionary, 1998; Oxford Dictionary
of English Idioms, 2002; The American Heritage Dictionary of Idioms, 1997; The Australian Oxford
Dictionary, 2004; The Canadian Oxford Dictionary, 2004 та ін.).
Для
досягнення
поставленої
мети
й
розв’язання
конкретних
завдань
у статті використано низку методів, які уможливили цілісне дослідження матеріалу. Описовий метод
слугував засобом інвентаризації, систематизації, класифікації, інтерпретації структурних,
семантичних і функціональних особливостей досліджуваних мовних одиниць. Метод компонентного
аналізу застосовано для визначення та опису семантичної структури англійських фразеологічних
одиниць з ономастичним компонентом. Метод лексикографічного аналізу спрямовано на порівняння
лексикографічних тлумачень значень досліджуваних мовних одиниць у словниках, виданих у різні
періоди, з метою верифікації їхньої семантики.
Загальноприйнято [1] виділяти наступні типи топонімів в англістиці.
1. Хороніми – власні назви певної території, області, району, що мають визначені кордони,
прийняті в офіційних документах, а також власні назви природно-ландшафтних областей [1]. У
досліджуваних фразеологізмах були зафіксовані назви материків: for Africa, battle-field of Europe;
назви країн close your eyes and think of England, eye of Greece, build castles in Spain, Vietnam syndrome;
назви штатів: California blankets, be from Missouri; назви районів: grin like a Cheshire cat, man on the
Clapham omnibus.
2. Астіоніми – власні назви міст [1]. У межах досліджуваного матеріалу переважають синхронні
оніми даного типу: bring owls to Athens, take coals to Newcastle, New York finest, Rome was not built in a
day.
© Ковалюк Ю. В., 2009
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3. Комоніми – власні назви будь-якого сільського поселення [1]. У зібраних нами фразеологізмах
було виявлено один комонім: Bedfordshire.
4. Гідроніми – власні назви водних об’єктів [1], наприклад, all’s quiet along the Potomac, go down
the Sweeney, set the Thames on fire.
5. Ороніми – власні назви будь-яких елементів рельєфу земної поверхні [1]. Зафіксовано такі
назви: ark rested on the Mt Ararat, have kissed the Blarney stone.
6. Годоніми – власні назви лінійних об’єктів у місті [1]. Виявлено реальні (Lombard street to a
China orange) і вигадані (be in a Queer street) назви даного типу.
При розгляді фразеологічної семантики важливу роль відіграє внутрішня форма фразеологізму. У
теорії фразеології не існує загальноприйнятої дефініції даного феномену. Наприклад, В. П. Жуков
внутрішню форму фразеологізму розглядає як словесний образ, на основі якого він виникає, тоді як
В. В. Виноградов під внутрішньою формою розуміє семантичну мотивацію фразеологічної одиниці, у
свою чергу В. Н. Телія – мотивуючу основу конотації, проте О. В. Кунін внутрішньою формою
фразеологізму називає його етимологічний зміст; Н. Н. Кирилова у своїй роботі уточнює у
внутрішній формі фразеологізму дофразеологічний, логіко-семантичний аспект позначуваної
ситуації. М. Ф. Алефіренко та Л. Г. Золотих приймають до уваги наведені визначення і додають, що
внутрішню форму фразеологізму можна розглядати як епідигматичний зв’язок етимологічного і
синхронного елементів його семантики.
Зовсім іншої позиції притримуються представники західних лінгвістичних шкіл. Так, Р. Гіббс
вважає, що образна мотивація ідіоми базується не на конкретних візуальних уявленнях внаслідок
буквального прочитання ідіоми, а на досить абстрактних способах одних сутностей в термінах інших,
наприклад, розум – вмістилище (концептуально-метафорична гіпотеза) [2: 421-422].
З іншого боку, гіпотеза інтерференції (С. Cacciari, R. Rummiati, S. Glucksberg) пропонує відмінний
погляд на образи, зафіксовані в ідіомах. Основна ідея даної концепції полягає в тому, що
фразеологізми викликають у свідомості образи, які базуються виключно на прямих значеннях
компонентів відповідних фразеологічних одиниць [3]. Вони не залежать ні від метафоричних
моделей, ні від актуального значення фразеологізму.
У наведеній нижче статті [3] описано серію експериментів з метою підтвердження даної гіпотези.
Піддослідним було запропоновано 260 італійських ідіом, які вони повинні були розподілити на 4
групи:
1. вживані і семантично прозорі;
2. невживані і семантично прозорі;
3. вживані і семантично непрозорі;
4. невживані і семантично непрозорі.
У результаті опитування дослідниками встановили, що переважна більшість опитаних
співвідносили образне уявлення із прямими значеннями компонентів фразеологічної одиниці.
Наприклад, в ідіомі break the ice виникає образ "ескімоса в хутряній шапці із льодорубом в руках,
який відбиває шматки льоду" [3: 65-66]. Таким чином, дослідники довели, що ні ступінь семантичної
прозорості, ні ступінь вживаності не чинять помітного впливу на характер образних уявлень
фразеологізму.
Стосовно опису внутрішньої форми фразеологізів із топонімічним компонентом, подані вище
дефініції даного лінгвістичного феномену, а також лексикографічний і компонентний аналіз
фактологічного матеріалу дозволяє висунути припущення, що формування їх значення становить не
лише транспозицію (перегрупування) сем, що базується на метафорі або на метонімії, наприклад,
cross the Rubicon (астіонім Rubicon – небезпечне місце), road to Damascus (астіонім Damascus –
труднощі ), to be from Missouri (Missouri – відсталий штат), be in Queer street (годонім Queer street –
труднощі, бідність) але й взаємодію відповідних пластів національно-маркованих знань, за
допомогою яких пізнавався світ. Розглянемо докладніше значення фразеологізмів із топонімами у
варіантах англійської мови.
Так, фразеологічне значення фразеологізму make a Virginia fence (йти похитуючись, будучи
напідпитку) [4: 305] в діахронічному аспекті мотивується його прототипом-хоронімом Virginia fence
(паркан, зроблений з розібраних залізничних рейок, з’єднаних між собою у вигляді зигзагів).
Відповідно, образна семантика власне британської фразеологічної одиниці man/woman on the
Clapham omnibus (будь-яка звичайна людина) [4: 182] репрезентується наявністю національномаркованого компоненту-хороніму Clapham, денотативна інформація якого зводиться до одного з
районів на півдні Лондона.
Sydney or the bush (амер. еквівалент – Hollywood or bust) в австралійській англомовній картині
світу має значення "все або нічого; або пан, або пропав" [5: 1305]. Внутрішня форма даного мовного
знаку досягається за рахунок виникнення його образу в уяві: хтось в ході азартної гри ставить на кон
все і сподівається лише на удачу. Елемент to bet (англ. – робити ставку на щось), який мотивує
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образність даного фразеологізму, був наявним у його вихідному варіанті - bet on a Sydney or the bush
basis, на що вказує С. Бейкер [6: 423]. Стосовно семантики інших компонентів даної фразеологічної
одиниці, то вона також характеризується діахронічною мотивацією. Астіонім Sydney виступав на
позначення міста в Австралії, все, що з ним пов'язане, і розглядався як щось головне, першочергове, в
той час компонент bush характеризував периферію і вживався в значенні "незначний, другорядний".
Звідси, відповідно, їх синхронічні значення – "все" і "ніщо", поєднані з етимонами за допомогою
епідигматичних зв’зків.
Внутрішня форма фразеологізму прямо пов’язана із символом як одним із компонентів його
семантики. Символи позначають, але не називають, іншими словами вони репрезентуються певне
поняття на вербальному рівні. При аналізі фразеологізмів із топонімічним компонентом легше
простежити не тільки варіантну національно-культурну співвіднесеність англійських фразеологізмів,
наприклад, be in Coventry (британський варіант), play in Peoria (американський варіант), gone to
Moscow (австралійський варіант), але й виокремити ряд інтралінгвальних та варіантно-специфічних
топонімів-символів в англійській мові. Основою виникнення фразеологічних символів служить
прототип – ментальний зразок, концептуалізована ділянка мовної картини світу (англомовної), що
регулярно використовується лінгвоспільнотою для категоризації [7: 112].
У результаті переосмислення і метафоризації фразеологізовані топоніми набувають нових
відтінків значення і символізують невластиві денотату прототипу диференційні ознаки і ситуації.
Відповідно, в загальній англомовній картині світу астіоніми Newcastle (take coals to Newcastle) та
Athens (bring owls to Athens) – "виконувати непотрібні дії" уособлюють місце або територію, де є
достатня кількість чогось (вугілля або сов) і актуалізують семи "некомпетентність", "зайві, непотрібні
зусилля".
Власне американський фразеологізм a New York minute – "дуже короткий проміжок часу" [4: 199]
репрезентує астіонім-символ New York через такі його ознаки, як швидкість, динамічність,
швидкоплинність.
У британській англомовній картині світу фразеологізований астіонім Bristol, виявлений у
структурі фразеологічної одиниці all shipshape and Bristol-fashion [8: 420]. став символом порядку і
процвітання. В основу семантики даної фразеологічної одиниці ліг сценарій про те, що в порту
Брістоль в Англії існував високий рівень організації роботи і, як наслідок, місто характеризувалось
добробутом і достатком.
Отримані результати проведеного дослідження дають змогу прийти до таких висновків.
Семантика фразеологізмів із топонімічним компонентом обумовлюється не лише перегрупуванням
сем його складових, але складним процесом метафоризації, в основі якого лежить внутрішня форма.
Лінгвокогнітивний аналіз внутрішньої форми фразеологізмів із топонімічним компонентом у
сучасній англійській мові уможливлює виокремлення їх етнокультурного (варіантологічного) аспекту
семантики шляхом виявлення і підтвердження його епідигматичних зв’язків із прототипом.
Мотивовані топоніми в структурі фразеологізму викликають асоціативні зв'язки і актуалізують певні
семи. Відповідно, в результаті переосмислення і метафоризації фразеологізовані топоніми можуть
набувають нових відтінків значення і символізувати невластиві денотату прототипу диференційні
ознаки і ситуації. Наприклад, у фразеологічній одиниці the gnomes of Zurich (так називають
швейцарських банкірів, тому що вони ретельно охороняють гроші). Звідси астіонім Zurich отримує в
контексті згаданого вище фразеологізму такі характеристики, як секретне, втаємничене місце.
Викладений вище матеріал та зроблені з нього висновки відкривають перспективи подальших
досліджень. У подальшій роботі необхідно виокремити лексико-семантичні поля фразеологізму з
компонентом-онімом та провести їхній концептуальний, функціонально-комунікативний і оцінний
аналіз у різних варіантах англійської мови для формування загальної фразеологічної системи з її
варіантними підсистемами.
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топонимическим компонентом (вариантологический подход).
Лингвокогнитивный и етнокультурный подходы к изучению языковых знаков, которыми являются
фразеологизмы, обусловливают необходимость трактовки их природы путем синтеза
синхронического и диахронического методов. Важными при анализе семантики фразеологизмов из
топонимическим компонентом в вариантах английского языка являются их образность
(внутренняя форма) и символизм.
Kovalyuk Yu.V. Image and Symbol in Semantics of Phraseologisms with Toponymic Component
(Variantological Approach).
Linguocognitive and ethnic-cultural approaches towards account of linguistic signs, such as phraseologisms,
stipulate the necesssity to regard their nature employing the synthesis of synchronic and diachronic methods.
Imagery and symbolism of phraseological units with toponymic components are important in the analysis of
their semantics.

236

ЗМІСТ
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ .............................................................................................................................3
П. Г. Давидов. Формування толерантності у філософській та педагогічній думці України .................3
В. М. Слюсар. Духовна культура суспільства як чинник самореалізації особистості ...........................8
С. Я. Сухачов. Соціальний механізм функціонування трудових відносин: сутність та структура ...13
В. О. Чернієнко. Деконструкція ідентичності.......................................................................................23
С. В. Котова-Олійник. Візуальні репрезентації ґендеру в культурі:
теоретичні та методологічні підходи до вивчення проблеми................................................................27
М. В. Галагуз. Екстремальні екзистенціали людського буття..............................................................33
Д. В. Метілка. Іманентне насилля влади................................................................................................37
В. О. Муравицький. Інформаційна культура особистості як нова антропологічна риса
в сучасному глобалізованому світі ..........................................................................................................42
В. Л. Павловський. Засоби духовної практики .......................................................................................47
Г. І. Смірнова. Літературні джерела сюжетів індійських храмових танців .......................................51
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ.............................................................................................................................56
І. С. Бахов. Проблема формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх
перекладачів .............................................................................................................................................56
І. Б. Ігнатова. Професійно-орієнтоване навчання фонетиці іноземних студентів-русистів..............61
О. Ю. Кузнецова. Особливості підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах................66
Т. В. Самосенкова. Підготовка фахівців-перекладачів у сфері професійної комунікації......................72
Н. В. Якса. Закономірності професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної
взаємодії...................................................................................................................................................76
О. О. Коростельов. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в
аналітичній діяльності управління освітньою установою.....................................................................81
Н. В. Пазюра. Освітні тенденції в країнах Східної Азії в умовах переходу до інформаційного
суспільства...............................................................................................................................................88
Н. М. Попович. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки фахівців
у ступеневій педагогічний освіті.............................................................................................................95
Г. О. Райковська. Принципи і показники оцінювання ефективності інформаційнокомунікаційної технології навчання графічних дисциплін ......................................................................99
М. А. Романова. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості................................ 104
І. І. Смагін. Аналіз першого видання радянського шкільного підручника "Суспільствознавство"
відповідно до критеріїв якості навчальної книги початку 60-х років ХХ століття............................ 109
Д. Р. Холіков. Погляди на проблему міцності сім’ї .............................................................................. 113
Л. О. Груша. Методика та зміст роботи з виховання емоційної культури дітей 6-10 років............. 117
О. Л. Зарицька. Планування та проектування дистанційного курсу
"Бази даних та інформаційні системи" ................................................................................................ 121
Т. Л. Ковбасюк. Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь
працювати з історичними джерелами.................................................................................................. 126
І. П. Легзіна. Проблеми об’єктивізації оцінювання вмінь англійського писемного мовлення.............. 134
А. Г. Статкевич, О. О. Фенчук. Деякі аспекти практичного використання системи
комп’ютерного контролю та тестування в процесі перевірки знань студентів вузу ....................... 140
Л. П. Войналович. Зміст професійної підготовки вчителів на національних відділеннях
інститутів народної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття ....................................................... 145
О. В. Дашинська. Проблема громадянського виховання в науково-педагогічній спадщині
А. С. Макаренка та видатних українських педагогів ХХ століття..................................................... 151
С. С. Зелінський. Концепція інформаційно-освітнього середовища в процесі інформатизації
системи вищої професійної освіти ....................................................................................................... 155
Н. С. Каменєва. Розвиток спадщини А. С. Макаренка про виховання особистості в колективі........ 160
О. А. Ковальчук. Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми
професійного становлення майбутнього вчителя математики.......................................................... 165

Я. Б. Сікора. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності
майбутнього вчителя інформатики..................................................................................................... 171
Б. М. Ренькас. Внутрішнє середовище загальноосвітнього навчального закладу
як предмет управлінського аналізу ....................................................................................................... 176
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ .......................................................................................................................... 180
С. О. Швачко, І. К. Кобякова. Омовлення неточної кількості: типологічні аспекти....................... 180
В. О. Вострецова, І. В. Решетарова. Дисфемізм: status quo ad praesens........................................... 184
Л. Г. Котнюк. Особливості складних номінатів на позначення людини
в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра ............................................................................................................ 188
О. С. Переломова. Концепт сакрального часо-простору в структурній моделі
художнього світу Олександра Олеся.................................................................................................... 192
І. В. Беседовська. Семантична природа сенсорних прикметників на позначення звуку
в сучасній українській літературній мові (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки)............... 197
О. І. Гридасова. Способи вербальної об’єктивації стереотипних ролей ЧОЛОВІКА
в англомовному сімейному конфліктному дискурсі.............................................................................. 202
Я. Ю. Манжос. Макрополе theft у семантичному просторі crime ...................................................... 207
Т. В. Панькова. Семантико-структурні особливості гіпотактичних конструкцій
з підрядним з’ясувальним ...................................................................................................................... 212
О. М. Ріба. Термінологічна насиченість німецьких фахових текстів з нафтової промисловості ..... 216
І. В. Розова. Стилістична функція лексичного повтору в англомовному сатиричному
тексті ХХ сторіччя............................................................................................................................... 220
Г. С. Весельська. Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників
в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть...................................................... 224
Н. М. Жукова. Роль британських арготизмів у формуванні
австралійського варіанта англійської мови......................................................................................... 228
Ю. В. Ковалюк. Внутрішня форма і символ у семантиці англійських фразеологізмів
із топонімічним компонентом (варіантологічний підхід) ................................................................... 233

ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони
повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word
(російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети додається
підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором (філологом), а
роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається виділення
символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано уникати (там, де це
можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати лише великими літерами.
Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та
тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути
виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал між рядками
одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не передбачено
даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з надписами
поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній абзац
рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation. 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.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення – 0,25 др. арк.
рецензія – 0,3 др. арк.
хроніка – 0,2 др. арк.
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви
установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та
поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий абзац
з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. (окремий
абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються
в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 35]; номер тому
також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий том, 35 сторінка);
декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається
підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
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11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
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 1-02/3 "Про публікації
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі
установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не
організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до
бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим
обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У
зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них
становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові
статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті,
подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них,
викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до
переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК
України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у
фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку
фахових видань.
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