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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 141.132:141.21
А. О. Довгань,
кандидат філософських наук, доцент
(Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя)

ПРО ОПТИМІЗМ В РОЗДУМАХ (НЕ ТІЛЬКИ АНТИКАРТЕЗІАНСЬКИХ) Г. В. ЛЕЙБНІЦА
У статті на основі аналізу творів зроблено висновок про те, що відмінність філософської системи
гносеологічного оптимізму Г. Лейбніца від концептуальних підходів інших новочасних філософів
полягає в обґрунтуванні принципу нескінченності пізнавального процесу, онтологічних підґрунтям
якої є нескінченність об’єктивного світу.
Сучасні дослідники філософії Нового часу стверджують, що філософська доктрина Лейбніца суто
оптимістична. Оптимізм вбачають у гносеологічних та суспільних поглядах мислителя Г. Майоров,
І. Нарський, В. Соколов, А. Субботін [1; 2; 3; 4]. Більше того, в монографічній роботі В. Синятін
наголошує на тому, що оптимізм як самостійну проблему філософії вперше розглядав Г. Лейбніц [5:
9].
На нашу думку, це дещо перебільшена заслуга Г. Лейбніца стосовно постановки та розкриття
сутності оптимізму як філософської проблеми. Цей сумнів багатьом може видатись проявом наукової
легковажності та оманливості наших уявлень про філософську систему Г. Лейбніца. Проте спробуємо
обґрунтувати аж ніяк не безпідставне дане наше твердження не як применшення, а як визначення
дійсної ролі філософської системи Г. Лейбніца в розкритті насамперед гносеологічного оптимізму,
який притаманний його філософській теорії як її сутнісна характеристика. Специфіка філософського
знання та пізнання в аспекті прагнення суб’єкта до істини засвідчує в будь-якій філософській
концепції гносеологічного змісту оптимістичність самої технології пізнання. І цю специфіку процесу
філософського пізнання вищезгадані дослідники творчості Г. Лейбніца кладуть в основу своїх
міркувань про його логіко-гносеологічний оптимізм одночасно з демонстрацією оптимістичних
міркувань також і соціального змісту. Дійсно, Г. Лейбніц, як один із головних представників
раціоналістичного трактування пізнання, у своїй філософській доктрині намагався розкрити здатність
людського розуму осягнути достовірні, загальні та необхідні істини, а також шляхи їх пошуку, що є
вирішальним для плідного процесу пізнання. Також в історії філософії ми можемо знайти не так вже
й багато прикладів, щоб у практичній життєдіяльності та теоретичній рефлексії однієї і тієї ж людини
оптимізмом поєднувались глибокі філософські ідеї та суспільно-політичні міркування.
Вивчення головних праць Г. Лейбніца, його обширної інтелектуальної переписки із відомими і
талановитими вченими-філософами, істориками, природознавцями, математиками того часу засвідчує
відсутність в його міркуваннях терміну "оптимізм" та похідних слів "оптимістичний",
"оптимістичність", тощо. Однак, якщо прийняти наявність етичного аспекту оптимізму за
методологічний принцип дослідження, то модуси оптимізму "гармонія", "досконалий" зустрічаємо і в
працях Г. Лейбніца. З такими застереженнями можна прийняти інтелектуальну спробу В. Синятіна
надати Г. Лейбніцу "першість" у постановці філософської проблеми оптимізму як науково
об’єктивної.
При умові прийняття гносеологічного оптимізму за сутність буття його суб’єкта постає
теоретична дилема наступного змісту: розглядати оптимізм як відповідний психологічний стан
мислителя, чи як логіко-гносеологічну демонстрацію відповідного типу філософського мислення,
кінцевою метою процесуальної сторони якого є збагнення істини. Логіко-гносеологічний аспект
оптимізму, як власне філософський, притаманний всім існуючим філософським доктринам у сфері
гносеології. Відмінність між ними можна спостерігати в інтерпретації методу, засобів, шляхів
пізнання істини та ступеня її осягнення, що засвідчує і відмінність в оптимістичності цих доктрин.
Відмінність між Лейбніцівською філософською системою гносеологічного оптимізму та іншими
концептуальними його проявами ми вбачаємо в інтерпретації ним засобів та шляхів прояву
пізнавального оптимізму в ході збагнення істини, де він, на його власну думку, зумів просунутись на
декілька кроків вперед. Його шлях пізнання істини після багаточисленних поправок та
інтелектуальних вдосконалень ним своїх поглядів, засвідчив і якісно новий етап розвитку предмета
філософії.
Намагаючись об’єднати позиції представників гносеологічно однобоких концепцій пізнання
істини, та іще й з відтінком теології чи вільнодумства, в єдину філософську систему пізнання,
© Довгань А. О., 2010
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Г. Лейбніц прагнув втілення отриманих знань про істину в реальну практику суспільного життя.
Якщо Р. Декарт розмежовує тілесну та духовну субстанції, а Б. Спіноза, долаючи картезіанський
дуалізм, знову ж таки зійшов зі своєї моністичної теорії про єдину субстанцію до дуалізму субстанції
та світу окремих речей, то Г. Лейбніц раціоналістично, як і Б. Спіноза, обґрунтовує концепцію
плюралістичності субстанції, або, за висловом сучасного українського філософа В. Гусєва –
"субстанційного плюралізму" [6: 156]. Якщо Р. Декарт тлумачить субстанцію як таку річ, що існує
самостійно і пізнається сама через себе, а Б. Спіноза активізує субстанцію через діяльність її модусів,
то знову ж таки Г. Лейбніц наповнює субстанцію діяльністю як її сутністю.
У Г. Лейбніца субстанція також наділена нескінченністю, бо й світ складається з нескінченної
множини субстанцій або монад, подібних до душі. Якщо ідея нескінченності в епоху середньовіччя
інтерпретувалась через нескінченність бога, бо саме він наділений нескінченною досконалістю, що
передбачає не тільки нескінченність буття, а водночас і нескінченність інтелекту, тобто нескінченне
знання як результат нескінченності пізнання божественної мудрості, то в епоху Нового часу
центральною ідеєю стала ідея нескінченності Всесвіту. Б. Спіноза довів до логічного завершення
пантеїстичну ідею перетворення нескінченності бога в нескінченність природи. І вже він підійшов
дуже близько до розуміння матерії як невичерпності матерії в її якісних характеристиках. Як зазначає
А. Кармін, "Философы епохи Возрождения и Нового Времени под псевдонимом "indefinitas",
"безграничность", "неопределенность" выводят потенциальную бесконечность на широкий
оперативный простор и утверждают бесконечность Вселенной (иногда даже не используя термин
"бесконечность") [7: 51].
Філософський принцип нескінченності, застосований Г. Лейбніцем до розкриття сутності буття
через закон безперервності нескінченної кількості ступенів між всяким рухом та спокоєм, твердістю
та цілком рідким станом, між Богом та ніщо, привів його до утвердження онтологічного підґрунтя
гносеологічного оптимізму в напрямку осягнення істини.
Дослідники філософської спадщини Г. Лейбніца стверджують, що цей філософ обмежив
безперервність пізнання нескінченності тим, що звів останню до Бога як завершеного цілого. А
оскільки, за Г. Лейбніцом, нескінченне як ціле, недоступне нашій свідомості, то і Бог як абсолютно
досконала сутність, як завершення потенційної нескінченності природи також недоступний для
пізнання. Подібно до Б. Спінози, Г. Лейбніц намагався розкрити зв'язок між актуальною, абсолютною
нескінченністю Бога та потенційною нескінченністю природи. Істинна нескінченність полягає, на
його думку, в абсолютному, яке передує всякому з’єднанню і не створюється шляхом приєднання
частин. І саме, на думку А. Карміна, ця абсолютна нескінченність у Г. Лейбніца стоїть вище природи,
а не стає її власною ознакою. Вустами свого наукового героя Теофіла Г. Лейбніц стверджує, що "идея
конечного и безконечного имеет место повсюду, где существует величина и множество. Но истинная
бесконечность не есть вовсе МОДИФИКАЦИЯ, она – абсолют; наоборот, лишь только мы начинаем
модифицировать, как начинаем ограничивать и образуем конечное" [8: 157].
Г. Лейбніц виводить свою ідею нескінченності із ідеї подібності, яка має те підґрунтя, з якого
черпається ідея нескінченності простору, і демонструє її істинність прикладом продовження прямої
лінії способом добавляння нової лінії до попередньої. "Таким образом, идея бесконечного вытекает из
идеи подобия или того же самого основания, и ее источник совпадает с источником всеобщих и
необходимых истин" [8: 158].
Г. Лейбніц виводить силу бажання пізнавати, чи не пізнавати, з самої людини, з її сутнісного стану
як прагнення, яке веде до дії. Така пізнавальна активність є проявом, довільним чи мимовольним,
душі та рухів тіла людини. "Мы находим в себе самих силу начинать или не начинать, продолжать
или кончать различного рода действия нашей души и движения нашего тела, и притом только
мыслью или выбором нашего духа, решающего, так сказать, что такое-то определенное действие
должно быть совершено или не совершено" [8: 172]. Правда, ця пізнавальна активність у Г. Лейбніца
обмежується здатностями людського організму. Саме психофізіологічні можливості людини не дають
їй проникнути у внутрішню будову матеріальних тіл. Тому Г. Лейбніц пропонує обмежитися
пізнанням буття божого та тими знаннями, які ми маємо про самих себе. "Наше познание во многих
отношениях отличается большим сходством со зрением, в частности в том, что оно не вполне
НЕОБХОДИМО и не вполне ДОБРОВОЛЬНО [8: 468-469]. "Когда наши способности направлены на
что-нибудь, то не от нашей воли зависит определять познание, подобно тому как человек не может не
видеть того, что он видит" [8: 469].
Існують істини двох видів – проголошує Г. Лейбніц у першій частині своєї "Теодицеї", – істини
вічні, суперечність з якими приводить до абсурду. До таких істин відносяться математичні істини, а
їм підпорядковуються всі інші, бо вони випливають з божественної сутності. Крім того, є істини
позитивні, які ми пізнаємо (аргіогі) в явищах фізичного світу. Ці істини не мають того загального
необхідного характеру, яким наділені математичні істини. І Бог, який встановив у природі відповідні
закони, керувався в них не їх необхідністю, а тільки своїм мудрим вільним помислом, направленим на
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здійснення своїх звеличених цілей. Істини першого виду /роду/ не залежать від Бога, оскільки він не є
творець законів свого розуму, істини другого роду підпорядковані йому повністю. Відміна перших
суперечить всякому розуму, відміна других не може бути досяжною для людського розуму, вони є
надрозумними для людини, але не для нескінченного розуму божого, бо узгоджені з його
принципами.
Таким чином, Г. Лейбніц намагався ліквідувати суперечність християнського вчення із
загальноприйнятими на той час поняттями та принципами математики і логіки. Не бажаючи
виступати проти "істин" позитивної християнської релігії, переніс їх у сферу надрозумного,
надлюдського, хоча свою систему пізнання обґрунтував на принципах єдності, всезагальності та
незмінності законів буття світу, що виключало втручання божественного начала в існуючий світовий
порядок.
Г. Лейбніц детально розписує процедуру пізнавального процесу, демонструючи темпоральність
отримання істини. "После установления ясных и отчетливых идей с неизменными, основным
способом расширить наши сознания является искусство отыскивать промежуточние идеи,
показывающие нам связь или несовместимость идей" [8: 468]. "Познане есть не что иное, как
восприятие связи и соответствия или противоречия и несоответствия между двумя нашими идеями –
безразлично, воображаем ли мы, догадываемся или верим" [8: 363].
Г. Лейбніц підкреслює емпіричну обумовленість ступеня пізнання істини самим існуванням речейоб’єктів пізнавальної активності людини. Саме їх буття і обумовлює обмеженість пізнання істини.
Він наголошує, що людство здатне розширити горизонт пізнання істини, якщо забажає цього. Проте
знання істин та їх дійсний зміст ніколи не співпадуть у практиці людського буття. "Так, мы, может,
быть, никогда не сумеем найти круга, равновеликого квадрату, и узнать с достоверностью, что такой
круг существует" [8: 383]. Г. Лейбніц ставить питання про межі нашого пізнаня. І намагається
віднайти відповідь в самій суті пізнаня. "Наше познание тождества и различия простирается
настолько же, насколько и наши идеи; но познание связи наших идей (§ 9, 10) по отношению к их
сосуществованию в одной и той же вещи очень несовершенно и почти равно нулю, (§ 11) особенно
это относится к вторичним качествам, как цвета, звуки и вкусы, (§ 12) так как мы не знаем их связи с
первичными качествами, т.е. не знаем, каким образом они зависят от величины, фигуры или
движения" [8: 390]. "Что касается знания отношений, то это наиболее обширное поприще для наших
познаний, и трудно определить, до каких пределов оно может простираться" [8: 390].
Г. Лейбніц припускається думки про те, що істина є предметом віри, не тільки знання, а розум є
зв’язок істин, які він може збагнути без віри. Проте і розум і віра мають спільне підґрунтя – досвід.
Розум є сукупність послідовного розвитку істин та досвіду, віра також може бути порівняна з
досвідом, бо залежить від його конкретних форм. Г. Лейбніц намагався встановити права віри і
розуму в тому розумінні, що розум корисний вірі і зовсім їй не суперечить.
Г. Лейбніц був один із небагатьох мислителів свого часу, який намагався своєю життєдіяльністю
та філософською доктриною утверджувати принцип соціальної гармонії, толерантності між
представниками різних релігійних конфесій. В інтересах релігій він намагався примирити католицизм
та протестантизм, висловлюючи оптимістичне побажання "Дай бог, щоб всі люди були деїстами,
тобто, були переконані, що все керується вищою мудрістю". А німецький вільнодумець другої
половини XVIIIст. Лессінг схвально відзивається про Г. Лейбніца за те, що той наслідує приклад
античних філософів, які вели кожного до істини найбільш вдалим для його розвитку шляхом.
У Німеччині періоду XVII – початку XVIII ст. на духовне життя людей впливали матеріалістичні
сторони вчення Р. Декарта і особливо вчення П. Гассенді та П’єра Бейля, що привело до появи
інтелектуальної суперечки в науковому середовищі Франції, Голландії і тої ж Німеччини про роль
вільнодумства та марновірства (забобони) в житті суспільства.
Намагаючись вийти із ситуації наукової, світоглядної конфронтації, яка на тверде переконання
Г. Лейбніца заводить науку в глухий кут, він робить героїчне зусилля, щоб примирити знання як
основу оптимізму із вірою як елементом, модусом оптимізму, рекомендує для наближення до істини
прийняти як методологічний принцип пізнання постулат, що нічого не може бути істинно доведено,
якщо воно заперечує вірі. "Итак, мне кажется, что я достиг этой великой желанной цели – пише
Г. Лейбніц – согласия знания с верой…" [9: 177].
З Г. Лейбніцем веде жваву полемічну переписку П’єр Бейль. Цей впливовий французький
мислитель і філософсько-богословський критик намагався переконати Г. Лейбніца в тому, що головні
принципи християнського віровчення суперечать не тільки фактичним, емпіричним істинам, тобто
фізико-хіміко-біологічним законам світу, але і "вічним істинам" Г. Лейбніца, тобто законам
математики та логіки. Г. Лейбніц же вважав, що людський розум пересічного мирянина не здатний
осягнути найпростіші логічні та математичні істини, тому і признавав богословський принцип
"неисповедимости путей господних", згідно якого існують надрозумні для людського пізнання
істини. Цим самим спроба примирити філософію з релігією, вирішити суперечність між розумом та
5

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки

релігійною вірою, доведену П. Бейлем до своєї інтелектуальної кульмінації, навіть у системі
Г. Лейбніца як талановитого представника раціоналістичної філософії не отримала достатнього
теоретичного завершення. Зазначимо, що подібну спробу також намагався здійснити співбесідник
Г.Лейбніца, ерудований французький філософ, раціоналіст-теолог Н. Мальбранш, який також
полемізував із скептиком П. Бейлем.
Г. Лейбніц проводить диференціацію монад, душ та їх пізнавальних здатностей. "Всякая душа
знает бесконечное, знает все, но смутно… То же самое и в каждой монаде. Один Бог имеет
отчетливое познание всего, ибо он источник всему" [10: 410]. І в той же час Г. Лейбніц не просто
заперечує картезіанство, він демонструє свою монадологію і теодицею як логіко-гносеологічний
розвиток не тільки ідей Платона, Аристотеля, але і Р. Декарта, Б. Спінози, Локка та ін. Підводячи
підсумок своїх філософських розмислів Г. Лейбніц писав в одному із своїх листів до М. Ремона в
1714 р., що "стремился не только к сознанию системы, но старался откопать крупицы истины,
погребенной под домыслами различных философских сект, и собрать их воедино, добавив к ним коечто свое" [11: 530]. І далі "Я горд тем, что, следуя по его /Платона/ и по стопам других великих
мужей, я сумел развить его идеи и хотя бы в малой степени приблизиться к Edita doktrina Sapientum
templa serena¹. Я имею в виду всеобщие истины, которые сами по себе не зависят от фактов, но
которые служат, как я полагаю, ключом к науке, выносящей суждение о фактах" [11: 529].
Ми можемо стверджувати, що Г. Лейбніц "зняв" попередні міркування попередників та своїх
сучасників в "чистому виді", без запозичення, діалектично, і припускаємо думку, що він розвинув не
тільки ті ідеї, з якими погоджувався, але, як на його власну думку, і ті міркування своїх попередників,
якими вони щось у пізнанні заперечують. "Я пришел к выводу, – пише Г. Лейбниц М. Ремону в
1714 р., – что большинство школ правы в значительной части своих утверждений, но заблуждаются в
том, что они отрицают" [11: 531].
Ф. Енгельс в праці "Анти-Дюринг" відзначив, що в діалектиці заперечувати, не означає сказати
"ні", чи оголосити річ неіснуючою, або знищити цю річ любим способом. Ще Б. Спіноза
наголошував, що всяке обмеження чи визначення є в той же час заперечення. Але ж заперечення
попереднього одночасно виступає утвердженням нового, але не "голим" запереченням, а таким, яке
утримує все цінне, що міститься в попередньому, заперечуваному етапі розвитку пізнання істини і
включає його в новий етап (логічний та історичний) розвитку міркувань про осягнення істини, а
значить і про розвиток гносеологічного оптимізму як тенденції розвитку філософського знання,
світогляду і культури [12: 138].
Бажання перебороти гносеологічний дуалізм, що виникає як відношення протилежних
філософських систем Р. Декарта і Локка, вело Г. Лейбніца до побудови такої моністичної
філософської доктрини, яка на його думку, змогла б стати досконалою науковою парадигмою
пізнання істини. "Я льщу себя уверенностью, что проник в гармонию различных царств, и я убедился,
что обе стороны /прибічники Платона і Арістотеля та матеріалісти/, правы и им незачем вставать
между собой…" [13: 531].
Водночас Г. Лейбніц з сумом говорить про те, що людство втрачає, коли не усвідомлює ролі знань
в життєдіяльності людини, і особливо філософії, яку він дотримуючись загальноприйнятої на той час
наукової традиції, називає метафізикою. "Никто не достигнет высочайшей вершины истины, если не
займется самой метафизикой" [14: 178]. Тому сучасним йому станом освіти та виховання він
задоволений не був і наголошував на зміні всієї системи державного управління, пов’язуючи свої
оптимістичні надії із впровадженням в життя значних успіхів наукового знання.
Епоха Нового часу багата на різні прояви оптимізму у філософському осмисленні буття людини.
Так, скажімо, К. Гельвецій також демонструє нам оптимізм, але просвітницький, оскільки вважав, що
для досягнення людської досконалості потрібна тільки досконала освіта. У гносеології він
притримувався міркувань Локка, що здатність розумом пізнавати істину детермінована органами
чуттів, а індивідуальні пізнавальні здібності людини обумовлені отриманою ними різною освітою.
Гельвецій не зумів розвинути і доповнити сенсуалізм Локківської теорії пізнання, тому його
гносеологічний оптимізм є науково обмеженим.
Оскільки Гельвецій був знайомий із Вольтером, то між ними велась переписка, в якій Гельвецій
радиться із Вольтером з питань сенсуалістичної теорії Локка і сприймає Локківську ідею теорію
пізнання сенсуалістичного змісту. Проте в Гельвеція ми не зустрічаємо, як у Вольтера іронічносаркастичного філософського сприйняття ідей Г. Лейбніца в гносеології.
Вольтер же, з притаманним йому інтелектуальним сарказмом, не обмежує критику
Лейбніцівського оптимізму поемою "про загибель Лісабону". Таке відношення Вольтера повною
мірою проявилось і в повісті "Кандид, або оптимізм" /1759/. У постаті вченого Панглоса як носія
наперед встановленої гармонії, постійно наголошуючого на тому, що все чудово в цьому із кращих
світів, і якому постійно заперечує жорстока реальність життя Кандида та міркування песиміста
Мартена, Вольтер карикатурно зобразив саме Г. Лейбніца.
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По-вольтерівськи іронізує над історичним оптимізмом Г. Лейбніца і Б. Рассел, називаючи його
популістом за його досить відому фразу, що наш світ найкращий з усіх можливих світів. Крім того,
ми знаходимо у Б. Рассела спробу засвідчити дуалізм Лейбніцівської філософської системи з позиції
її змістовного наповнення. "Ляйбніца можна вважати автором двох філософських систем: одна, яку
він проголошував, – оптимістична, ортодоксальна, химерна і пуста; друга, яку згодом з-під його
рукописів поволі відкопали сумлінні пізніші видавці, – глибока, послідовна, дуже спінозівська і
напрочуд логічна" [15: 485-486].
Ми можемо припустити, що цей відомий англійський філософ продемонстрував нам
недалекоглядний скептицизм стосовно оптимістичності поглядів Г. Лейбніца. Б. Рассел не усвідомив
того, що Г. Лейбніц цією фразою продемонстрував нам свою глибоку інтелектуальну ерудицію,
обумовлену знанням усієї на той час філософської та природознавчої науки, розгортаючи її горизонти
взагалі за межі існування земної цивілізації, порівнюючи людський світ із іншим, наприклад,
тваринним світом, відомим своїми законами тогочасній людині. Якщо гіпотетично прийняти саме
такий хід думки Г. Лейбніца про "кращість" нашого світу, людського світу, то він безумовно правий,
а Б. Рассел продемонстрував свою наукову філософську обмеженість. Також Г. Лейбніц цією відомою
фразою знову ж таки в черговий раз продемонстрував велич людського раціо, розуму, інтелекту, його
перевагу над ірраціональним в осягненні істини буття. Що стосується, за висловом Б. Рассела, так
званої другої Лейбніцівської філософської системи, то саме вона і є внутрішньою характеристикою –
демонстрацією цієї величі розуму. Тому у Г. Лейбніца не дві філософські системи, як стверджує
Б. Рассел, а одна, і та оптимістична за своїм гносеологічним та соціальним змістом, оскільки нею він
демонструє нам наявну соціальну практику буття, практику гносеологічного пошуку істини,
притаманну людині вже не одне тисячоліття. Крім того, Г. Лейбніц демонструє своїм сучасникам
думку про існування інших, можливо неземних світів, які для людини XVII ст. ще невідомі, а тому й
гірші від "нашого", того, в якому сам Г. Лейбніц жив і творив. Г. Лейбніц в термін "найкращий із"
також вкладав саме здатність людини до самовдосконалення як в гносеологічному, так і в соціальнополітичному, економічному чи морально-етичному вимірі. Тому безперечним фактом є те, що він з
надією та впевненістю дивиться в майбутнє людства. "К довершению красоты и общего совершенства
божественных творений надо признать, что во всей вселенной /Univepsi/ совершается известный
непрерывный и свободный прогресс, который все больше продвигает культуру /cultum/. Так,
цивилизация /cultura/ с каждым днем охватывает все большую и большую часть нашей земли…. Что
же касается возможного возражения, что в этом случае мир давно стал бы раем, то ответить на него
легко. Хотя многие существа достигли уже совершенства, но из того, что непрерывное делимо до
бесконечности, следует, что в бесконечной глубине вещей всегда остаются части как бы уснувшие,
которые должны пробудиться, развиться, улучшиться и, так сказать, подняться на более высокую
ступень совершенства и культуры. Нет, следовательно какого-либо предела для прогресса" [16: 289290].
Отже ми бачимо загальну орієнтацію філософської доктрини Г. Лейбніца як оптимістичну на ті
проблеми, що виникали в економічно та політично відсталій Німеччині XVII – XVIII ст. при
бурхливому розвитку природничонаукових досліджень в усіх країнах Західної Європи, і яку не зуміли
розгледіти Вольтер та Б. Рассел. Правда, задля справедливості зазначимо, що Б. Рассел як
талановитий історик філософії пропонує не відкидати саме оптимістичність міркувань Г. Лейбніца, в
протилежному випадку це буде прояв неісторичності розгляду його філософії.
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Матеріал надійшов до редакції 14.04. 2010 р.
Довгань А. О. Об оптимизме в контексте размышлений
(не только антикартезианских) Г. В. Лейбница.
В статье на основе произведений сделан вывод о том, что отличие философской системы
гносеологического оптимизма Г. Лейбница от концептуальных подходов других современных
философов состоит в обосновании принципа бесконечности познавательного процесса,
онтологической основой которой является бесконечность объективного мира.
Dovhan A. O. On Optimism in the Context of Leibniz’s Ideas (not only anticartesian).
In the article on the bases of the works' analysis it is concluded that the difference between philosophical
system of G. Leibniz gnoseological optimism and conceptual approaches of other philosophers is in the
justification principle of cognitive process infinity, which is the ontological foundation of the objective world
infiniteness.
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КОНФЛІКТНІСТЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ:
СТАНОВЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВІДНОСИН У СУСПІЛЬСТВІ
У статті аналізуються проблеми становлення толерантних відносин у суспільстві. Показується,
що толерантність, яка передує виявленню різноманіття можливостей розвитку, закладається в
культурних стереотипах суспільства. Ключовим моментом є затвердження позитивного характеру
непередбачуваності процесів у суспільстві й культурі. Підкреслюється ефективність формування
толерантності як передумови стійкого і демократичного розвитку, що передбачає існування безлічі
можливих шляхів розвитку та забезпечує адаптивність соціокультурної системи в умовах
внутрішніх і зовнішніх конфліктів.
Одне із найвлучніших трактувань толерантності визначається як моральна якість, яка характеризує
відношення до інтересів, переконань, вірувань, звичок і поведінки інших людей. Толерантність
виражається у прагненні досягти взаємного розуміння й узгодження різнорідних інтересів та точок
зору без застосування тиску, переважно методами роз'яснення й переконання [1]. Перевага цієї
дефініції полягає в тому, що вона вказує на те, в чому толерантність проявляється (у прагненні
досягти взаємного розуміння й узгодження різнорідних інтересів і точок зору). А недолік її в тому, що
за цим припущенням визнається можливість досягнення бажаного результату без застосування тиску,
переважно методами роз'яснення й переконання.
Актуальність розробки цілісного концепту толерантності є безперечною, але не менш актуальним
є визначення конкретних шляхів становлення толерантних відносин у суспільстві, що і є метою
представленої статті. Адже саме в цьому, насамперед, буде проявляти себе толерантність як певна
соціальна реальність. Дескриптивний (описовий) метод, що опирається на такі прийоми, як
зіставлення, спостереження, узагальнення, типологізація форм соціальних взаємодій, дає можливість
вивчити, як історично становились ті або інші форми таких відносин. У сполученні з порівняльноісторичним він далеко не вичерпав свої пізнавальні, продуктивні потенції.
Важливою методологічною передумовою досліджень на тему толерантності є дієвий підхід до
проблеми. Чи є толерантність моральною якістю, гідністю і чеснотою соціальних суб'єктів (окремих
зрілих індивідуумів, прошарку інтелектуалів, певних спільнот, інститутів і держав) або просто
соціальною звичкою, якоюсь їхньою адаптивною якістю? Для життя соціуму це питання важливе не в
умоглядно теоретичній площині, a, передусім, у тому, щоб вона (тобто толерантність) проявлялася в
конкретних сферах і видах діяльності. Іншими словами, спільна діяльність людей у сфері задоволення
їх утилітарних, прагматичних інтересів регулює їхні взаємини поза площиною актуалізації
релігійних, етнічних, расових, культурних, поведінкових особливостей, але враховує, у першу чергу,
майнові, правові, фінансові, юридичні аспекти їхньої взаємодії, тобто весь спектр винятково
цивільних, універсальних характеристик, які стали головними при переході від традиційного до
модерного типу культури.
У новоєвропейській культурній традиції боротьба за толерантність йшла у вигляді постійних
конфліктів між колишніми й тими, котрі народжуються, спільностями, старими й новими
ідентичностями, які позначають суб'єкти нових відносин. До ряду таких нових відносин
зараховуються не тільки міжконфесійні контакти в умовах релігійного плюралізму, що народжується,
але й відносини власності в рамках формування капіталістичного способу виробництва. Історія
3ахідної Європи свідчить, що жоден із цих видів нових відносин не затверджувався без конфліктної
взаємодії. Іншими словами, саме конфлікт допомагав як оформленню, уточненню й відстоюванню
нових ідентичностей, так і формуванню толерантних відносин уперше в суспільстві. Необхідним
контекстом, у рамках якого йшов цей процес, було створення концепту волі совісті й невідчужуваних
прав людини. Саме цей контекст дозволяє говорити про народження так званого "юридичного
світогляду" (Е. Ю. Соловйов), феномена західноєвропейської правосвідомості, що задав
цивілізований рівень ведення конфліктів. "Ситуація релігійних війн оголила конфліктологічний
аспект прав совісті, а внаслідок цього й інших невідчужувано-особистих прав. Прийшла пора
домовленостей про взаємну терпимість (примирливих пактів й уній). Підвищився інтерес до
контрактного аспекту будь-яких правовідносин" [2]. Твердження про те, що конфлікт народжує
толерантні відносини, не виглядає парадоксом, не піддається сумніву той факт, що суб'єкти
толерантності (окремі люди, спільності, соціальні групи, держави) у правовому аспекті добре
захищені й готові відстоювати свої права в юридичному просторі.
© Іванова К. А., 2010
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Історичний досвід закріплюється в неусвідомлюваній повсякденній практиці толерантних
відносин. Яскравим прикладом тому служить зіставлення ступеня сформованості комунікативної
категорії толерантності різних народів, у яких продукуються різні типи конфліктів. Як показує
класична робота Л. Козера "Функції соціального конфлікту", диференціація реалістичних і
нереалістичних конфліктів – перший крок у переході до цивілізованої конфліктності. Суспільні
системи, безумовно, розрізняються за ступенем терпимості до конфлікту й можливостей через нього
підтримувати й розвивати свою внутрішню структуру. Однак, як показав Льюїс Козер у своїй роботі,
що стала настільною книгою кожного соціолога, конфлікт конфлікту – ворожнеча [3]. Сприятливим
впливом на ситуацію в соціумі володіє реалістичний конфлікт, який переслідує конкретну мету і
виникає із приводу локальної проблеми. У цьому випадку конфлікт – одна з форм рішення даної
проблеми, що може бути замінена іншим, тобто конфлікт тут – засіб, а не ціль. Саме такі конфлікти
оздоровлюють суспільство, уточнюють ідентичності групових або індивідуальних конфліктантів,
реальне співвідношення їхніх сил і межі претензій тих або інших соціальних суб'єктів. Утім, для
твердих соціальних структур, нездатних до саморозвитку, нетерпимих до конфлікту, у які сам
конфлікт не інституціоналізований, цей вид взаємодії не може бути ефективним. У такому соціумі
переважає нереалістичний конфлікт, конфлікт заради конфлікту, конфлікт як хміль, що дозволяє
перерости в агресію, яка уже накопичилася, у ворожі почуття, зменшити фрустрацію, але при цьому
не вирішити саму проблему.
Нереалістичний конфлікт ідентифікує ригідне суспільство. У такому суспільстві гіпертрофовані
інститути, які виконують роль "захисних клапанів" для відводу ворожих й агресивних емоцій.
Уникнення ж конфлікту як прямого зіткнення й вираження ворожих почуттів до джерела фрустрації в
такому суспільстві породжує механізм переносу (З. Фрейд) ворожого поводження з його джерела на
заміщувача (пошук ворога, "козла відпущення", підвищений попит на чаклунство) або виробляються
й закріплюються акти по зняттю напруги, котрі не вимагають для цього ні справжнього, що ні такого,
який заміщає, об'єкта, ні, найголовніше, змін відносин у суспільстві. Пошук ворога або "козла
відпущення" – найдавніший механізм каналізації надлишкової напруги в соціумі.
Рядовий соціальний суб'єкт, який становить субстанцію суспільств, що переживають процес
культурних і соціальних змін від тоталітаризму до демократії, істотно різний. Це дві непорівнянні
ідентичності. "Тоталітарний рух, – визначає X. Арендт основні риси масової людини такого
суспільства, це рух не організованих і таких, які визнають своє положення й сутність, класів, а це
вираження устремлінь мас, відірваних від звичного й освоєного соціального ґрунту, вибитих із
традиційних соціальних "осередків" й у цьому змісті декласованих. Особистість, яка належить до
такої маси, відрізняє не те, що в неї є, а те, чого в неї немає: неприкаяність, відсутність не тільки
власності, але й власного Я, почуття схвильованості й виснажливе почуття самотності. Цим
визначається її сильний поклик до нормального, стабільного, забезпеченого життя. Але оскільки
можливості її самодетермінації, самовизначення досить обмежені, y такого роду особистості
формується готовність до підпорядкування тому, хто здатний і береться надати їй умови для цього
стабільного й забезпеченого життя" [4].
Демократично ж орієнтована людина – це людина, упевнена в необхідності волі індивіда,
політично терпима до позицій та інтересів інших людей, вона довіряє своїм співгромадянам й у той
же час характеризується певною часткою настороженості відносно політичної влади: ця людина
законослухняна, але водночас готова відстоювати в державі свої права, конфліктувати з нею на цьому
ґрунті. Вона підтримує основні демократичні настанови й інститути і одночасно уважно стежить за
тим, щоб політична діяльність незмінно опиралася на силу закону [5].
Подолання властивостей тоталітарного суспільства й демократизація суспільних відносин будуть
супроводжуватися усуненням абсолютних і виникненням реалістичних, регульованих,
інституціоналізованих конфліктів. Ознаками переходу до цивілізованих форм ведення конфліктів
стали не тільки більш часті звертання противників у суд і ріст їхньої юридичної компетентності й
правосвідомості, але виникнення й функціонування інституту медіації – посередницьких послуг з
урегулювання конфліктів. Медіація – дитя західної культури. Наскільки її можна використати за
рамками цієї культури, покаже майбутнє. Але історично російська культура була схильна до розвитку
природно складних соціальних, a не правових механізмів регулювання конфліктів, тобто десь у
глибині схильність до медіації є."
Медіація – метод, при якому сторони керують і контролюють перебіг самого процесу переговорів,
так і його результат – згоду, якою в підсумку є обопільний виграш, оскільки зберігається в суперечці
гідність і разом з тим існує можливість відновлення необхідних і бажаних відносин між
конфліктуючими сторонами. Різниця між судовим (з позицій права) і переговірними (з позицій
інтересів) підходами разючі. Якщо суд погіршує відносини сторін, виносячи звинувачувальне
рішення й призначаючи покарання; орієнтоване на те, що відбулося в минулому, здійснюючи це
привселюдно, тo медіація поліпшує відношення сторін, які отримують навички й досвід вирішення
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конфліктів у майбутньому. Здійснюючи конфіденційно переговорний процес, без обвинувачення,
медіатор оптимізує майбутні відносини конфліктантів. Минуле обговорюється для звільнення від
негативних почуттів і визначення майбутнього поводження. У якості фактів у таких комунікаціях
розглядається те, що двома сторонами приймається за правду. На відміну від судового рішення, зa
виконанням якого стежить держава, у цьому випадку сторони самі стежать за дотриманням згоди [6].
З 1993 р. існує Санкт-Петербурзький центр розв’язання конфліктів, який не тільки готує фахівців в
області медіації, але й бере активну участь у роботі з урегулювання конкретних зіткнень у сфері
виробництва, торгівельно-фінансовій, у державних адміністративних установах, у міжособистих
відносинах [7]. Навчання через переговорний процес новим формам поводження, новим суспільним
відносинам, породжує й нові ідентичності: людей, які більш реалістично оцінюють себе й оточуючих,
зовнішні й внутрішні фактори особистого, сімейного й соціального життя, більш терпимих один до
одного. Директор СПБ центру розв’язання конфліктів – O. В. Аллахвердова – відзначає й ще один
важливий підсумок: у процесі навчання посередництву різних фахівців, навчені медіатори стають
толерантними людьми, менш залежними від зовнішніх обставин, вони вміють конструктивно, без
обвинувачень, розглядати будь-які обставини суперечки, змінюється їхня самосвідомість і поведінка
вбік підвищення терпимості, готовності розуміти інтереси інших людей. Таким чином, метод
навчання медіації стає технікою розвитку толерантних відносин, робить особистість більш відкритою
до взаємодії в конфліктному середовищі, вона стає самоактуалізуючою й вільною в задоволенні своїх
інтересів і потреб, незважаючи на складність соціальної ситуації [5].
Уявлення про позитивну роль конфлікту й необхідність альтернатив розвитку як основа
адаптивних змін соціальної системи відповідає сучасній синергетичній парадигмі, відповідно до
положень якої не існує раз назавжди заданого вектора розвитку, а зміни носять спонтанний і
хаотичний характер [8]. Плюралізм ототожнюється з потенційною варіативністю або "подійністю",
тим хаосом (можливостей) який породжує новий порядок, толерантність з його психологічним або
соціально-психологічним середовищем. Позитивний конфлікт можна витлумачити як механізм
відбору альтернатив, що веде до ускладнення структури або до підвищення її адаптивних
можливостей [9], а негативний – як механізм соціально-культурної ентропії або розпаду суспільства.
До цього розпаду веде заперечення установки на толерантність і відмову від заміни "конфліктної"
установки на "медіальну". Сама медіальність – це своєрідний "аттрактор", та позиція відносного
порядку, який завжди є присутнім усередині процесу безперервних змін. Можливо штучне ведення
елементів порядку в "імовірнісні" соціокультурні процеси й відрізняє процеси самоорганізації в
соціумі, від типологічно однорідних процесів у живій неживій природі. Причому не механічного
маніпулювання, а співучасті, що є одним з факторів хаосу, який породжує порядок. Того хаосу, який
завжди містить можливості альтернативних відповідей на зовнішні й внутрішні виклики.
Висновки: Конфлікт повинен розгорнути всі свої позитивні функції. У цілому ж шлях переходу
до цивілізованої конфліктності буде складатися з визначення консенсусу базових цінностей, на основі
яких конфлікт перетвориться в механізм балансування інтересів і рівноваги сил у суспільстві між
окремими групами й індивідами уточнення й удосконалення взаємно визнаних норм і правил, які
керують його перебігом і є обмежуючими формами його реалізації. Породжуючи нові ситуації,
конфлікти будуть стимулювати вироблення нових норм і правил, підвищуючи толерантність до
інновацій, активізуючи участь у соціальному житті й збільшуючи адаптацію до нових умов
функціонування.
Породжуючи нові ідентичності, конфлікт буде призводити до створення нових груп інтересів,
оформленню коаліцій й асоціацій сторін, які раніше не взаємодіяли. Поступова, неминуча
інституалізація конфлікту допоможе зробити його більш регульованим, керованим, передбачуваним,
створить орієнтири для його завершення й підвищить терпимість до нього. Соціальний конфлікт не
тільки повинен допомогти структурувати соціум, диференціювати його членам, визначаючи
співвідношення сил та порядок особистісних відносин між ними, але й створити передумови для
інтеграції суспільства.
Толерантність повинна створити можливості для реалізації різноманітних альтернатив, істотно
підвищивши адаптивні можливості як суспільства в цілому, так й окремих його членів. Процес
соціокультурних змін є невід'ємним від конфлікту, котрий розуміється як позитивний, і
різноманітності конструктивних можливостей, які породжують порядок з хаосу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Тойнби А. Постижение истории / А. Тойнби [пep. c англ. сост. A. П. Огурцов. вступ. статья
В. И. Уколовой]. – М., 1991. – C. 167.
2. Соловьев Э. Ю. Генезис прав человека и исторические истоки толерантности / Соловьев Э. Ю //
Толерантность : материалы Летней школы молодых ученых "Россия–Запад: философские основания
социокультурной толерантности", Екатеринбург, сент. 2000 r. B 2 ч. / [Под ред. M. Б. Хомякава]. Ч. 2.
Екатеринбург: Изд-во црап. ун-та, 2001. – C. 146.

11

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки
3. Козер Л. Функции социального конфликта [текст] : пер. с англ. / Л. Козер ; пер. с англ. О. А. Назаровой,
под общ. ред. Л. Г. Ионина. – Москва : Идея-Пресс : Дом интеллектуальной книги, 2000. – 205 с.
4. Степанов Е. И. Конфликтология переходного периода: методологические, теоретические и
технологические проблемы (по результатам исследовательских проектов) / Е. И. Степанов. – М., 1996 –
C. 97.
5. Аллахвердова O. B. Медиация – средство повышения толерантности личности / Аллахвердова O. B. //
Личность в парадигмах и метафорах: ментальность, коммуникация, толерантность. – Томск, 2002. –
C. 214, 216.
6. Ивалова E. H. Медиация – как aльтернативный суду спосoб рaзрешения конфликтoв // Альтернативные
способы рaзрешения конфликтов. – Саратов, 1999. – C. 26–31.
7. Аллахвердова O. B. Медиация // Конфликтология / Под ред. A. С. Кармина. – СПб., 2000. – C. 427.
8. Словарь по этике / [под ред. A. A. Гусейнова и И. С. Кона. 6-е изд.]. – М.: Политиздат, 1989. – C. 351.
9. Козер Л. Функции социального конфликта [nекст] : пер. с англ. / Л. Козер ; пер. с англ. О. А. Назаровой,
под общ. ред. Л. Г. Ионина. – Москва : Идея-Пресс : Дом интеллектуальной книги, 2000. – 205 с.

Матеріал надійшов до редакції 05.04. 2010 р.
Иванова К. А. Конфликтность и толерантность:
становление толерантных отношений в обществе.
В статье анализируются проблемы становления толерантных отношений в обществе.
Показывается, что толерантность, предшествующая многообразию возможностей развития,
закладывается в культурных стереотипах общества. Ключевым моментом является утверждение
положительного характера непредсказуемости процессов в обществе и культуре. Подчёркивается
эффективность формирования толерантности как предпосылки устойчивого и демократического
развития, предполагающего существование множества возможных путей развития,
обеспечивающего адаптивность социокультурной системы в условиях внутренних и внешних
конфликтов.
Ivanova К. A. Conflict and Tolerance: Becoming of Tolerant Relations in Society.
In the article the problems of becoming of tolerant relations in society are analyzed. It is shown that
tolerance, preceding the variety of possibilities of development, is mortgaged in the cultural stereotypes of
society. A key moment is claiming of positive character of unforeseeableness of processes in society and
culture. Efficiency of forming of tolerance as pre-conditions of steady and democratic development,
supposing existence of great number of possible ways of development, providing adaptiveness of the sociocultural system in the conditions of internal and external conflicts is underlined.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПОЛІТИЧНО НЕСТАБІЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Проаналізовано протиріччя як джерела нестабільності й нетолерантності в сучасному
українському суспільстві. Розглянуто роль правлячої еліти в політичній нестабільності.
Запропоновано заходи зміцнення толерантності в контексті реформування політичної системи.
Доведено, що толерантність в політичному нестабільному українському суспільстві на етапі його
демократичної консолідації виступає однією із її передумов, фоном, що сприяє проведенню необхідних
трансформацій.
Україна належить до держав, у яких надто складно, суперечливо відбуваються трансформаційні
процеси. Одним із наслідків цих змін має стати усталена толерантність, яку слід розуміти не просто
як терпиме ставлення до інакшості іншого, а, передовсім, як згоду між опонентами у найвищих цілях
та інтересах (Р. Арон). Проте наразі спостерігаються настрої радше нетолерантності, навіть,
ворожнечі з огляду на гостроту політичної конфронтації, особливо після 2004 року. Дослідження
феномену толерантності набуває не лише актуального теоретико-пізнавального, але й практичного
значення, маючи на увазі її незамінну роль у демократичній моделі консолідації суспільства –
служити її передумовою та виступати стосовно плюралістичної природи сучасного соціуму єдино
прийнятним типом соціальності.
Причини, природа, форми вияву, способи подолання політичної нестабільності і шляхи
консолідації на принципах загальнонаціональної злагоди представлені в працях таких учених, як
М. Михальченко, Ф. Рудич, С. Бондар, С. Телешун, Ю. Левенець, В. Кремень, Т. Ткаченко,
В. Бортников, Л. Нагорна, В. Котигоренко, І. Побочий, І. Кіянка, О. Москаленко, Н. Вінничук,
О. Колтунов, О. Новакова, М. Кармазіна та ін. Можна сказати, що зазначена проблематика посідає
одне із центральних місць у сучасних політологічних розвідках. Проте, як нам уявляється, ще не
знаходить достатнього висвітлення в наукових дослідженнях аналіз нетолерантності як відображення
наявних суперечностей самого суспільства, пошук шляхів формування толерантності в контексті
вдосконалення його політичної системи.
Метою даної статті є проаналізувати причини, що заважають розвитку толерантності в сучасному
українському суспільстві та окреслити необхідні для її утвердження кроки в річищі вдосконалення
існуючої політичної системи.
Слід підкреслити зв’язок толерантності з демократією – чим більше клітин суспільного організму
живляться її цінностями, тим сприятливішими стають умови для прояву толерантності як принципу
відносин між людьми, як соціальної цінності, як морального ідеалу. Консолідована демократія веде
до політичної стабільності, яку розуміють як "мистецтво балансування" між різними політичними
силами і тенденціями (мистецтво компромісу)" [1: 144]. Її антипод – політична нестабільність –
означає насамперед стан конфліктності, що активно продукує нетолерантність. Витоком конфлікту є
протиріччя; це такий стан розгортання протиріччя, коли воно сторонами усвідомлюється і коли ті
прагнуть отримати вигоду за рахунок один одного [2: 15]. Протиріччя носять універсальний характер
і необхідність дослідження їх зумовлюється методологічною вимогою розглядати багатоманітність
елементів єдиного суспільного цілого. Протиріччя виступає відношенням між цими елементами
цілого, що з’являється при будь-якій диференціації в структурі цілого. Теперішня диференціація,
властива українському суспільству, несе в собі імпульс протистояння:
- інтересів різних регіонів і центру, "регіонів-донорів" і депресивних регіонів. Так,
співвідношення між максимальним і мінімальним значенням валового регіонального продукту на
людину (регіоном-лідером і регіоном-аутсайдером) становить 6,7 раз [3: 27]. За умови політизації
такий розрив несе небезпеку міжрегіонального відчуження та політичної і економічної
автономізації окремих регіонів [4: 100];
- носіїв несхожих мовно-культурних та етнічних ідентичностей у багатонаціональному складі
населення України, просторові локалізації котрих значною мірою співпадають з історично
сформованими регіонами, посилюючи при цьому роль регіональних розбіжностей [5];
- між віруючими на ґрунті міжцерковних, міжконфесійних відносин, а також всередині
українського православ’я як історично укоріненої і найчисельнішої конфесії. При цьому
"міжцерковні та міжконфесійні конфлікти в Україні…відбивають у релігійній формі наявність у
державі різних внутрішньо- і зовнішньополітичних орієнтацій населення" [6: 14].
- прихильників розбудови національно орієнтованої держави з преференціями для титульної
нації і тих, хто схиляється до цінностей мультикультуралізму і зверхності індивідуальних прав і
свобод. Ускладнює ситуацію те, що лінії розмежування між ними почасти, а подекуди й значною
© Ханстантинов В. О., 2010
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мірою, відтворюють особливості розміщення мовно-етнічних, конфесійних, територіальнорегіональних спільнот на карті України;
- прибічників євроатлантичної і євразійської зовнішньополітичної стратегії, що певним
чином повторює і доповнює попередні лінії розмежування;
- правих і лівих. Судячи по поточній передвиборчій риториці, вони залишаються на
властивих їм догматичних позиціях. Негнучкість будь-якої однобічної ідеології лише консервує
проблеми, надаючи їм час від часу певного вибухонебезпечного в соціальному плані характеру;
- держави і громадянського суспільства, влади і значної частини суспільства. Особливу увагу
привертає те, що, за словами М. Михальченка, декларації лідерів і їхні практичні дії разюче
розходяться, і в масовій свідомості влада дедалі більше оцінюється з недовірою, її дії зустрічають
спротив у різних формах і як наслідок "сама влада дуже часто є джерелом напруженості" [7: 18];
- бізнес-класу і найманих працівників, що проявляється, зокрема, у зростаючому соціальноекономічного розшаруванні населення країни. Додаткову напруженість створюють протилежні
тенденції рівня доходів. Так, за 2008 р. кількість мільйонерів в Україні збільшилась з 7044 до 7423
осіб [8: 4], а зарплати населення за час кризи в доларовому еквіваленті з урахуванням девальвації
гривні впали майже на третину [9: 18];
- різних еліт в центрі та інтересів центральної і регіональних еліт. У результаті проведеної
політичної реформи склалась така система управління, якої немає в жодній іншій країні світу, і яка
постійно приречує на конфлікти Верховну Раду, Кабінет Міністрів і Президента та спричиняє
суперництво у полі виконавчої влади[10: 9]. Але найсуттєвішим недоліком стало те, що "виникла
система безвідповідальної влади" [11: 67];
- всередині самої правлячої еліти між різними її угрупованнями та між окремими лідерами,
ураженими синдромом "політичного наполеонізму" (Ю. Іщенко), що незмірно розширює зону
політичних ризиків. У межах комунікації ризиків має місце їх синергетична нелінійна взаємодія,
інверсія одних ризиків в інші [12: 9].
Усі названі протиріччя продукують нетолерантність, але різною мірою. Парадокс полягає в тому,
що політичну стабільність у нас у першу чергу розхитує правляча еліта, яка продукує і практикує
конфліктогенні відносини між центрами влади, і крім того своїми непродуманими підходами до
об’єктивно існуючих протиріч, властивих суспільному розвитку як такому (найбільш серйозні з них
ми навели вище), трансформує їх у політичні конфлікти. Головною причиною цього, на нашу думку, є
щільне переплетення влади і бізнесу, відносин влади і відносин власності. Крім того, впливають
особливості нашої ментальності і політичної культури, що не сприймають взаємні поступки як
суспільно цінне і необхідне, натомість керуються правилом "Переможець отримує все". Особисті
амбіції лідерів, які прагнуть закарбувати своє ім’я в історії, часто беруть гору над загальними
інтересами. На визначальну роль саме суб’єктивного чинника нетолерантності вказують багато
вчених. Наприклад, В. Котигоренко пише: "Якщо в поведінці переважає орієнтація на конструктивну
взаємодію в інтересах політичної стабільності і владно-управлінської ефективності, недосконалість
правових норм, інших інституціональних регуляторів та інститутів політичної системи не створює в
ній якихось конфліктогенних зон. Останні формуються тоді, коли в більшості представників
правлячого класу орієнтація на конструктивну взаємодію відсутня або є рецесивною" [13: 19].
Самі по собі конфлікти іманентні демократії, яка, на думку С. Ліпсета, є "соціальним механізмом
для врегулювання проблеми соцієтального прийняття рішень щодо груп з конфліктуючими
інтересами, з мінімальною енергією і максимальною згодою" [14: 239]. Домінування або конфлікту,
або консенсусу шкодить самій природі демократії. Подальша демократизація суспільства передбачає
не штучне приборкання конфліктів, а розвиток адекватних механізмів знаходження згоди. Одним із
важливих елементів цього є толерантність як певний тип поведінки в конфліктних ситуаціях,
зорієнтований на активний відкритий діалог, обмін ідеями, компроміси в ім’я загального блага
(common good), що належить всім і кожному, але не може бути привласнений ніким. Таким common
good в українського народу є незалежна держава. По мірі усвідомлення цього факту політичним
класом формуватиметься його здатність виявляти толерантність як демократичний інструмент
оперування з багатоманітністю.
Для утвердження толерантності також потрібні певні організаційні та інституціональні підстави,
які слугували б своєрідною матрицею функціонування елементів політичної системи. Необхідне
перетворення елітарної моделі демократії, яка фактично склалась в Україні і яка лишає за народом
тільки право віддавати на виборах свій голос на користь певної політичної сили, але реально
позбавляє його участі у формуванні складу представницької влади, участі в реалізації політики і
громадянського контролю за державною машиною. Першим етапом на цьому шляху має бути чітке
розмежування функцій, повноважень, відповідальності. Інтереси держави та інтереси окремих її
спільнот можуть не співпадати і ніколи держава не має бути знаряддям пріоритетного обслуговування
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корпоративних, приватних або чиїхось інших специфічних потреб. Слід розділити бізнес і владу,
роз’єднати іманентно властиву демократії політичну боротьбу і економічну конкуренцію.
На регіональний рівень варто було б перемістити левову частку питань гуманітарної політики,
соціального захисту, організації туризму, рекреаційно-оздоровчої справи, міжнародного культурного
співробітництва тощо. Це значно активізувало б пошук і оптимальне використання місцевих ресурсів
і послабило б тиск на загальнонаціональну єдність як наше загальне благо у зв’язку з питаннями
використання мов, ставленням до тих чи інших історичних пам’яток, подій, персоналій, свят тощо.
Взагалі, на наше переконання, для української держави як поліетнічної, багатоконфесійної, з
усталеними культурно-цивілізаційними відмінностями оптимальним
для забезпечення її
загальнонаціональної консолідації був би принцип єдності через багатоманітність як фундамент
утвердження толерантності.
Сама по собі вона не з’явиться, навіть якщо всі політичні актори запевнятимуть у своїй відданості
її цінностям – ввічливості, терпимості, терпеливості, чуйності тощо. Для її утвердження необхідна
низка примусових процедур стосовно співпраці в політико-державній діяльності, у проведенні
попередніх громадських слухань, погоджувальних рад і комісій тощо. Необхідно належним чином
врегулювати на законодавчому рівні місце і роль парламентської і позапарламентської опозиції, а
також ухвалити Етичний кодекс депутата, блок етичних обов’язків при реєстрації політичної партії чи
іншого публічно діючого об’єднання громадян. Варто запровадити тимчасовий мораторій на публічні
виступи тих діячів, в тому числі журналістів, котрі зазіхають на міжрелігійний, міжетнічний мир,
схильні до екстремістських політичних заяв.
Утвердження толерантності передбачає формування таких правових засад, які б, по-перше,
законодавчо забезпечували індивідуальні права і свободи людини, по-друге, підтримували та сприяли
б реалізації специфічних інтересів недомінуючих соціальних груп (демографічних, етнічних, мовних,
інших, які традиційно сприймаються як меншини), у зв’язку з належністю до котрих
проблематизується здійснення людиною частини її прав і свобод, і, по-третє, які б встановлювали
відповідальність і посилювали боротьбу з проявами дискримінації, ксенофобії, різного роду
нетерпимості.
Можна оцінити як недостатній рівень правової підтримки розвитку толерантності з боку держави.
Як зазначено в доповіді "Ксенофобія в Україні – 2008 рік", підготовленій Конгресом національних
спільнот, у нас безнадійно застаріли чинні закони про мови, про національні меншини, немає
Концепції державної етнополітики, законів про реституцію націоналізованої власності національних
спільностей, про національно-культурну автономію тощо [15: 14]. Через правовий нігілізм і корупцію,
як вважає президент Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO ) Драга Коса, існує суттєвий
розрив між вже прийнятими законами і рівнем їх виконання [16: 6]. Загалом у 2008 р. стан справ з
дотриманням прав людини погіршився [17]. Головними проблемами, на думку Human Rights Watch,
залишаються тортури в тюрмах, дискримінація жінок на роботі, ворожість населення до біженців та
мігрантів [18].
Бути толерантним не примусиш лише силою закону. Абсолютно необхідна нова якість
громадянськості людей, формування високої загальної культури, подолання правового нігілізму,
активне поширення ліберальних цінностей як основи духовного клімату. В економічній науці є
поняття "public bads" – суспільні антиблага (наприклад, забруднення довкілля) – це продукт людської
діяльності, обов’язковий для використання в тому розумінні, що кожна особа змушена його
споживати, поза залежності від бажання, з негативними наслідками для себе. Брудна боротьба між
гравцями на політичному полі через засоби масової інформації фактично постійно нав’язується
людині як глядачеві чи читачеві. Вона споживається як специфічний продукт, виготовлений за
участю політтехнологів, психологів, іміджмейкерів, конфліктологів, інших фахівців і тому не
помітний для самої людини. Наслідки цього невтішні для суспільної моралі. Небезпечними вони є і
для консолідації та утвердження цінностей толерантності. В інтересах самої демократії і суспільної
злагоди слід обмежити негативний вплив поширюваних через ЗМІ "public bads".
Таким чином, толерантність у політичному нестабільному українському суспільстві на етапі його
демократичної консолідації виступає однією із її передумов, фоном, що сприяє проведенню
необхідних перетворень, ефективності функціонування органів влади через готовність суб’єктів до
злагодженої взаємодії. Джерела політичної нетолерантності укорінені в різних за природою
протиріччях, властивих плюралістичній природі суспільного цілого, які зацікавленими суб’єктами
експлуатуються через механізми конфліктної політизації. Це, своєю чергою, гальмує толерантизацію
суспільного життя. Утвердження цінностей толерантності передбачає подальше вдосконалення
політичної системи у напрямі її демократизації, активізацію громадянського суспільства, зміцнення
основоположних свобод і прав людини.
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Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2009 р.
Ханстантинов В. А. Толерантность в политически нестабильном обществе.
Проанализированы противоречия как истоки нестабильности, интолерантности в современном
украинском обществе. Рассмотрена роль правящей элиты в политической нестабильности.
Предложены меры упрочения толерантности в контексте реформирования политической системы.
Доказано, что толерантность в политическом нестабильном украинском обществе на этапе его
демократической консолидации выступает одним из её оснований, фоном, которое способствует
проведению необходимых трансформаций.
Hanstantinov V. A. Tolerance in a Politically Unstable Society.
Analysis of contradictions as sources of instability and intolerance in modern Ukrainian society is carried
out. The role of the ruling elite in political instability is considered. A tolerance-building measures in the
context of reforming the political system are suggested. It is proved that political tolerance in an unstable
Ukrainian society on the stage of its democratic consolidation serves one of its prerequisites, a background
that contributes to the necessary transformations.
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ФЕНОМЕН СТРАХУ СТАРОСТІ: ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКОЇ ТА НАУКОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ
У статті здійснено аналіз підходів до вивчення старості та причин виникнення страху старості.
Дослідження здійснено в міждисциплінарній площині, що дало можливість окреслити семантичне
поле поняття "страх старості".
Інколи першим піддається старості тіло, інколи душа.
М. Монтень

Прочитавши назву цієї статті, мабуть, більшість себе запитає: чи існує страх старості? Чи боюсь
настання віку, який називають старістю? Відповіді на ці питання мають суто суб’єктивноіндивідуальний характер. Зазначимо, однак, що вони цікавили людину здавна, зокрема ще таких
видатних філософів як Платон, Епікур, Марк Тулій Цицерон, Сенека тощо.
Щодо більш наближених до сучасності досліджень, наведемо такий приклад. У 1989 році
соціологами СРСР було розроблене та проведене дослідження під умовною назвою "Радянська
людина", в межах якого визначено найбільш актуальні страхи тогочасного населення однієї шостої
частини суші. Серед них, за результатами опитування, був вказаний і страх старості. При повторному
опитуванні в 1992 році, незважаючи на кардинальні зміни в суспільстві, пов’язаних з утворенням
нових держав, змінами в суспільстві в цілому, серед актуальних страхів наразі знову був і страх
старості [2: 6-7]. Якщо розглядати страхи людей на різних етапах життя, то страх старості традиційно
відносять до страхів дорослих [3: 869].
Глобалізаційні і демографічні зміни країн світу, які характеризуються терміном "старіння
населення" [4: 176], стали поштовхом до виникнення в наш час такої науки як геронтологія.
Наслідком дослідження проблем старості, старіння стає виокремлення в її межах геронтосоціології,
геронтопсихології, геронтософії. Зазначимо, що дослідження з проблем старості, старіння на даний
час проводиться насамперед у медицині, психології, соціології. Тому філософський аналіз обраної
тематики видається актуальним.
Геронтологічній проблематиці присвячені праці В. Донцова, В. Крутька, А. Труханова,
психологічний аспект старіння висвітлено в дослідженнях В. Ануріна, І. Кемпера, Е. Еріксона,
Я. Стюарт-Гамильтона, феномен старості з філософської точки зору досліджено І. Ждановою,
Н. Рибаковою. Однак, феномен страху старості в них розглянуто побіжно, в аспекті аналізу інших
проблем онто- та філогенезу. Тому метою даного дослідження є філософський аналіз страху старості
як соціокультурного феномена. Крім того, прагнемо окреслити семантичне поле поняття "страх
старості", оскільки в науковій довідниковій літературі воно ще не знайшло термінологічної фіксації.
Для реалізації поставленої мети необхідно, як видається окреслити можливі причини страху старості,
тобто його природу, і дослідити напрацювання його подолання. Схематично аспекти філософського
аналізу феномена страху старості запропоновано розглядати як зображено на рис. 1.
При роздумі над проблемою насамперед варто з’ясувати, коли ж наступає старість? Якщо ще
донедавна було щастям досягти віку розквіту мудрості, то "культ молодості", який є однією з
характеристик суспільств розвинених країн сучасності, спричинив негативне ставлення до старечого
віку та невизнання свого віку як похилого. Підтверджує цю тезу, зокрема, опитування громадської
думки, проведенні ВВС, які показали: чим старіша людина, тим з більшим віком вона асоціює
поняття старість. Респондентів (1009 осіб) запитали, людей якого віку вони вважають старими.
Четвертина опитаних (24%) відповіли, що старою вважають людину у віці 70-74 роки, але цікавим є
диференціація відповідей відповідно до віку респондентів. Майже всі опитані загалом погодились, що
не вважають людей віком до 60 років старими. Але на думку 18-24 річних 60-64 роки – це вже поріг
старіння (так вважають 30% респондентів). П’ята частина (21% опитаних) 35-44 річних респондентів
також вважають вік 60-64 роки старістю, але у цій групі вікова межа почала зростати – четвертина
опитаних зазначили, як старість, вік 75-79 років або 80-84 роки. Серед опитаних віком від 65 років,
16% не визначили чітко вік старіння, в той же час 22% вважають порогом старіння 80-84 роки [5].
Крім того, варто вказати ще на один аспект проблеми страху старості, а саме: віковий. Як
виявилось поняття віку людини є досить умовним і не завжди паспортний вік відповідає зовнішності
людини. Тому щодо видів віку людини, існують різні класифікації. Враховуючи, що процес старіння
має індивідуальний характер, виділяються наразі:
- хронологічний вік (паспортний);
- біологічний вік (фізіологічний стан всіх систем організму);
© Коваль Т. В., 2010
17

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки

- психологічний вік (визначається тим, наскільки молодою або старою відчуває себе людина,
визначається важливими подіями в життя людини, по яких людина підводить підсумки свого
життя);
- соціальний вік (пов’язаний зі стереотипами поведінки в тому чи іншому віці, уявленням про
поведінку, сферу діяльності людини певного віку) [6].
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Соціальні

Психологічні

Біологічні

Способи
подолання

Залучення до активної
громадської діяльності,
культивування поваги до
людей похилого віку
тощо

Заняття творчістю, розширення спілкування та
інтересів, хобі тощо

Зміна способу життя
(відмова від шкідливих
звичок, раціональне харчування, помірне фізичне навантаження тощо)

Результат

Повноцінне та активне життя протягом всього
онтогенезу

Причини

Філософський аналіз

Страх старості – це емоційний стан людини, що виникає внаслідок виявлення та
оцінки меж загрози біологічного, соціального та психологічного існування особистості, яка детермінована реальними або майбутніми фізіологічними, соціальними та психологічними змінами, безпосередньо або опосередковано пов’язаними з віком, основою виникнення якого є базовий інстинкт – інстинкт самозбереження та система дотичних страхів (смерті, самотності, хвороби).
Рис. 1.
У психології старість вивчається як віковий період та виокремлено галузь, яка вивчає психічний
стан людей похилого віку – геронтопсихологія. Вкажемо декілька аспектів розуміння старості у
психології. Старість – це "…заключний період життя, умовний початок якого пов’язаний з відходом
від особистої участі в продуктивному житті суспільства" [7: 504]; "…період життя людини і вищих
тварин, що наступає за зрілістю, стадія дряхління, послаблення діяльності організму, згасання
психічних функцій і процесів" [8: 182]; "…період життя людини після зрілості – найвищого її
розвитку. Ознаки старіння: ослаблення здоров’я, фізичних сил, пам’яті, уваги, зниження
працездатності" [9: 405]. Як показує аналіз визначень даного поняття, вони характеризують старість з
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негативної точки зору, а саме: по-перше, фізична слабкість пов’язана з одряхлінням тіла; по-друге,
сповільнення розумової діяльності; по-третє, зміна соціального статусу.
Тут варто згадати поняття "синильний", яке вживалося часто як синонім до слова "старий" і воно
не мало негативного підтексту, тільки згодом набуло негативного значення в контексті
характеристики людей похилого віку, мислення і поведінка яких деградують [10]. Відоме також
явище дискримінації людей похилого віку – ейджизм, який спочатку означав дискримінацію за віком.
Та згодом воно виокреслилось у процес систематичної стереотипізації і дискримінації людей за їх
старість [11]. Саме ейджизм виражає так би мовити презирство суспільства до старості. Ці тенденції
стали чинниками виникнення страху старості.
Але ж деградація мислення та поведінки не є тотальною характеристикою людей похилого віку, –
ось що прагнемо підкреслити.
Аналіз психологічних розвідок про старість був би неповний без розгляду даного вікового періоду
не як регресивного, а як періоду розвитку. Тоді старість – це "…період досягнення мудрості й почуття
задоволеності, повноти життя, виконаного обов’язку, вищий рівень особистісної інтеграції" [7: 504].
При такому підході старість безпосередньо пов’язують з мудрістю, тому розглянемо зміст поняття
"мудрість" у психології та філософії. Мудрість – це "…інтелектуальна і моральна характеристика
особистості" [8: 182]; "…вищий прояв глибини розуму людини, що ґрунтується на розвиненій у неї
здатності до аналізу і узагальнення, життєвому досвіді і здоровому глузді" [12: 213]; у філософії –
"…найвища духовна здатність людини, що синтезує всі види пізнання і активного відношення
людини до світу" [13: 344].
Показово, що в медицині старість розглядають як "…закономірний біологічний процес, при якому
вікові зміни організму призводять до поступово зростаючого скорочення його пристосувальних
можливостей, як заключний етап вікового розвитку, наслідок процесу старіння [4: 592]". Серед видів
старіння умовно науковці виділяють нормальне (людина до останнього залишається практично
здоровою, активною) та передчасне (характеризується раннім розвитком вікових змін). Учені досі
намагаються пояснити причини та механізми старості, на основі наукових досліджень виокреслилась
низка теорій, однак жодна з них ще не доведена. Так, відомі теорії запрограмованого старіння (темп
старіння регулюється генами) та теорія вільних радикалів [14].
Вкажемо, що існують й інші теорії старіння, а саме:
- теорія звільнення (пов’язана з ідеєю вивільнення людей похилого віку від активної
соціальної функції, а саме – ролей, пов’язаних з трудовою діяльністю в аспекті керівництва і
відповідальності);
- теорія активності (саме активний спосіб життя, соціально значимі ролі, спілкування з
оточуючими підтримує моральних дух і позитивне самоусвідомлення людини похилого віку);
- теорія субкультури (прихильники даної теорії вважають, що необхідно створювати особливі
умови для перебування в субкультурі людей похилого віку, яке полегшує їхній подальший перехід
до нової соціально-вікової страти);
- теорія раціонального розподілу матеріальних благ (працюючі члени сім'ї або спільноти
відмовляються надавати матеріальну допомогу людям похилого віку, як таким, що не можуть
поповнювати сімейний бюджет нарівні з працюючими) [15].
Загалом у медицині старість пов’язують зі зменшенням функціональних можливостей організму.
Тому страх старості (в аспекті біології) наразі пов’язано зі небажанням втратити зовнішню
привабливість, острахом хвороб, немічності. Та все ж усвідомлення свого старіння, страх перед
віковими змінами може призвести до корегування способу життя в напрямку правильно організованої
праці, активного відпочинку, раціонального харчування, позбавлення шкідливих звичок. На наш
погляд, до вирішення даної проблеми може бути й інший підхід, направлений на усунення зовнішніх
ознак старіння (на зразок пластичної хірургії) без комплексного підходу до організму, що масово
спостерігається в сучасному суспільстві.
Крім того, проблеми старості та старіння вивчаються і соціологією. Так, однією з актуальних
проблем цієї науки є визначення меж старості. Галузь соціологічної науки, яка безпосередньо
займається соціальними аспектами старіння, є геронтосоціологія. Основними напрямами дослідження
геронтосоціології насамперед є:
- вивчення впливу старіння на особистість у завершальному циклі онтогенезу людини, зміна
в процесі старіння її соціальних потреб, ціннісних орієнтацій, інтересів, поведінки і соціальної
активності, способу життя, соціальних чинників біологічного і психологічного старіння індивіда,
адаптації старіючих людей до нових умов життя, нових соціальних ситуацій;
- вивчення особливостей стилю життя різноманітних соціальних груп, у тому числі спільнот
людей похилого віку, а також інших груп, до яких вони входять;
- аналіз становища людей похилого віку як особливої соціальної і вікової групи, що є
елементом суспільства та їх взаємовплив [16].
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У соціології старіння визначають як "…хронологічний процес наближення фізичної старості" [17:
290]. Похилий вік же визначається як соціальний показник, оскільки початок старіння і його значення
обумовлені культурно-історичним розвитком суспільства. Старість – це "…останній відрізок життя
людини, пов’язаний зі зниженням її здібностей і соціальної цінності, а також з віддаленням від
попередніх соціальних обов’язків" [17: 34]. Як бачимо, ці визначення відображають негативний
суспільний стереотип щодо людини похилого віку, що й призводить до виникнення страху старості в
останньої чи у широкого загалу. Причиною виникнення почуття дискомфорту при переході з однієї
вікової групи до іншої є, отже, кардинальні зміни в системі міжособистісних та групових взаємин,
нові норми та умови життя, зміна систем цінностей, соціальних відносин та форм діяльності [18: 528529].
Вкажемо, що оскільки люди похилого віку є важливою вікової групою у структурі суспільства
(носії досвіду), то саме соціум має виробити, як видається, механізми подолання страху старості, які
будуть спрямовані на створення позитивного уявлення про старечий вік. Для цього необхідно, перш
за все, забезпечити достойне матеріальне забезпечення даної вікової категорії, розробити механізм
підготовки людей похилого віку до пенсії та залучати їх до посильної громадської роботи, що дасть
можливість не змінювати активний спосіб життя та полегшить їхню адаптацію до нового соціального
статусу, культивувати повагу до людей похилого віку.
Так, здійснивши аналіз феномена старості в міждисциплінарній площині, виділили основні, на
наш погляд, його аспекти. Але щоб розкрити в більш поглибленій формі зміст поняття "страх
старості" необхідно розглянути визначення "страху" в сучасній науці. Поняття "страх" фіксує
"…психічний стан, пов’язаний виразним проявом почуттів тривоги, неспокою в ситуаціях загрози
біологічному або соціальному існуванню індивіда і направлений на джерело реальної або уявної
небезпеки" [19: 535]. Крім того, це "…емоція, що виникає внаслідок реальної або уявної небезпеки,
яка загрожує життю істоти, особистості або цінностям (ідеалам, цілям та ін.), що їх захищає
особистість" [20: 610]; "…глибинний людський стан, породжений здатністю людини усвідомлювати
недосконалість світу, його колізії і загрозу людському існуванню" [13: 541]; "…екзистенційна
ситуація (екзистенціал), в якій людина переживає небезпеку, що загрожує її існуванню" [21: 192].
Отже, варто окреслити зміст поняття "страх старості", що подекуди зустрічається у філософській
монографічній науковій літературі. Страх старості – це емоційний стан людини, що виникає
внаслідок виявлення та оцінки меж загрози біологічного, соціального та психологічного існування
особистості, яка детермінована реальними або майбутніми фізіологічними, соціальними та
психологічними змінами, безпосередньо або опосередковано пов’язаними з віком, основою
виникнення якого є базовий інстинкт – інстинкт самозбереження та система дотичних страхів (смерті,
самотності, хвороби).
Крім того, важливо не лише окреслити семантичне поле поняття "страх старості" та визначити
причини виникнення цього явища, але й окреслити можливі шляхи його подолання. Тому робота по
подоланню страху старості, на наш погляд, має здійснюватись як суспільством, так і особистістю.
Суспільні інститути (наприклад, сім’я, державні інституції) мають забезпечити можливості для
активної участі у громадській діяльності людей похилого віку, а представники даної вікової групи
повинні прагнути до активного способу життя, адже це є запорукою їх довголіття.
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Коваль Т. В. Феномен страха старости: опыт философской и научной рефлексии.
В статье проанализированы подходы к изучению старости и причин возникновения страха
старости. Исследование проведено в междисциплинарной плоскости, что дало возможность
очертить семантическое поле понятия "страх старости".
Koval T. V. Old Age Fear Phenomenon: the Experience of Philosophical and Scientific Reflection.
The paper analyzes the approach to studying aging and the causes of old age fear. The study was conducted
in an interdisciplinary plane, which made it possible to outline the semantic field of "old age fear."
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядаються питання сучасного стану трудових відносин в українському соціумі,
зокрема приділена увага питанню розвитку підприємницької діяльності, виокремлено ряд аспектів
особливостей розвитку сучасних трудових відносин, акцентується увага на необхідності
достатнього наукового дослідження галузі сучасного українського бізнесу, визначені чинники
мотивації підприємницької діяльності.
Актуальність питання. Ставлення до праці формується під впливом сукупності об'єктивних
факторів у вигляді загальних (у масштабах країни) і специфічних (у рамках конкретного
підприємства) умов трудової діяльності, а також суб’єктивних факторів: очікувань і рівня
претензійності працівника, його ціннісної орієнтації, інформованості. Взаємодіючи, об'єктивні і
суб'єктивні фактори відношення до праці складають важливий соціологічний фактор виробничої
праці [1: 40]. Практика історичного розвитку суспільства доводить, що усвідомлення індивідом
значущості своєї автономності, прав і свобод в економічній сфері буде розширюватися. Сьогодні ми є
свідками того, як зникають штучно вимальовані авторитети, авторитарні і необґрунтовані рішення, а
із пасивних виконавців, якими була що донедавна переважна більшість керівників підприємств,
установ і організацій, а також просто здібних до підприємництва осіб, формується верства активних
людей, підприємців. Їх соціальний і майновий рівень різний, але це вже не пасивні, бездіяльні люди у
велетенській машині, якою є держава [2: 150].
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб на основі конкретних факторів сучасного
українського соціуму показати основні мотивації, проблеми і труднощі розвитку підприємницької
діяльності в Україні.
Відношення до праці, суть якого в реалізації трудового потенціалу працівника під впливом
свідомих потреб і сформованої зацікавленості, виявляється у ступені його прагнення проявити власні
сили, знання, досвід і сукупність здібностей для досягнення якісних і кількісних результатів праці [1:
40]. Пригадаємо слова Андрія Шептицького "Нехай будучі покоління візьмуть у свої руки торгівлю і
виробництво. Бо завжди бідним є той народ, який не має власного виробництва і в якому торгівлю
ведуть чужинці" [3: 43]. Івана Франка "…Лише та людина, яка вільно розпоряджається якоюсь річчю,
може продавати її іншому" [4: 71].
Визначення підприємництва як добра ще донедавна суперечило нашим раніше усталеним оцінкам,
15 років тому цей термін викликав якщо не зневагу, то принаймні злу іронію. В уяві людей бізнесова
діяльність ніяк не інтерпретувалась з чесністю, справедливістю. Спроба окремих людей зробити свій
вибір на користь підприємництва, наприклад, негайно засуджувався сформованою майже за три
чверті століття суспільною думкою. Потрібна була не абияка воля людини, щоб перебороти не тільки
суспільні стереотипи, але і саму себе [2: 151].
Дослідник В. Волошин зазначає, що пострадянська, суто економічна переоцінка всіх цінностей,
утвердження нігілізму, особливо в економічній сфері, як форми теоретично-практичного ставлення до
дійсності, морально травмують людину, спотворюючи її внутрішній, духовний світ і відповідно
створюючи несприятливі умови формування і реалізації духовного потенціалу громадян. У таких
умовах створити високоефективну економіку проблематично [5: 126]. Харківський науковець
Н. Г. Комих виокремлює, що формування теоретичних уявлень про підприємництво сягнула за
тисячоліття і тісно пов’язане з соціальними, економічними, політичними процесами в суспільстві.
Теорії підприємництва, які формувалися за часів становлення індустріального суспільства, мають
монофункціональний і дескриптивний характер. При аналізі феномена підприємництва приділялась
увага перш за все економічнім рисам, а соціальні характеристики вважалися невиправдано
вторинними. Більшість теорій тільки пояснювала явище підприємництва, а не піднімала питання
соціального
управління
підприємництвом,
технології
успішного
підприємництва.
У
постіндустріальний період розвитку економіки відбувається сплеск дослідницької рефлексії проблем
підприємництва. Постать підприємця і його діяльність стає однією з центральних в суспільстві як
така, що пов’язана з самореалізацією, інноваційними процесами, отриманням прибутку [6]. Сучасне
підприємництво в Україні має таку структуру: по-перше це великі мега-гіганти на кшталт
Криворіжсталі та інших великих підприємств. По-друге, установи рангом нижче, сюди відносимо
заводи та господарства, які раніше належали державі, а нині мають приватного власника та
забезпечують виробництво та зовнішнє споживання а також експорт продуктів будівництва,
харчування, одягу. Такі підприємства мають змогу встановлювати цінову політику на той чи інший
вид товару в країні (фактично беручи на себе функції державної регулятивної політики в економіці).
© Кучін Я. Г., 2010
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Третьою ланкою є більш дрібні підприємства, за зразок наведемо приклад власників мереж маркетів і
магазинів. Четвертою ланкою є підприємці середньої ланки, власники одного невеликого
підприємства, магазину, бутіка, агентства. П’ята ланка – люди, які займаються своїм невеликим
бізнесом – продавці на ринках і т. п. Шляхи становлення підприємництва в Україні мають свої
особливості в порівняння з етапами становленням приватної власності в інших країнах: першими
варто назвати осіб, що вже під час розпаду Радянського Союзу мали певні важелі влади, саме цей
клас сьогодні належить до української фінансової еліти, маючи владу і вплив, ними була вчасно
здійснена приватизації серйозних державних підприємств. Інша категорія підприємців, та, що
активувалася в перші роки після розпаду СССР та активно включилась у підприємницьку діяльність і
досягла на сьогодні певних успіхів. У сучасному українському суспільстві постійно виникають нові
приватні організації, власники одних досягають успіху та успішно розвиваються, інші, зіткнувшись з
труднощами, припинять підприємницьку діяльність зовсім.
Сьогодні вживане в сучасній українській соціально-філософській літературі поняття
"підприємництво" трактується неоднозначно. Підприємництво розглядається в різних іпостасях: як
явище, процес, соціальний інститут, вид поведінки і діяльності. Усі існуючі трактування
підприємництва пропонується розділити на дві великі групи. Перший підхід – універсальний, за яким
підприємництво ототожнюється з бізнесом, справою. Другий підхід – цілефункціональний, який
дозволяє більш чітко визначити сутнісні ознаки підприємництва за його функціями в суспільстві.
Аналіз запропонованих підходів показав, що "підприємництво" і "бізнес" поняття не однопорядкові,
що унеможливлює їхню взаємозаміну. Поняття "бізнес" – ширше за "підприємництво". Воно може
включати, або не включати підприємницьку функцію, пов'язану з інновацією і креативом.
Підприємництво – це явище, яке іманентно присутнє в суспільстві та передбачає наявність соціальноекономічної активності індивіда, має інноваційний характер, ставить за мету отримання прибутку або
капіталізацію доходу, пов'язане з ризиком, невизначеністю, творчим самовдосконаленням,
самореалізацією особистості, здійснюване у взаємодії з економічними, політичними, соціальними і
культурними інститутами в рамках загальноприйнятих у конкретній культурно-історичній ситуації
норм ведення бізнесу, формує певну модель особистості і субкультури [6]. Основний же вид і
найбільш чисельний сучасного українського бізнесу – це комерційна діяльність, закупка оптового
товару і подальший продаж оптом чи вроздріб і з встановленням своїх цін на товар. Слід визнати, що
ця значна маса посередників, яка отримує прибутки на різноманітних операціях, але ця комерційна
діяльність ніяк не сприяє насиченню ринку високоякісним та доступним для населення товаром [7:
14].
Серед представників різних соціально-професійних груп населення найбільш лояльно ставляться
до розвитку приватного підприємництва керівники, спеціалісти технічного профілю, підприємці,
дрібні бізнесмени, фермери. Найбільш негативне ставлення до розвитку даної інституції
демонструють працівники сільськогоспідприємств та непрацюючі пенсіонери. З точки зору
зайнятості населення найбільш негативне ставлення до підприємницької діяльності спостерігаємо
серед громадян, які на даний час не працюють (Таблиця 2). Серед вікових категорій населення,
найбільш підтримують розвиток підприємницької діяльності громадяни віком до 30 років. Нахил до
зрівняльної психології і негативне ставлення до підприємницької діяльності особливо притаманний
представникам старшого віку (Таблиця 3) [2: 153]. Соціологічні дослідження підтверджують, те, що
серед безробітних є високим рівень соціального утриманства і чим вищим є цей рівень, тим більше
людина вважає, що ті, що знаходяться при владі дбають лише про власні інтереси [8: 254] і з тим
більшим упередженням ставляться до підприємців, які займаються власною справою і отримують
прибуток (Таблиця 1).
У сучасних умовах підприємницька діяльність – це не лише засіб отримання доходу та
самовираження, а й найоптимальніша можливість реалізації енергійною людиною природної свободи
[2: 155]. Тієї свободи, про яку писав Григорій Сковорода, адже людині для того, щоб відчувати себе
щасливою необхідно відчувати себе "на своєму місці", а не виконувати свої робочі обов’язки як
щоденне рабство.
За принципом антропосоцієтальної відповідності підприємництво в процесі розвитку набуває певних
ознак і специфічних соціокультурних рис відповідно типам соціальності – доіндустріальнотрадиційного, індустріально-капіталістичного, постіндустріального, в якому відбувається його
формування. Визначається, що українське підприємництво в процесі формування не пройшло певних
етапів за типами соціальності в повній мірі. Специфіка українського соціуму полягає в тому, що
особливості і характеристики кожного типу соціальності (доіндустріально-традиційної, індустріальнокапіталістичної, постіндустріальної) в умовах сучасного українського суспільства змішалися.
Наприклад, за цільовою спрямованістю діяльність індивіда в індустріальному суспільстві – це
економічний успіх, матеріальна винагорода. Для постіндустріального суспільства економічна
винагорода є недостатньою. Для індивіда, що здійснює підприємницьку діяльність в умовах української
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реальності, важливими є ці два показники: і отримання прибутку, і можливість самореалізуватися. З
таких позицій пояснюється специфіка стадії первинного накопичення капіталу, приватизаційні процеси,
які в Україні частково пов’язані з кримінальними структурами і стали причиною формування в
суспільстві прошарку псевдопідприємців, метою яких є не інноваційна творча підприємницька
діяльність на благо суспільства, а отримання прибутку будь-яким шляхом. Виходячи із специфіки
соціальних і культурних проявів у сфері господарювання різних країн, розглядаються соціокультурні
контексти, що характеризують культурні і ментальні особливості підприємницької активності:
європейський, східний, англо-американський, українське підприємництво за географічним
розташуванням, історичним генезисом та факторами ставлення до підприємництва і схильністю
підприємців до патерналізму є близьким до європейського контексту [6].
Висновки. У способах ведення підприємницької діяльності сьогодні спостерігаємо два чітких
типів поведінки. Підприємці старшого покоління (вікова категорія від 35 років ) – консерватори у
своєму ставленні до праці, керуються традиційними методами у своїх ділових зв’язках, у пошуку
партнерів по справі, підприємці молодшого покоління (до 35 років) значно більш комунікабельні,
активні у використанні новітніх технологій (заключення договорів в он-лайні, Інтернет-бізнес
майданчики купівлі та продажу, інтернет-магазини, салони і т.д.). Ми спостерігаємо виникнення
цілих віртуальних маркетів, специфіка яких у тому, що потенційний покупець з’ясовує
характеристики та робить покупку необхідного йому товару не встаючи з домашнього крісла, або
робочого місця, що значно економить час потенційному покупцю та заощаджує кошти на
оренду/купівлю і штат офісного/магазинного персоналу потенційному підприємцю. Цілі сучасних
українських підприємців загалом мають індивідуалізований характер, пріоритетними є
загальнолюдські традиційні цінності, такі як стабільність, благополуччя, родина, здоров'я. Отримання
прибутку та реалізація творчого креативу є головними мотивами підприємницької діяльності.
Таблиця 1.
Ставлення населення до розвитку приватного підприємництва
залежно від років дослідження
Ставлення до розвитку підприємництва
Повністю не схвалюють
Скоріше не схвалюють
Не в змозі визначитись
Скоріше схвалюють
Повність схвалюють

Роки дослідження
1994

1996

1998

2000

2002

2004

15,3
15,6
25,0
21,4
22,4

13,1
14,2
26,6
22,4
23,7

13,6
13,3
27,6
21,2
24,1

9,3
13,0
25,0
25,1
26,7

12,2
10,6
28,7
33,0
15,2

10,6
12,7
29,5
34,0
13,2

Таблиця 2.
Ставлення населення до розвитку приватного підприємництва залежно від сектору зайнятості
Ставлення до розвитку
підприємництва

Державний

Приватний

Державний і
приватний

Повністю не схвалюють
Скоріше не схвалюють
Не в змозі визначитись
Скоріше схвалюють
Повність схвалюють

7,5
10,8
28,0
41,6
12,0

4,7
7,4
27,6
37,2
23,2

10,3
10,3
41,4
31,0
6,9

Сектор зайнятості
Не працює
15,3
16,9
30,6
27,8
9,5
Таблиця 3.

Ставлення населення до розвитку приватного підприємництва
залежно від віку та статті респондентів
Ставлення до розвитку
підприємництва
Повністю не схвалюють
Скоріше не схвалюють
Не в змозі визначитись
Скоріше схвалюють
Повність схвалюють

Стать

Вік

Чоловіки

Жінки

До 30 років

30-54

53 і старші

9,8
10,3
29,1
33,9
16,8

11,1
14,6
29,8
34,1
10,3

3,9
4,4
25,3
43,6
22,9

7,6
11,6
29,9
38,4
12,5

19,5
20,1
31,9
21,0
7,6
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Кучин Я. Г. Трудовые отношения современного украинского общества.
В статье рассматриваются вопросы современного состояния трудовых отношений в украинском
социуме, в частности уделено внимание вопросу развития предпринимательской деятельности,
выделен ряд аспектов особенностей развития современных трудовых отношений, акцентируется
внимание на необходимости достаточного научного исследованной отрасли современного
украинского бизнеса, выделены факторы мотивации предпринимательской деятельности.
Kuchin Ya. G. The Labour Relations in Modern Ukrainian Society.
The article highlights the current state of labour relations in the Ukrainian society, in particular attention is
paid to business development. A number of aspects of peculiarities of the modern labour relations
development are identified in the paper. The need for adequate research of the modern Ukrainian business is
emphasized in the article. The paper highlights the factors motivating business.
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УДК 141.132+13
М. С. Назаренко,

аспірант
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ)
ЕСХАТОЛОГІЯ ТА ФУТУРОЛОГІЯ ЯК ДВА СПОСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ ІСТОРІЇ
У статті проаналізовано два способи історичного прогнозування: есхатологію та футурологію.
Розкрито сутність цих способів. Особливу увагу звернено на визначення категоріального апарату та
методів, а також типології цих філософських вчень.
Для історичного відчуття людини ХХІ століття характерні апокаліптичні риси. Трагічність цього
світовідчуття знайшла своє відображення в мистецтві, політиці, економіці. Антропологічна сутність
людини завжди підтримувала в ній цікавість до майбутнього, до невизначеного, невгамовну жагу до
відкриття всіх "білих плям" як на географічній карті, так і у власній долі. Але початок третього
тисячоліття має свої особливості, які актуалізували проблеми історичного прогнозування.
Швидкість змін та потоків інформації, які проходять крізь свідомість сучасної людини, набула
шалених темпів, ці зміни вже давно вийшли з-під людського контролю, створюється враження що
вони живуть власним життям, вирують і нарощуються в піраміду потенційних можливостей, які так
ніколи і не здійсняться, беззмістовний, порожній рух, символічна складова якого давно втрачена.
Як же людина може повернути контроль над ситуацією, як подолати антропологічну катастрофу?
Тільки завдяки спробі осмислення майбутнього, його прогнозування, а відповідно і корегування.
Двома основними методами історичного прогнозування є: есхатологія та футурологія. Есхатологія
тут виступає як трансформаційна форма утопічного проектування, футурологія все більше вимагає
наукового статусу, адже користується власними прогностичними методами. Тому головною метою і
завданнями даної статті виступає аналіз цих двох методів (есхатології та футурології) та їх
взаємозв’язку. Об’єктом виступають есхатологія та футурологія як способи прогнозування
історичного майбутнього, предметом – змістовне наповнення та функціональне призначення
вищеназваних способів, а також розкриття категоріального апарату, тобто тих специфічних термінів,
якими користуються футурологія та есхатологія.
Праці багатьох філософів ХІХ-ХХ століття сповнені есхатологічними мотивами, серед них можна
назвати: Володимира Соловйова, Миколу Федорова, Сергія Авєрінцева, Фрідріха Ніцше, Карла
Маркса, Жана Бодрійяра, Юргена Хабермаса, Френсіса Фукуяму, Арнольда Гелена, Владислава
Іноземцева, Мануїла Валерстайна, Карла Мангейма, а також багатьох інших. Тому есхатологія вже
давно потребує глибокого осмислення шляхом експлікації та систематизації подібних поглядів, що
належать науковцям гуманітарного профілю в широкому розумінні: філософам, соціологам,
педагогам, журналістам та письменникам.
Звертаючись до семантики терміну "есхатологія" в перекладі з грецької eschatos – останній, logos
– вчення, можемо сказати, що есхатологія є вченням про кінцевість світу та людини, про той чи
інший варіант завершення історії та наявного буття. Релігійні традиції мають свої особливості, свою
"есхатологічну специфіку", але вона завжди є глибоко символічною, яскравою, навіть міфологічною
картиною фізичного завершення світу, його біологічного кінця. Філософські ж вчення, які
використовують есхатологічні мотиви, як правило, спираються на певний тип релігійної чи
міфологічної есхатології, осмислюючи ці образи чи символи у відповідності з основоположними
антропологічними, метафізичними, історіософськими концепціями. Відомий російський філософ та
релігієзнавець Д. Пивоваров виділяє два основних типи філософської есхатології в європейській
культурній традиції: перший – в межах релігійно-містичної філософії вписаний в загальний дискурс
релігійно-філософського синтезу, другий – есхатологічні мотиви в нерелігійній теоретичній
філософії, які містяться в численних історіософських та культурологічних концепціях [1: 972].
Прикладом для другого типу, як вважає науковець, можуть слугувати майже всі класичні схеми
історичного процесу. Потрібно внести важливе зауваження – всі лінійні схеми історичного процесу,
які передбачають початок і кінець розвитку людської історії.
Фундаментальною передумовою есхатології в філософсько-теоретичному контексті є специфічний
спосіб мислення про світ і людину в межах опозицій "абсолютне-інше", "первинне – похідне",
"справжнє – несправжнє". Сутність або смисл феноменального світу переноситься до сфери
первинного ноуменального буття, першореальності. Тобто виробляються особливі основи есхатології
в метафізиці – принцип відносної самостійності надбуття і буття феноменального світу, який не
володіє повнотою та досконалістю першореальності. Олександр Дугін вважає, що есхатологія
"концентрирует в себе наиболее острые и травматические аспекты метафизики. Совокупность
основных принципов этого учения может быть названа "эсхатологическим гнозисом".
Эсхатологический гнозис ориентируется на особое уникальное метафизическое событие, которое
раннехристианские гностики называли "свершением всех свершений". Это "событие" происходит не в
© Назаренко М. С., 2010
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одном отдельном уровне метафизики, а захватывает их все, являясь единым и абсолютним для них.
"Свершение всех свершений" – это абсолютный конец, за которым не следует никакого повторения,
никакого возобновление циклического развития ...Можно сказать, что абсолютный конец объединяет
между собой все уровни метафизики, является их общим знаменателем" [2: 17].
У межах антропології есхатологія підкреслює принцип недосконалості людської природи,
відчуження ідеальної людської сутності від реального індивіда, дихотомії "духовного і реального".
Есхатологічні основи, які знаходять себе в антропологічній сфері особливим чином пов’язані з
етикою як всезагальною, так і індивідуальною, де від втрати етичного, морального стрижня людство
припиняє відповідати за наслідки науково-технічного прогресу, де втраченим є символічне
наповнення цінностей, які регулювали людські стосунки.
У соціально-історичному пізнанні есхатологія стверджує принцип історизму. Загальна логіка, яка
обґрунтовує включеність есхатології у філософсько-теоретичне мислення, є схемою протиставлення
та діалектичної взаємодії дихотомії відчуження – становлення, результатом якої є зняття відчуження.
Також слід підкреслити те, що вже зазначалось вище: релігійна есхатологія робить акцент на
символічному тлумаченні "кінця історії", на біологічному, фізичному завершенні світу через
Надподію – Апокаліпсис, катастрофу, катаклізм як наслідок гріхопадіння людини. Філософська
есхатологія не завжди вбачає у "кінці історії" деструкцію, а дуже часто діалектичне єднання
розрізнених частин, зняття відчуження, торжество певної універсалізації, зокрема ідеологічної. У
цьому контексті важливим є гегелівський синтез абсолютного і конкретного, де стадія завершення
історії буде відзначатись перемогою царства свободи, розвитку абсолютного духу в самосвідомості.
Саме Гегель ввів поняття "кінця історії" у соціально-філософський дискурс. У подальшому його
погляди розвивалися французьким філософом Олександром Кожевим, який відкрито займався
апропріацією філософсько-історичних поглядів Гегеля, а також американцем Френсисом Фукуямою,
який використав погляди Гегеля інтерпретовані Кожевим у своїй провокаційній книзі "Кінець історії
та остання людина".
У методологічному плані есхатологія в контексті соціально-філософського дискурсу включає
декілька суттєвих моментів. Насамперед, це властивість класичної європейської традиції приписувати
іманентно-транцендентну логіку для характеристики соціально-історичного процесу, наперед
заданість мети самого процесу та тої чи іншої стратегії її досягнення. Тим самим досягається
подвійна мета: принцип прогресу, який є домінуючим у класичній філософії (особливо
раціоналістичної та позитивістської аксіоми, яку не можна верифікувати, а відповідно і спростувати в
межах даної парадигми логіко-теоретичного мислення. З іншого боку, підтверджується ідея
прогностичної безгрішності раціоналістичного дискурсу, який базується на категоріальних опозиціях.
Нарешті, фактично всі історичні, соціокультурні системи, які базуються на розумінні історії як
процесу еволюції, прогресу, лінійного руху містять характерні есхатологічні мотиви в поглядах на
світ і людину. Їх важливість можна було б довести тим, що спроби подолати лінійно-прогресивну
схематику історії (так званий "цивілізаційний підхід") не виключають її есхатологічного відтінку:
світсистемні концепції відносно замкнених цивілізацій або "культурно-історичних типів"
(М. Данилевський, К. Леонтьєв, О. Шпенглер, О. Тойнбі), долаючи проблему есхатології в
універсальному смислі породжують ту ж проблему, яка носить локальний вимір, коли кожна окрема
цивілізація проходить повний цикл свого існування до розпаду та загибелі.
Отже, для подальшого аналізу ми використаємо другий тип філософської есхатології (за
Пивоваровим), а саме теоретизування в межах культурологічних та історіософський концепцій. Слід
зазначити, що в межах даного типу у свою чергу можна виділити дві основні парадигми: бодрійяризм
та фукуямізм, назва яких походить від прізвищ двох відомих філософів ХХ століття: Жана Бодрійяра
та Френсиса Фукуями. Усі інші теоретичні побудови есхатологічного дискурсу ХХ століття можна
віднести або до одної, або до другої парадигми, яким також можна дати назву "апокаліптичний
нігілізм" (Бодрійяр) та "утопічна есхатологія" (Фукуяма). Відповідно головними характерними
рисами для них виступають песимізм та оптимізм.
Прослідкуємо істинність даного твердження через визначення концепту "кінця історії"
Бодрійяром та Фукуямою. Отже, у статті "Город и ненависть" Бодрійяр пише наступне: "Вся
биосфера целиком в пределе грозит превратиться в некий архаический остаток, место которого – на
помойке истории. Впрочем, сама история оказалась выброшенной на собственную помойку, где
скапливается не только пройденное нами и отошедшее в прошлое, но и все текущие события; не
успев закончиться, они тут же лишаются всякого смысла в результате демпинга средств массовой
информации, способных превратить их в субстанцию, непосредственно готовую к употреблению, а
затем и в отбросы… Люди становятся отбросами собственных отбросов – вот характерная черта
общества, равнодушного к своим собственным ценностям, общества, которое само себя толкает к
безразличию и ненависти… У ненависти нет истории, она характерна для конца социальности и
конца истории [3]. Фукуяма формулює "кінець історії" наступним чином: "То, чему мы, вероятно,
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свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но
конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации
западной либеральной демократии как окончательной формы правления" [4: 134]. При цьому
головною рушійною силою еволюції людини оголошується так звана "боротьба за визнання" (struggle
for recognition): "…человек желает быть "признан". …он желает, чтобы его признавали человеком, то
есть существом, имеющим определенное достоинство. Это достоинство прежде всего относится к его
готовности рискнуть жизнью в борьбе всего лишь за престиж" [5: 17]. Але чи може існувати певна
соціальна основа, яка сприяє розкриттю індивідуальності людини, визнанню її талантів та здібностей.
Фукуяма відповів на це питання ствердно, таким ґрунтом виступає ліберальна демократія. Отже,
якщо історія завершується торжеством лібералізму та припиненням ідеологічної боротьби, про що
свідчить крах двох великих альтернативних ідеологій – фашизму та комунізму, то вона має певну
глобальну стратегію, певний спільний універсальний стрижень, тому "універсальна історія" це "не
что иное, как прогрессивное восхождение к полной разумности, к ясному осознанию того, как эта
разумность выражается в либеральном самоуправлении" [5: 109].
При умові втілення цього синтетичного ідеалу (зняття відчуження між феноменальним та
абсолютним – гегелівський мотив, а відповідно і Фукуями) залишається певна нерозв’язаність
подальшої долі людини та світу в межах цієї утопічної есхатології. Європейська культура пропонує
два варіанти розв’язання цієї проблеми: Боголюдство (релігійна традиція – Соловйов, Авєрінцев) і
надлюдство (натуралістичний, технологічний та ідеолого-політичний еквівалент християнської
містики боголюдства). Саме до цього другого варіанту належать погляди Гегеля, Фукуями, і
звичайно, Фрідріха Ніцше. Обидва варіанти спрямовані на подолання первинної обмеженості
людської істоти та існування.
Отже, якщо фукуямівський кінець історії можна було б назвати "кінцем ідеології", то
бодрійярівський – "кінцем соціального". "Соціальне" Бодрійяр ховає у своїй праці "В тени
молчаливого большинства или конец социального". Під соціальністю він розуміє прагнення людей
жити для інших. Соціальність передбачає орієнтацію людини на життя в суспільстві, на служіння
суспільству, на прагнення змінити це суспільство в кращий бік. Сучасні люди, у своїй більшості, є
асоціальними. Ось чому соціальність в наші дні ще не померла, але знаходиться на останньому
диханні. Для більшості людей, яких Бодрійяр називає "мовчазною більшістю" соціальність померла.
Настав її кінець. "Мовчазна більшість" – це "пучина, в которой исчезает смысл" [6: 14]. Це певна
одноманітна, безкласова маса, яка подібно до чорної дірки, поглинає зсередини всі благородні пориви
з боку "немовчазної меншості". Представники цієї більшості не здатні сприймати високі ідеали. Їм
потрібні лише хліб і видовища. Ось чому від них не варто очікувати революційних поривів, адже маса
внаслідок своєї власної сірості і нікчемності не є суб’єктом історії. Для характеристики "мовчазної
більшості" Бодрійяр використовує термін "інволюція", що виражає перехід маси від еволюції
соціального до інволюції в поле інертності.
До дискурсу про "кінець соціального" належить і дискурс про "кінець політики", який пов’язаний,
на думку Бодрійяра, з іменем Маркса: "Конец политики, – пише він, – ее собственной энергии
наступает с возникновением и распространением марксизма. Начинается эра полной гегемонии
социального и экономического, и политическому остается быть лишь дзеркалом – отражением
социального в областях законодательства, институциональности и исполнительной власти" [6: 25].
Оскільки в сучасному світі Жан Бодрійяр не бачить сили, яка змінить ситуацію у кращий бік, у
"Прозрачности зла" він зображує цей світ як стан глобального трансу, зараження, метастатичний стан
суспільства. Для характеристики деяких сфер соціальності він вводить поняття "трансестетика",
"трансекономіка", "транссексуальність". Спробуємо з’ясувати сутність цих термінологічних
нововведень.
Отже, почнемо з "трансестетики". З цього приводу Бодрійяр пише: "…Исчезло искусство в смысле
символического соглашения… Нет больше ни основного правила, ни критерия суждения, ни
наслаждения… Нет золотого стандарта ни для эстетических суждений, ни для наслаждений. Это –
как валюта, которая ныне не подлежит обмену… Произведения искусства не обладают той тайной
сопричастностью, которая составляет силу культуры. Мы их уже не читаем, а лишь расшифровываем
по все более противоречивым "ключам" [7: 24-25]. І далі продовжує: "…через смешение всех культур
и всех стилей, наше общество достигло всеобщей эстетизации, выдвижения всех форм культуры (не
забыв при этом и формы антикультуры), вознесение всех способов воспроизведения и
антивоспроизведения" [7: 25]. Отже, якщо все є естетичним, втративши будь-які справжні критерії,
ціннісні орієнтири, щодо естетизації, тому естетичним є все, навіть те, що ним не являлося раніше, і
називається це "трансестетикою".
Сутність "транссексуальності", яка не полягає в анатомічному, а швидше, в загальному вимірі,
Бодрійяр розкриває так: "Речь идет о маскараде, об игре, построенной на коммутации признаков
полов, на половом безразличии в противовес той, прежней игре, что основывалась на половых
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различиях, об индифферентности сексуальных полюсов и равнодушии к сексу как источнику
наслаждений. Сексуальность связана с наслаждением…, транссексуальность с искусственностью.."
[7: 32]. У цьому ж полягає ця штучність? У тому, відповідає Бодрійяр, що головне призначення тіла
полягає в тому, щоб бути протезом, при цьому заміні підлягає не тільки орган, але й знак. У цьому
сенсі: "Все мы транссексуалы. Мы такие же потенциальные транссексуалы, как и биологические
мутанты. И это не вопрос биологии – мы транссексуалы в смысле символики" [7: 33]. Так як
нинішній стан світу Бодрійяр називає "состоянием после оргии", що означає припинення боротьби за
численні свободи, і сексуальну в тому числі, адже все вже давно звільнено, то "после оргии наступает
время маскарада, после желания появляется все то, что уподобляется эротическому, хаос и
транссексуальный беспредел (кич) во всей своей славе [7: 35].
Таким чином, на арені "кінця соціального" з’являється "трансестетика" та "транссексуальність".
Бодрійяр надає цим явищам глобального характеру, як вірусу для якого немає ніяких перешкод у
поширенні та зараженні: "Все мы агностики или трансвеститы от искусства или секса. У нас нет
больше ни эстетических, ни сексуальных убеждений. Мы исповедуем все убеждения без исключения"
[7: 35].
Що стосується трансекономіки, то її сутність розкривається через проголошений Бодрійяром так
званий "кінець виробництва" та "кінець праці". "Ми стоїмо перед кінцем виробництва" [8: 28], а
сьогоднішнє виробництво є "терором коду", за висловом Бодріяйара: "…у цивілізаційному шалі
виробничої ери відчувається намагання не залишити у світі й крихти невиробленого, усе позначити
виробництвом, навіть без надії на приріст багатства, – виробляти задля позначення, продукувати
заради репродукування позначених людей [8: 33]. Праця всередині такого виробництва також
припиняє свою продуктивність, а набуває все більше і більше репродуктивного характеру, "себто
вона відтворює прикутість до праці як загальний габітус суспільства, котре вже навіть і не знає, чи є
в нього бажання щось виробляти, чи ні" [8: 30]. Праця нині набула форм репресії і контролю: "Людей
потрібно фіксувати скрізь – у школі, на заводі, на пляжі або перед телевізором чи в процесі
перепідготовки – це режим постійної загальної мобілізації. Проте, у первісному значенні слова, ця
праця вже не є продуктивною – вона стала дзеркалом, у якому суспільство бачить себе, вона
перетворилася в його уявне, його фантастичний принцип реальності. Можливо, навіть у потяг до
смерті" [8: 34-35]. Отже, трнсекономіка – це "кінець праці і виробництва", де виробництво вже не має
на меті нагромадження капіталу, а існую як порожня симуляція продуктивності, а праця звичайного
робітника перетворилась на безглузду повторюваність дій, на репродукцію, на конвеєр створення
речей, які зникають, не встигнувши з’явитись, адже речі в епоху "трансекономіки" давно втратили
своє функціональне призначення і реальну вартість.
Яким же може бути вирішення цієї складної антропологічної ситуації, яку Бодрійяр описав з
допомогою яскравих метафоричних понять з властивим йому тотальним песимізмом? Тільки
революція, так відповідає Бодрійяр. Бунтівні мотиви присутні на сторінках його праці "Символічний
обмін і смерть": "Жбурнути в лице системі такий виклик-дарунок, на який вона зможе відповісти
лише своєю власною смертю і руйнуванням" [8: 72]. У чому може полягати цей виклик? Потрібно
знову ввести в обіг символічне, назавжди відкинувши симулякр – як симуляцію дійсності, отже,
жити, а не симулювати життя. Повернутися у реальність – замість гіперреальності, яка симулюючи
реальність стала привабливішою за оригінал: "Отож, слід перемістити все у сферу символічного, де
панує закон виклику, обернення, збільшення ставок" [8: 72] і продовжує: "На це вторгнення
символічного (а це найгірше, що може її1 спіткати, по суті, "революція" тільки такою й має бути)
система не може, не вміє відповісти нічим іншим, як тільки фізичною смертю…" [8: 73].
Перейдемо до другого способу історичного прогнозування – футурології (в деяких джерелах
зустрічається термін "прогностика). Слово "футурологія" утворилось від лат. futurum – майбутнє і
logos – вчення, а отже є наукою прогнозування майбутнього, в тому числі шляхом екстраполяції
існуючих технологічних, економічних або соціальних тенденцій або спробами передбачення
майбутніх тенденцій. Термін "футурологія" запропонував Осип Флехтхайм в 1943 році у листі до
Олдоса Хакслі, який з ентузіазмом його прийняв і ввів в оберт. Прогнозувати майбутнє намагались
всі філософи, релігійні мислителі і пророки з давніх часів: Платон, Аристотель, біблійні пророки
(Ісайя, Іоан Богослов), Нострадамус та інші. Перші спроби наукових прогнозів відносяться до кінця
ХІХ століття: "Германия в 2000 году" (1891) Георга Ермана, "Будущая война и ее экономические
последствия" (1897) Івана Бліоха, "Набросок политической и экономической организации будущего
общества" (1899) Гюстава де Молінарі, "Предвосхищения" (1901) Герберта Уелса. В 20-тих-30-тих
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роках ХХ століття достатньо впливовою книгою була "Дедал, или Наука и будущее" Джона
Холдейна. У Радянському Союзі було прийнято розділяти "буржуазну футурологію" та "наукову"
(марксистську) прогностику. Серед найвідоміших футурологів можна назвати такі прізвища як:
Даніел Бел, Герман Кан, подружжя Бестужевих, Артур Кларк, Елвін Тофлер, Джон Нейсбіт та інші.
Основними проблемамии, які ставить філософія перед футурологією можна звести до двох
головних: 1) майбутнє не існує як об’єкт; 2) прогнозування як дослідження тенденцій розвитку буття
не є наукою. І дійсно, дані, які подаються футурологією не можна верифікувати в суворо науковому
смислі, окрім напруженого очікування майбутнього, яке може або підтвердити, або спростувати ті чи
інші прогнози, але футурологи залучають наукові методи для своїх досліджень.
Основні методи, якими користується футурологія можна розділити на 4 групи:
1. Спрямовані на з’ясування загальної думки опитування експертів з допомогою методу Дельфі
(назва від Дельфійського Оракулу) або анкетування.
2. Статистичні методи, такі як екстраполяція, імовірнісний аналіз, регресійний та кореляційний
аналіз.
3. Пошук аналогій майбутнього з існуючими системами і складання сценаріїв майбутнього.
4. Рольові ігри, симуляції, переговори та інші методи групової роботи з планування та прогнозування майбутнього [9].
Усі прогностичні акти ми можемо поділити на футурофіксації, футуросепарації та
футуродесиненції. Футурофіксація – це встановлення прогностичним актом певного майбутнього.
Футурофіксацією також є провокація. При футуросепарації в результаті прогностичного акту в
майбутньому виникає біфуркація, з’являються два або більше можливих напрямків подій в
майбутньому. При цьому можливими є потенційна та актуальна футуросепарація. При потенційній
футуросепарації виникають можливості, з яких може здійснитися лише одна. При актуальній
футуросепарації виникають два однаково дійсних: майбутніх, обидва вони здійснюються. Нарешті,
футуродесиненція – це знищення можливого майбутнього. У майбутньому при футуродесиненції
залишається шрам, нереалізована дійсність. Тому футуродесиненції є в точному смислі "оманливими
прогнозами", – адже в результаті цього прогностичного акту те, що ним прогнозується, не збувається,
але не збувається саме в результаті наявності самого факту, тому вони виділяються в окрему
типологічну групу прогностичних актів.
За структурою, завдяки якій здійснюються прогностичні акти, вони поділяються на віщування,
завбачення, пророцтва та прорахунок.
Важливим є сприйняття суспільством не тільки футуристичних прогнозів, але і тих подій,
швидкість змін яких постійно актуалізують майбутнє, роблячи його динамічним та нестійким. Таке
сприйняття було названо "шоком майбутнього" або футурошоком. Першою людиною, яка
сформулювала ідею Шока Майбутнього, був Елвін Тофлер зі своєю книгою "Шок майбутнього", яка
побачила світ у 1970 році. Його головна ідея полягала в тому, що суспільство відчуває незвичайні
структурні зміни, революційний перехід від індустріального суспільства до "супер-індустріального
суспільства". Ці зміни негативно впливають на людей, змушуючи знаходитись у постійному страхові
та стресі, пригніченому стані, тому більшість соціальних проблем є симптомами шоку майбутнього.
Підводячи підсумки, потрібно сказати, що футурологія та есхатологія є філософськими вченнями
із власними методами та категоріальним апаратом. Так як головне завдання футурології є здійснення
прогностичних актів, а есхатологія – це спроба здійснення такого акту, результатом якого є тотальний
Кінець (на будь-якому рівні, чи то фізичному, чи соціокультурному), останню можна віднести до
об’єктів вивчення футурології як науки. Варто наголосити на тому, що філософська есхатологія
поділяється на релігійно-містичну есхатологію та есхатологію в межах культурологічних та
історіософських концепцій, в свою чергу остання поділяється на дві пануючі в ХХ столітті і нині
парадигми: есхатологічну утопію (Фукуяма) та апокаліптичний нігілізм (Бодрійяр), вирішенням яких
в першому випадку є боголюдство або надлюдство, а в другому – символічна революція. Сама
футурологія хоч і не набула статусу науки в повному розумінні цього слова широко використовує
(застосовує) наукові методи, має власну історію та велику кількість послідовників, а також всесвітніх
товариств, об’єднань по вивченню майбутнього, де працюють науковці різних профілів. Головне
призначення футурології є вироблення стратегії майбутнього розвитку, щоб уникнути так званого
футурошоку та віднайти утрачену гармонію світу та людини.
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Назаренко М. С. Есхатология и футурология как два способа прогнозирования истории.
В статье проанализировано два способа исторического прогнозирования: есхатология и
футурология. Раскрыта суть этих способов. Особое внимание обращено на определение
категориального аппарата и методов, а также типологии этих философских учений.
Nazarenko M. S. Eschatology and Futurology as Two Ways of History Prognostication.
The article is devoted to analysis of two ways of historical prognostication: eschatology and futurology. The
essence of these two ways is discovered. Special attention is paid to determination of categorical apparatus
and methods and also typology of these philosophical doctrines.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОБОТИ
З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
У статті представлена специфіка підготовки майбутнього вихователя до роботи з формування
мовленнєвої компетентності дошкільника, а також характеристика навчальних курсів, за
допомогою яких здійснюється дана робота. Розкривається суть поняття "мовленнєва
компетентність" та шляхи її формування. Вказуються вимоги щодо професійних умінь майбутнього
вихователя в роботі з формування мовленнєвої компетентності дошкільників.
Реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної освіти України є складовою процесу
оновлення світових та європейських освітніх систем, на часі реалізації компетентнісної парадигми,
яка орієнтує педагогів на впровадження в педагогічну практику цілісного підходу до розвитку
особистості. Очікування суспільства пов’язані сьогодні насамперед з формуванням життєздатної,
гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати розв’язання цих проблем слід з дошкільного дитинства,
оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення;
засвоюються моральні правила і норми, розвивається довільна поведінка; формується мовленнєва
компетентність тощо.
Постає питання якісної підготовки майбутнього вихователя до здійснення завдань з розвитку
рідної мови дітей у сучасному дошкільному навчальному закладі.
Проблема підготовки конкурентноздатних фахівців пов’язана з модернізацією вищої школи,
пошуком шляхів подальшого вдосконалення навчального процесу в ній, здатного забезпечити
розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців.
Під час професійної підготовки вихователів слід враховувати таку особливість професійної
діяльності, як: досягнення основних цілей навчання, успішне вирішення різноманітних учбовометодичних і виховних задач через знання специфіки педагогічного спілкування, володіння
професійним мовленням, нормами мовленнєвої поведінки, що забезпечують результативність і
ефективність діяльності педагога. Таким чином, у зміст професійної підготовки вихователя повинен
бути введений додатковий компонент, пов'язаний із набуттям досвіду комунікативно-творчої
діяльності.
Проблема оволодіння основами професійного мовлення і мовленнєвою поведінкою вихователя
може бути успішно вирішена в тому випадку, коли це навчання буде засноване на єдиній концепції,
на базі цілісного курсу, адресованого студентам педагогічного вузу. Основою цієї концепції може
стати той підхід, орієнтований на пошуки, теоретичне осмислення і практичне втілення оптимальних
шляхів оволодіння ефективним, успішним мовленням.
Питання готовності до професійної діяльності й пошуку шляхів її формування в майбутніх
педагогів в умовах вищої школи присвячені дослідження А. П. Войченко, І. М. Дичківської,
М. О. Дьяченко, І. А. Зязюна, Н. В. Кичук, О. Я. Савченко, Р. П. Скульського, В. О. Сластьоніна,
С. О. Сисоєвої та інших.
Зокрема проблема мовленнєвої компетентності дошкільника досліджується А. М. Богуш,
Н. В. Гавриш, А. М. Гончаренко, К. Л. Крутій, Т. І. Поніманською та іншими.
Метою даної статті є розкриття специфіки підготовки майбутнього вихователя до роботи з
формування мовленнєвої компетентності дошкільників, напрямів підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів.
У контексті Болонського процесу як нової історичної реальності постає переосмислення
традиційної системи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.
Савченко О. Я. підкреслює, що в основі формування педагога повинна лежати особистісно
орієнтована модель освіти, і цей процес повинен забезпечуватися органічною єдністю психологічних,
педагогічних і методичних знань, а основною ознакою навчально-виховного процесу у вищому
навчальному закладі має бути системність [1].
Звичайно, підготовка майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу має свою
специфіку, пов’язану з віковими та індивідуально-психологічними особливостями вихованців;
© Атрощенко Т. О., 2010
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особливостями навчально-виховного процесу в сучасних дошкільних навчальних закладах.
Вихователі дошкільних закладів покликані розвивати усне мовлення дітей, навчати їх рідної мови,
формувати культуру мовленнєвого спілкування.
Складниками професіоналізму в будь-якій професії є компетентність та озброєність системою
вмінь. У педагогічній діяльності для професіоналізму замало лише цих двох компонентів. А в роботі
майбутнього вихователя щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільника необхідна певна
система знань, умінь і навичок, які дають можливість вирішувати дане завдання з найвищим
результатом. Ефективність роботи з даної проблеми значною мірою залежить від вдало розробленої
системи педагогічного впливу, педагогічних умінь і навичок вихователя, його мовлення як взірця для
дітей.
Насамперед, розглянемо, що собою являє компетентність дошкільника взагалі і мовленнєва
компетентність зокрема.
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" визначає компетентність дитини як
інтегральну характеристику розвитку особистості, основними показниками якої є оптимальний для
віку ступінь сформованості провідної діяльності, всіх форм активності та базових якостей [2].
Мовленнєве спілкування дітей відбувається у процесі формування комунікативно-мовленнєвої
діяльності. Змістовий бік її розвитку пов’язаний з формуванням когнітивно-комунікативної,
орієнтувально-планувальної, організаційно-комунікативної, мовленнєвої, комунікативно-діяльнісної
компетенцій [3: 95].
Мовленнєва компетенція – це здатність дітей розв’язувати комунікативно-мовленнєві завдання
завдяки добору адекватних комунікативній меті і проблемній ситуації змісту, способів
комунікативної діяльності, вмінню будувати різні форми монологічних (розповідь, опис, міркування,
пояснення) і діалогічних (ситуативна розмова, діалог-розпитування, бесіда) висловлювань,
використовуючи при цьому засоби виразності мовлення [3: 96].
Мовленнєва компетенція означає готовність і спроможність особистості адекватно й доречно
використовувати мову в конкретних ситуаціях буття (висловлювати власні думки, бажання, наміри,
прохання тощо), застосовувати при цьому як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та
інтонаційні засоби виразності [3: 168].
Триєдина мета цілеспрямованої роботи з розвитку мовлення дошкільників полягає у формуванні
мовленнєвої компетенції як однієї з головних базисних характеристик особистості. Вона спрямована
на активне системне застосування взаємопов’язаних педагогічних дій: розвитку мовлення, навчання
мови та мовленнєвого виховання.
Процес формування мовлення в дошкільному дитинстві відбувається на всіх рівнях –
фонетичному, лексичному, граматичному, текстовому, оскільки дитина опановує всі одиниці мови:
звук, слово, словоформи, словосполучення, речення і текст. Тож зауважимо, що результативність
процесу мовленнєвого розвитку забезпечує міцний взаємозв’язок завдань виховання звукової
культури мовлення, розвитку словника, формування граматично правильного мовлення та розвитку
зв’язного діалогічного й монологічного мовлення.
Навчання мови і розвиток мовлення дітей не зводяться лише до мовленнєвої діяльності, реалізації
та використання мовної системи. Базисний компонент мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника
включає: діалогічну, монологічну, лексичну, фонетичну, граматичну та мовленнєву компетенцію.
Отже, майбутній вихователь дошкільного закладу повинен володіти таким запасом знань, умінь і
навичок, які допоможуть йому на практиці досягти високих результатів щодо формування
мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.
Саме тому навчальною програмою спеціальності "Дошкільна освіта" передбачено вивчення
студентами протягом трьох років курсу "Методика розвитку рідної мови з методикою виразного
читання". Даний курс складається з 4-х змістових модулів, які забезпечують оволодіння студентами
теоретичними знаннями та практичними уміннями щодо розвитку рідної мови та формування
мовленнєвої компетенції дошкільників:
- Змістовий модуль І. Теоретико-історичні засади теорії і методики розвитку мови;
- Змістовий модуль ІІ. Формування діамонологічної лексичної компетенції.
- Змістовий модуль ІІІ. Формування граматичної, фонетичної, художньо-мовленнєвої
компетенції дітей.
- Змістовий модуль ІV. Спільна робота дошкільного закладу, школи та сім’ї з розвитку
мовлення дітей.
Мета даного курсу – сформувати професійно-мовленнєву готовність майбутнього вихователя
дошкільного закладу до навчання дітей рідної мови.
Упродовж навчального курсу майбутні вихователі мають оволодіти знаннями, уміннями й
навичками, на яких ґрунтується професійно-мовленнєва діяльність і які сприяють формуванню
професійно-мовленнєвої готовності, а саме:
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- теоретико-методологічними: знання наукових засад процесу навчання рідної мови у
дошкільному закладі;
- лінгвістичними: знання про мову як систему; вміння здійснювати порівняльний аналіз
мовних одиниць на будь-якому рівні, що є обов’язковою умовою ефективності розроблення
навчальних технологій з кожного розділу методики для організації мовленнєвої діяльності та
спілкування дітей дошкільного віку;
- комунікативними: вміння спілкуватись українською мовою в різноманітних ситуаціях
навчально-мовленнєвої діяльності;
- когнітивними: вміння орієнтуватися в нормативних освітянських документах і керуватися
відповідними положеннями у професійній діяльності, зокрема Базовим компонентом дошкільної
освіти, Базовою програмою та навчально-методичними посібниками з розвитку мовлення дітей на
різних етапах дошкільного періоду;
- технологічними: знання варіативних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку і
вміння організовувати ефективне навчання мови, налагоджувати зворотній зв'язок,
конкретизувати навчальні цілі й на цій основі вдосконалювати процес навчання дітей мови;
вміння застосовувати на практиці основні положення методичної науки про навчання дітей мови;
- проектно-прогностичними: знання, вміння і навички планування різних видів роботи з
розвитку мовлення;
- корекційними: вміння й навички коригування відхилень і вад у мовленні дітей дошкільного
віку;
- аксеологічними: знання, вміння і навички оцінювання навчально-мовленнєвої діяльності
дітей, професійно-мовленнєвої діяльності педагогів, самооцінювання ефективності здійсненого
процесу навчання мови.
Специфіка професійної діяльності вимагає від майбутнього вихователя вміння:
- самостійно складати мовленнєві зразки розповідей (описові, з власного досвіду, творчі);
- будувати мовленнєві моделі, доступні наслідуванню дітьми;
- добирати малі жанри фольклору, тексти художніх творів, сприятливі для розвитку
образного мовлення дітей;
- складати тексти дидактичних мовленнєвих ігор, ситуацій та мовленнєвих завдань;
- розробляти конспекти занять, сценарії розваг, літературних ранків та вечорів;
- вправляти мовленнєві помилки та огріхи і попереджати виникнення нових;
- творчо планувати навчально-мовленнєву діяльність дітей.
Це потребує від вихователя постійного творчого пошуку, вміння аналізувати, зіставляти,
знаходити найефективніші шляхи розвитку мовлення дітей, залучати їх до активної пізнавальномовленнєвої діяльності.
Система практичних занять курсу передбачає залучення студентів до активної навчальномовленнєвої та пошуково-дослідної діяльності, котра стимулює їх до розробки нових методичних
технологій розвитку та навчання дітей дошкільного віку рідної мови.
Важливим для вирішення проблеми формування мовленнєвої компетентності дошкільника є
вивчення студентами курсу "Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої
компетентності дошкільників".
Методиці формування мовленнєвої компетентності в дошкільному закладі як науці належить
провідна роль у системі підготовки вихователя дошкільного закладу. Адже майбутній вихователь
мусить не тільки досконало оволодіти теоретичними положеннями методики, знати прийоми, методи,
засоби розвитку мовлення, а й набути практичних умінь і навичок.
Метою даного курсу є вивчення студентами й узагальнення сучасних технологій керівництва
роботою з формування мовленнєвої компетентності дошкільника. А основним завданням –
оволодіння студентами вміннями та навичками організації педагогічного процесу на основі сучасних
технологій формування мовленнєвої компетентності дошкільника.
Майбутні вихователі, вивчаючи даний курс, повинні знати теоретичні поняття мовленнєвого
розвитку, навчання рідної мови та мовленнєвого виховання; питання теорії і методики формування
мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку та питання керівництва роботи з даної проблеми.
Студенти аналізують планування роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі та моделювання
занять з розвитку мовлення в різних вікових групах, обстежують мовленнєву готовність дитини до
школи, складають плани роботи методичного кабінету та різних форм роботи з батьками.
Програма також передбачає вивчення відомостей про технології діагностики та корекції
мовленнєвого розвитку дошкільника.
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Акцентуємо увагу студентів на тому, що робота з формування мовленнєвої компетентності
дошкільників здійснюється як на спеціальних заняттях так і в процесі керівництва різними видами
дитячої діяльності.
Отже, формування мовленнєвих і комунікативних компетенцій майбутніх вихователів
відбувається шляхом:
- поглиблення знань про функціонально-стилістичну систему української мови, засвоєння
норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування та вдосконалення вмінь і
навичок спілкування в науковій та офіційно-діловій сферах, оволодіння різноманітними
стратегіями і тактиками ефективної комуніації, генерування вартісних зразків власної мовленнєвої
творчості, виховання потреби самоосвіти і самооцінки для постійного вдосконалення особистісномовленнєвої діяльності;
- розвитку вмінь і навичок переконливо викладати свої думки, дискутувати, використовуючи
різні способи аргументації, вести діалог із співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого
етикету; працювати з різними типами текстів, у тому числі й з мовними формами різних жанрів,
стилів і підстилів;
- оволодіння вмінням сприймати, аналізувати, зіставляти мовні явища й факти, коментувати
їх, оцінювати їх під кутом зору нормативності, відповідності ситуації спілкування;
- формування дослідницької компетенції, удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи
з науковим текстом, різноманітними джерелами наукової інформації, зокрема електронної,
розвиток умінь інформаційної переробки тексту, пошук інноваційних технологій.
Успіх комунікативного акту буде залежати від уміння мовця зацікавити реципієнта сказаним.
Тому для успіху сучасній людині потрібно володіти мистецтвом комунікації, тобто мати відповідну
комунікативну компетентість. На основі комунікативних умінь і навичок встановлюється
комунікативна компетентісність як здатність користуватися мовою залежно від ситуації.
Отже, ефективність роботи з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку
залежить насамперед від професіоналізму вихователя, його вміння організовувати і керувати цим
процесом у різних вікових групах дошкільного закладу відповідно до вимог Базового компонента
дошкільної освіти.
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Атрощенко Т. О. Подготовка будущего воспитателя
к работе по формированию речевой компетентности дошкольника.
В статье представлена специфика подготовки будущего воспитателя к работе по формированию
речевой компетентности дошкольника, а также характеристика учебных курсов, с помощью
которых проводится эта работа. Раскрывается суть понятия "речевая компетентность" и пути ее
формирования. Указаны требования к профессиональным умениям будущего воспитателя в работе с
формирования речевой компетентности дошкольников.
Atroshchenko T. O. The Preparation of a Would-be Upbringer
for Pre-school Children’s Speech Competency Development.
The article deals with pre-school children’s speech competency development and characteristics of learning
courses with the help of which the work is carried out. It explains the essence of "speech competency"
concept and the ways of its development. The demands as for a would-be upbringer’s professional skills are
denoted in the context of pre-school children’s speech competency development.
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ
У статті автор розглядає особливості освітнього середовища як засобу формування педагогічної
майстерності майбутніх учителів. Сучасна освіта зосереджена на реалізації творчого потенціалу
сучасного професіонала, формування його професійної компетентності, гуманістичної
спрямованості, цінностей особистості та розвитку толерантного до них ставлення на основі
суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.
Пріоритетний напрям сучасної освіти є головною умовою реалізації творчого потенціалу
сучасного професіонала, формування його професійної компетентності, культури, самоствердження
особистості як цілісної, освіченої, духовної, багатої, інтелектуально зрілої, ініціативної,
відповідальної особистості.
Сьогодні у зв’язку зі зростанням вимог до освітньої та професійної підготовки молодого вчителя
виникла необхідність здійснювати перехід до індивідуального підходу в навчанні, розвитку творчих
здібностей майбутніх спеціалістів, спираючись на їх самостійну роботу, активні форми та методи
навчання.
Мета статті – розглянути особливості освітнього середовища як основного засобу формування
педагогічної майстерності майбутнього учителя.
У Законі України "Про загальну середню освіту" зазначається, що педагогічним працівником
повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має належний рівень професійної
підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи.
Основне завдання вищих педагогічних навчальних закладів – підготувати студентів до майбутньої
професійної діяльності. Така підготовка включає: оволодіння студентами необхідними базовими
знаннями з певної кваліфікації, формування необхідних професійних знань, умінь і навичок та
особистісних якостей характеру.
Проблема професійної підготовки майбутніх учителів була предметом дослідження багатьох
учених
(С. І. Архангельський,
Є. С. Барбіна,
І. А. Зязюн,
Н. В. Кузьміна,
О. М. Пєхота,
В. О. Сластьонін та ін.), зокрема досліджувались такі аспекти професійно-педагогічної діяльності
майбутнього вчителя, як: пошук шляхів і оптимальних методів професійного становлення вчителя в
умовах вищої педагогічної освіти; педагогічні умови, засоби і шляхи формування творчої особистості
вчителя; наявність здібностей особистості вчителя; розробка педагогічних технологій активізації
процесу становлення майбутніх учителів; вивчення компонентів педагогічної майстерності майбутніх
учителів тощо.
Педагогічна майстерність – це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної
діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток та удосконалення особистості, що забезпечує високу
організацію педагогічного процесу, педагогічна майстерність у структурі особистості – це система,
яка здатна до самоорганізації. Її головними компонентами є гуманістична спрямованість, професійна
компетентність, здібності до педагогічної діяльності та педагогічна техніка [1: 34].
Важливим для нас є поняття гуманістична спрямованість, як складова педагогічної майстерності,
тобто спрямованість педагога на суб’єкт навчання, на особистість кожної дитини.
В. О. Сухомлинський вважав, що серцевиною гуманізму вчителя є вміння викликати бажання
вчитися і вчити так, щоб викликати бажання стати доброю людиною. Тому гуманістична
спрямованість передбачає наявність у викладача такої установки, яка характеризується його
готовністю бачити в кожному без винятку саме цікаву особистість.
Підготовка сучасного вчителя вимагає вдало організованої виховної роботи у вищій педагогічній
школі, що може значною мірою сприяти ліквідації прогалин у системі шкільного виховання. Така
робота повинна ґрунтуватися на цілісному виховному ідеалі, що органічно поєднує в собі цінності
особистості, сім'янина, педагога, громадянина України як представника світової цивілізації. Ми
схильні до думки І. А. Зязюна і Г. М. Сагач, які вважають, що ідеал українського національного
виховання – це гармонійно і всебічно розвинена особа українця з інтелектуально-творчими, духовноморальними цінностями [2: 21].
У цьому контексті особливого значення набувають відродження та закріплення не тільки таких
рис студента, як компетентність, практичність, динамічність, інтелігентність, відповідальність, але й
співчуття, вміння радіти за товариша, які стають перспективною лінією становлення сучасного
фахівця соціальної сфери – соціального педагога.
© Власенко О. М., 2010
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О. М. Власенко. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів
засобами моделювання педагогічних ситуацій

У своєму дослідженні ми спираємося на погляди представників діяльнісного підходу І. Д. Беха,
Л. С. Виготського, О. А. Леонтьєва, В. О. Сластьоніна та інших, які вважають, що педагогічна
діяльність не тільки розвиває відповідні професійні здібності, вміння і навички, але й впливає на
процес формування цінностей.
Оскільки особистість майбутнього вчителя зазнає не тільки формувального впливу зовнішнього
середовища, а й різноманітності цілеспрямованих виховних дій, то відповідно змінюється і психічна
структура гуманістичних цінностей, що відповідним чином відображається у діяльності й поведінці.
Передумовою професійного становлення вчителя є зростання його життєвої та професійної
позиції. Життєвою позицією будемо вважати спосіб самовизначення особистості в житті,
узагальнений на підставі її моральних цінностей, який відповідає її основним нахилам. Тому
професійна позиція – це складна система цінностей, де установки, інтереси, світоглядні категорії і
ставлення суб’єкта до моральних цінностей на єдиній основі регулюють практичну діяльність.
Включення особистості у професію, введення у професійну діяльність передбачає оволодіння
теоретичними знаннями, найпослідовніше це може бути досягнуто в ситуації практичної дії. Тому
професійно-творча діяльність сприяє підвищенню мотивації до праці, розвитку інтелекту,
максимальному розкритті здібностей студента [3: 245]. Розвиток духовних і моральних сил означає
формування конструктивних здібностей, вільне вираження свого "Я" [4: 254]. Реалізація цього
фактора залежить від трьох умов: вивчення й аналізу інтересів та потреб студентів; включення до
таких видів діяльності, які найбільше відповідають здібностям студентів; забезпечення вільного
вибору видів і форм діяльності.
Формування педагога творчого, ініціативного, самокритичного може бути здійснено лише тоді,
коли майбутній учитель уже в роки навчання в педагогічному ВНЗ буде поставлений в умови,
наближені до його практичної діяльності за допомогою активних методів навчання, що готують його
до співпраці з учнями. Як свідчать дослідження І. А. Зязюна, Л. В. Кондрашової, Н. В. Кузьміної,
Л. Ф. Спіріна, В. А. Семиченко, О. С. Березюк та ін., одним із таких ефективних методів є
моделювання педагогічних ситуацій.
Існують численні спроби змоделювати емоційну сферу людини, однак не вдається констатувати
особливих успіхів. Очевидно, це можна пояснити суб’єктивністю афективних явищ, у яких компонент
переживання переважає над компонентом знання. Переживання як складова емоцій та почуттів,
напевно, не досить добре піддається формалізації та не може розглядатися в межах інформаційних
моделей.
Під моделюванням педагогічних ситуацій розуміємо процес утворення ситуацій-моделей, де
реальні об’єкти замінені вигаданими, а взаємостосунки між учасниками ситуації штучно організовані,
знаходяться під керівництвом педагога.
На думку І. А. Зязюна, кожна педагогічна ситуація може бути змодельована по-різному, проте
ефект виховання буде безпосередньо залежати від знань педагога, його здібностей [5].
Ми пропонуємо виділити педагогічні ситуації першого, другого та третього рівня складності.
Ситуації першого рівня передбачають аналіз рівня взаємодії учасників ситуації, визначення
проблеми, оцінку діям учителя, перелік методів педагогічного впливу, які застосовує вчитель.
Ситуації другого рівня пропонують дати ґрунтовний аналіз з опорою на власний досвід, набуті
знання, спланувати виховну подальшу дію в певній ситуації, розробити свою програму взаємодії
вчителя та учнів у конкретній ситуації.
Ситуації третього рівня складності мають творчий характер та передбачають вільне володіння
теоретичним матеріалом з проблеми, опорою на методи та засоби морального виховання,
застосуванням нетрадиційних методів впливу на особистість учня, аналізу рівня сформованості
моральних цінностей особистості, проектування процесу формування морально-ціннісної системи
особистості тощо.
Таким чином, моделювання, створюючи певну проблему, заохочує швидке реагування та
розв’язання її, тим самим формуючи певні особистісні та професійні якості студента, які допоможуть
йому в подальшій шкільній роботі.
При розробці процесу моделювання педагогічної ситуації, ми ставили собі за мету дотримуватися
особистісно-зорієнтованого підходу у вихованні, який передбачає суб’єкт-суб’єктні відносини між
учасниками виховного процесу. Викладач як суб’єкт виховного процесу спрямовує свою діяльність
на студентів, стимулює гуманістичну спрямованість, майбутню професійну діяльність, тому при
моделюванні педагогічних ситуацій у студентів формується система гуманістичних цінностей, і вони
виступають водночас об’єктами і суб’єктами виховного процесу.
Не менш важливим фактором становлення гуманістичної спрямованості особистості є педагогічна
практика, яка, у свою чергу, також вимагає наявності суми теоретичних знань. Майбутні вчителі
мають можливість реально уявити собі майбутню професію, засвоїти теоретичні знання з педагогіки,
психології, без яких неможливий навчально-виховний процес у школі. Студент під час практики
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повинен засвоїти комплекс умінь, серед яких ми виділяємо: соціально-аналітичні (вивчати та
аналізувати літературу з проблеми виховання учнів, формувати мету гармонійного розвитку школярів
відповідно до вимог школи та суспільства, вивчати вікові і психічні особливості учнів тощо);
діагностико-перцептивні (аналізувати психологічні умови розвитку поведінки школярів, визначати
методи розв’язання педагогічних ситуацій, інтереси, уподобання, здібності учнів; визначати рівень
розвитку учнів, рівень сформованості морально-ціннісної системи; аналізувати поведінку школярів
враховуючи педагогічну ситуацію та фактори, що на неї впливають, критично оцінювати особливості
педагогічних ситуацій, володіти почуттями емпатії та рефлексії); конструктивно-проектувальні
(передбачати форми і методи самоосвіти, самовиховання та саморозвитку; проектувати основні
напрямки виховання учнів, моделювати виховні ситуації, можливі моделі поведінки учнів та способи
впливу на них, оцінювати результати застосування методів моделювання педагогічних ситуацій,
моделювати власну педагогічну діяльність, планувати нові педагогічні ситуації, навчити учнів
знаходити розв’язки можливих ситуацій у майбутньому, конструювати систему різноманітних форм
та методів організації виховання тощо); комунікативні (вміння вмотивовано обстоювати власну
позицію і з повагою ставитися до суджень колег, враховувати множинність думок, знаходити
індивідуальний підхід до дітей, встановлювати відносини з учнями в процесі різноманітних форм
виховання, формувати систему цінностей у школярів, розбиратися в педагогічних ситуаціях та
усувати їх гуманними засобами, обирати правильний тон і форму спілкування з дітьми, колегами,
батьками); організаторські (організовувати власну професійну діяльність, вдосконалення
особистісних рис характеру, сприяти прагненню школярів до власного розвитку, вчити учнів
регулювати поведінку, враховуючи особливості виховної ситуації тощо).
Для моделювання педагогічних ситуацій ми вибрали систему стимулювання, яка передбачала:
оцінювання глибини теоретичних знань; вибір найдоцільніших рішень відповідно до ситуації;
надання заохочувальних балів за активну участь у процесі розв’язання педагогічної ситуації;
використання покарання за несумлінне ставлення до процесу розв’язання ситуації. Моделювання
педагогічних ситуацій проходило у вигляді навчально-педагогічної ігри, центр якої складала
педагогічна ситуація. Моделюючи педагогічну ситуацію, учасники виховного процесу вже з перших
хвилин відчувають мобілізацію інтелектуальних і моральних сил. У студентів виникає почуття
відповідальності за "майбутні" дії учасників педагогічної ситуації.
Сучасний викладач вищого навчального закладу має конкретну мету – навчати студентів умінню
здобувати знання, розвивати в них пізнавальну потребу вчитися та морально розвиватися. Діяльність
викладача вищого навчального закладу, спрямована на організацію навчально-виховного процесу,
нерідко позначається суб’єктивізмом: педагог діє, більше керуючись своїми почуттями, а не фактами
педагогічної реальності. Така особливість свідчить про недостатню здатність викладачів критично
аналізувати і своєчасно перебудовувати стосунки зі студентами, більш диференційовано підходити до
вибору тих засобів, які б сприяли успішному виконанню виховних завдань.
Як варіант технології розв’язання педагогічних ситуацій можна використати "дерево рішень", яке
допомагає студентам проаналізувати та краще зрозуміти розв’язання педагогічних ситуацій. Такий
варіант технології моделювання педагогічних ситуацій дозволяє викладачу керувати процесом
обговорення педагогічної ситуації, спрямовувати студентів у потрібне русло обговорення. Тим самим
викладач не нав’язує свою точку зору, студенти самостійно визначають правильні шляхи рішення,
відстоюють власну життєву та професійну позицію, свої переконання та погляди.
Формувати мотивацію студентів до гуманістичних цінностей можна різними засобами. Кожний
засіб має найпродуктивнішу характеристику, якщо супроводжується добре організованим
пізнавальним спілкуванням. Активізація виховної діяльності досягається через використання
вчителем форми індивідуальної і групової роботи: кооперація, конфлікт і змагання. Важливим
елементом моделювання педагогічних ситуацій є гра. Моделювання педагогічних ситуацій на основі
ігрових методик на тренувальному етапі також відбувається під керівництвом викладача.
Використання гри в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу завжди стикається з
протиріччям: навчання та виховання є завжди процесами цілеспрямованими, а гра за своєю природою
має невизначений результат. Тому завдання педагога при застосуванні гри у вихованні полягає у
підпорядкуванні гри визначеній виховній меті.
Арсенал інтерактивних ігор досить великий, але найбільш поширеними з них є моделюючі.
Учасники виховного процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших умовах, ніж у традиційному
навчанні. Студенти отримують максимальну свободу інтелектуальної діяльності, яка обмежується
лише визначеними правилами гри. Студенти самі обирають власну роль у грі, висуваючи припущення
про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну педагогічну ситуацію, шукають шляхи її
розв'язання, беручи на себе відповідальність за обране рішення.
У процесі засвоєння навичок та вміння розв'язання ситуацій студент розвиває в собі якості з
орієнтацією на майбутнє — здатність і готовність до самовдосконалення. Отже, виховне завдання має
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стати важливою складовою всього виховного процесу. Розв'язуючи ситуацію, студент використовує
вищий рівень своєї розгорнутої розумової діяльності: прийоми аналізу, синтезу, узагальнення тощо.
Відповідно й ті особистісні цінності, що формуються та розвиваються при цьому, функціонуватимуть
у його свідомості як відповідні загальнозначущі поняття.
Таким чином, метод моделювання передбачає самостійне прийняття індивідом рішень. Це
поступово стає звичкою, а згодом і потребою особистості. Оцінка власної поведінки на основі аналізу
мотивів, що вплинули на рішення діяти саме таким чином, виховує здатність розмірковувати,
спонукає до самоаналізу і підводить до самовиховання. А це є тією необхідною роботою над собою,
яка закріплює виховні впливи, створює міцне підґрунтя для усвідомленої поведінки за будь-яких
життєвих обставин педагогічної діяльності.
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Власенко О. Н. Развитие педагогического мастерства у будущих учителей
посредством моделирования педагогических ситуаций.
В статье автор раскрывает особенности образовательной среды как средства формирования
педагогического мастерства будущих учителей. Современное образование сосредоточено на
формирование гуманистической направленности, ценностей личности и развитие толерантного
к ним отношения на основе субъект-субъектного взаимодействия участников
образовательного процесса.
Vlasenko O. M. The Development of Future Teacher’s Pedagogical Skills
by Means of Situational Modeling.
The article deals with specific aspects of the humanistic educational environment as a means of forming
professional skills of future teachers. Modern education is aimed at preserving humanistic values, and
developing tolerant attitude to them, constructing the patterns of behavior, which characterize the system of
interrelations between the subjects of educational processes.
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ЦІЛІСНО-СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
У статті обґрунтовується цілісно-системний, синергетичний підхід до аналізу педагогічної
творчості. Показується, що творчій діяльності притаманні синергетичні риси, тому творчий
педагог виявляє феномен творчої багатомірності, коли окремий талант вчителя складається із суми
його талантів, коли цей вчитель спроможний поєднувати різні когнітивні стратегії, стилі
діяльності та риси характеру.
На початку ХХ сторіччя загальний обсяг знань, які виробляло людство, подвоювався кожні десять
років; у наш час цей процес займає лише рік. Відповідно до прогнозів, у недалекому майбутньому
загальний обсяг знань буде подвоюватися кожні декілька місяців. Ось чому головна тенденція
сучасного світу – поновлення знань – передбачає й розвиток іншої тенденції, яка визначає
спрямованість скоріше на цілісність знань, ніж на їх конкретний зміст, оскільки експоненціальний
темп розвитку нашого надзвичайно динамічного світу приводить до того, що спеціалізовані знання
втрачають свою прикладну цінність через 10-15 років. Усе це вимагає побудови такої педагогічної
системи, яка б забезпечила впровадження в освітню галузь синтетичного знання, що формується на
основі міждисциплінарних зв’язків. Актуальною є кардинальна трансформація освітньої галузі
України, яка потребує врахування синергетичних принципів її самоорганізації як відкритої соціальної
системи. Відтак, на сучасному етапі розвитку педагогічної науки концепція синергізму в навчанні та
вихованні набуває інтенсивного розвитку, а ідеї синергетики знаходять широке застосування в
освітньому просторі, коли педагогічні системи починають аналізуватися в термінах синергетичної
теорії самоорганізації. Тому проблема застосування принципів синергетики в освітній галузі стає
предметом дослідження багатьох науковців. Широко розвивається методологія синергетики
(В. І. Андрєєв, Л. Я. Зоріна, В. І. Редюхін та ін.); закладено основи "синергетики освіти" (Г. Шефер),
розкриваються синергетичні закономірності освітньої діяльності педагога, яка має орієнтуватися на
творчий рівень.
Відтак, мета статті полягає в обґрунтуванні цілісно-системного, синергетичного підходу до
аналізу творчої діяльності педагога.
Одним із головних парадигмальних наслідків використання цілісно-системного синергетичного
підходу в педагогіці другої половини ХХ століття є нова постановка навчально-виховної мети
(формування гармонійної творчої самодетермінованої особистості, здатної до керування своїм
розвитком), оскільки цей підхід звільняє педагогічний простір від однолінійності і штампів, відкриває
поліфункціональність і багатомірність гіпотез і теорій, створюючи при цьому нові умови для
розкриття творчих здібностей, що формуються у феноменологічній площині "точок біфуркації". Саме
в точках біфуркації, що являють собою альтернативні розвилки процесуальних можливостей та
мають імовірнісний характер, виникають сприятливі умови для вивчення та моделювання різних
ситуацій, вибудовування разом із вихованцями творчих шляхів розвитку, пошуку пояснення
механізмів виникнення нового.
Творчість передбачає самодетермінацію особистості, розвиток механізмів рефлексії. Таким чином,
як пише Б. М. Бім-Бад, одним із найбільш важливих моментів в освіті й навчальній діяльності як
творчого процесу є усвідомлення способів пізнання, уміння перевіряти саме мислення, його шляхи,
надійність методів, критичне вміння відмовитися заради істини від своїх попередніх, вічно
недостатніх знань, від упередженості та суб'єктивізму [3: 80].
Якщо одним із головних пріоритетів освіти є гармонійна, творча особистість, здатна до
самодетермінації, то цілісно-системний підхід в освіті передбачає реалізацію таких принципів
формування творчої особистості, як:
1) Принцип визнання самоцінності кожної особистості, яка тут розуміється як відкрита
можливість.
2) Принцип флуктуації (відхилення) творчого мислення, який наголошує на факті, що будь-яка
функціональна система не є стабільною, у ній неминуче накопичуються відхилення, що можуть
призвести до хаосу і навіть викликати її розпад. Тут процес самоусвідомлення приводить до "порядку
через флуктуацію".
3) Принцип суперечливості процесу розвитку творчих здібностей, який передбачає, що
самоорганізація можлива при неоднорідності системи, за наявності неврівноважених структур, а сам
розвиток тут розуміється як самоактуалізація наявних потенційних можливостей системи, а не як
наведення порядку ззовні.
© Вознюк О. В., 2010
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4) Принцип дисипації (самовибудовування) творчих здібностей, який базується на положенні
синергетики, що у результаті флуктуаційних змін, які відбуваються в системі, розпочинається процес
дисипації – самовибудовування регулярної структури на рівні кооперативної, погодженої взаємодії
складових, що утворить нову стаціонарну структуру.
5) Принцип єдиного темпосвіту (темпу розвитку) учасників навчального процесу і розвитку
творчих здібностей у цьому процесі, коли під час еволюції відкриті неврівноважені системи
інтегруються в складні цілісні структури, що розвиваються в різному темпі.
6) Принцип вікової сенситивності в розвитку творчих здібностей, коли в динамічній, постійно
мінливій моделі розвитку особистості творчі здібності можна уявити у вигляді можливостей, що
флуктуціюють, відкриваються та закриваються, де момент відкриття є моментом істини, актом
сенситивності. Якщо цей момент буде упущений, то багато здібностей уже не зможуть розкритися
повною мірою.
З позиції педагогіки креативності в тих її аспектах, розвиток яких випливає із синергетичного
підходу (Б. М. Бім-Бад), навчання та виховання можна розглядати як відкриту систему, здатну
виявляти творчі риси за рахунок імовірнісного стилю діяльності. У цьому аспекті синергетичний
підхід реалізує особистісно орієнтовану, суб’єкт-суб’єктну парадигму освіти, що набуває розвитку на
тлі сучасної освіти. Педагогіка креативності фокусується на таких категоріях синергетичного підходу
в педагогіці, як хаотичність процесів; відкритість (дисипативність) педагогічних систем, їх
саморозвиток; нелінійність, біфуркаційність освітніх процесів; імовірнісність, випадковість,
багатомірність педагогічних явищ.
Як засвідчує аналіз педагогічної думки, аналіз творчості з позиції синергетичного підходу
передбачає такі особливості зазначеного явища. Передусім, творчість передбачає вихід за межі
рольових установок особистості, вміння дистанціюватися від ситуації, готує умови для досягнення
однієї з головних цілей розвитку людини – статусу творчої особистості, оскільки творчість є виходом
у сферу синергійного, багатозначного, багатомірного, парадоксального, бісоціативного розуміння
реальності та її опанування; творчість передбачає актуалізацію надситуативності. Крім того, творчість
є цілісним явищем, вона не обмежується такими аспектами функціонування психіки людини, як
образний, логічний, поведінковий та ін., а проявляється на всіх рівнях психічної активності людини.
Творчості притаманні синергетичні риси, тому творча людина виявляє феномен творчої
багатомірності, коли окремий талант людини складається із суми її талантів, а сама людина
спроможна синергетичним чином поєднувати різні когнітивні стратегії, стилі діяльності та риси
характеру [1: 101-106].
З позиції синергетичної, особистісно орієнтованої концепції виховання всі виховні заходи, так чи
інакше, мають бути спрямовані на формування творчої особистості людини, яка синергетичним
чином поєднує свідомий та несвідомий аспекти психічної діяльності. Як пише М. О. Федорова, в
навчальній діяльності мотиви діяльності формуються в переплетенні свідомої і несвідомої сфер
психіки людини, тому з позиції синергетичного підходу, мотивація навчальної діяльності вихованця –
це процес створення умов для стійкої зміни його психічного стану в напряму розв’язання протиріч у
задоволенні пізнавальних потреб. У процесі такого навчання знання набувають для вихованця
особистісно значущого сенсу, що сприяє підвищенню якості його засвоєння й у кінцевому рахунку
ефективності навчання.
Творчість є виходом у сферу багатозначного, багатомірного розуміння реальності та її опанування,
тобто творчість передбачає актуалізацію надситуативності як здатності суб'єкта виходити за межі
однозначних конструкцій "зовнішньої доцільності" [2: 16-30], як вміння бачити ціле раніше за
частини (гештальтосвіта), переходити за межі "безпосередньої даності" та маніпулювати категоріями
потенційно-можливого, віртуального (опанувати механізмами цілепокладання). Відтак, саме
творчість постає наріжним чинником реалізації особистості людини, здатної до активної поведінки та
самодетермінації (це "креативне Я" А. Адлера): як писав А. Ф. Лосєв, особистість завжди і незмінно
мислиться впливаючою і діючою.
І якщо творчість передбачає вихід у багатомірний, багатозначний контекст пізнання дійсності, що
можна кваліфікувати як стан нестійкості, то, як вважає М. О. Федорова, саме цей стан забезпечує
вибір стратегії навчання, оскільки саме в момент нестійкості, розгубленості зовнішній педагогічний
вплив (навіть незначний) здатен постати визначальним у виборі одного із шляхів розвитку. Отже,
нестійкість дозволяє більш активно сприймати інформацію, а дидактична значущість точок біфуркації
полягає в тому, що тільки в них можна досить слабким, але істотним для системи впливом уплинути
на вибір поведінки системи. І, навпаки, у стані стійкості, коли освітній процес йде рівно і впевнено до
поставленої мети, будь-які зовнішні впливи (навіть досить потужні) як правило будуть марними [4:
97-98].
Суттєво, що педагогіка креативності, яка базується на синергетичних засадах, виявляється
евристичною в контексті аналізу педагогічної діяльності як творчого акту, оскільки ця діяльність у
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своїх глибинних, автентичних витоках носить творчий характер. На думку Ю. В. Шароніна, якщо
розглядати процес творчості відповідно до синергетичного підходу, то в цьому процесі можна
виділити такі особливості: а) для початку процесу творчості необхідна творча активність особистості,
прагнення особистості до творчості; б) обов'язковою умовою творчого процесу є розгляд особистості
як відкритої системи, оскільки самоорганізація може реалізуватися лише у відкритій системі;
в) синергетика постулює, що хаос є конструктивним механізмом самоорганізації складних систем і є
необхідною умовою виходу системи на власну траєкторію розвитку [5: 49-51].
Відповідно до цього, Ю. В. Шаронін виділяє характерні "синергетичні" риси творчого мислення
педагога: багатоваріантність, розмаїтість ходів, випадковість, хаотичність. Наріжними параметрами
творчої особистості він вважає: активність, діалогічність мислення, відкритість, творчу уяву,
морально-ціннісні орієнтації, відповідальність, волю самовираження, самовираження, реалізацію,
задоволеність діяльністю. Зазначені риси творчого мислення притаманні й психофізіологічним
особливостям актуалізації афективно-перцептивної сфери людини, коли, як доводять психологічні
дослідження, такі характеристики сенсорних стимулів зовнішнього середовища, як складність,
новизна, невизначеність, амбівалентність постають необхідними й обов’язковими для перебігу
перцептивних процесів. Таким чином, творчий принцип невизначеності притаманний природі, яка тут
виявляє творчі принципи будови своїх форм.
Аналіз наукових джерел дозволяє виокремити такі особливості процесу педагогічної творчості,
яка аналізується з позиції синергетичного підходу: а) наявність такого феномену, як енергетика, яка
постає активним діяльнісним початком всіх учасників навчально-виховного процесу, що впливає на
педагогічну систему з боку творчої особистості (як педагога, так і вихованця, школяра, студента), при
цьому вивчення джерел цієї енергії не можна розглядати, виходячи тільки з мотиваційних настанов
особистості; б) входження особистості як активного елементу в педагогічну систему, що приводить
до творчого збагачення особистості всіх учасників педагогічного процесу; в) відкритість педагогічної
системи – її постійний обмін енергією, інформацією з навколишнім середовищем, що передбачає як
тісний зв'язок процесу педагогічної діяльності з життєвим досвідом та знанням життя, так і зв'язок
внутрішніх потреб самої особистості з можливістю їхньої реалізації у зовнішньому середовищі;
г) діалогічність педагогічної системи – здатність до спілкування, уміння звернутися до внутрішнього
світу вихованця, побачити світ очима іншого, зробити спілкування в системі "педагог-вихованець"
творчим, плідним, таким, що взаємно їх збагачує; д) свобода вибору всіх учасників педагогічного
процесу передбачає нелінійність розвитку, що лежить в основі синергетики, коли, у першу чергу, тут
наявні багатоваріантність, альтернативність, можливість вибору з даних альтернатив, що передбачає
можливість добору школярами та студентами навчальних закладів, предметів, викладачів, форм і
методів навчання, індивідуальних засобів і методик, творчих завдань, особистісних підходів у
навчанні і вихованні; е) задоволеність діяльністю, ситуація успіху, що має поширюватися на
діяльність всіх учасників освітньо-виховного процесу [4: 45-46].
Аналізуючи синергетичні механізми реалізації завдання креативної педагогіки з формування
творчої особистості всіх учасників навчально-виховного процесу, можна стверджувати, що однією з
умов реалізації синергетичного підходу є створення відповідного розвивального середовища, яке
сприяє становленню творчої особистості. При цьому, синергетичне середовище розуміється ним як
сукупність матеріальних, духовних чинників і засобів у відкритій педагогічній системі, у якій при
взаємодії учасників навчального процесу виникає посилення пізнавальних впливів, узгодження
темпів і рівнів розвитку вихованців, становлення творчої особистості, яка інтегрує раціональні й
ірраціональні компоненти мислення, має цілісний світогляд і пізнає природу без відторгнення на
фундаментальному рівні.
На наш погляд, таке синергетичне середовище в найбільш виразному вигляді знаходить практичне
й теоретичне втілення у колективних формах навчально-виховної діяльності, таких, наприклад, як
кооперативне навчання, спрямоване на досягнення цілей навчання засобами колективної навчальної
діяльності. Для цього, з огляду синергетичного підходу, важливим вважається створення складних та
різнобічних, нестабільних (імовірнісних, біфуркаційних) проблемних ситуації, для вирішення яких
доцільно залучати цілісний комплекс засобів та методів, що реалізують як абстрактно-логічні,
вербальні, так і образно-інтуїтивні, емоційні пізнавальні ресурси людини.
При цьому, головними компонентами синергетичного середовища є інформаційно-методичні,
ергономічні, економічні і правові компоненти, що, взаємодіючи, дають позитивний педагогічний
результат у формуванні творчої особистості із синергетичним стилем мислення. Під синергетичним
стилем мислення можна розуміти багатогранне, нелінійне, відкрите мислення, сукупність і
гармонійне сполучення понятійного й образного мислення, синхронізуючим чинником якого є
алгоритм реальності. Відповідно до особливостей синергетичного середовища, до основних
психолого-педагогічних умов, що сприяють формуванню синергетичного стилю мислення, можна
віднести: погоджене в часі вивчення окремих дисциплін навчального плану; забезпечення наступності
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в розвитку понять; єдність інтеріоризації загальнонаукових понять, їх наповнення розумним змістом з
використанням герменевтики; здійснення єдиного підходу до розкриття однакових класів понять.
Інший аспект синергетичного середовища безперечно пов'язаний із особистістю педагога, що
входить до його складу. Для цього слід дотримуватись такої організаційної умови, як залучення
педагогів до ідей синергетики та використання ними синергетичних принципів у педагогічній
практиці є подолання лінійного мислення, що передбачає володіння імовірнісним, синергетичним
мисленням як єдино можливим способом осмислення хаотичних систем, коли закони природи
необхідно формулювати в термінах еволюції розподілів імовірності, а не в термінах індивідуальних
траєкторій. При цьому функціональний аспект імовірнісного мислення виражає реальність хаосу
(системи, що передбачають імовірнісний опис, вважаються хаотичними), реалізованого у нелінійних
освітніх системах, пов'язаних з передачею інформації, засвоєнням нового, творчістю.
Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що для реалізації принципів синергетики в освіті
необхідна нова освітня технологія, яка б вирішила триєдину задачу: виховання творчої особистості, її
адаптацію до умов життя, що змінюються, надання можливостей для подальшого саморозвитку та
самореалізації.
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Вознюк А. В. Целостно-системный подход к анализу педагогического творчества.
В статье обосновывается целостно-системный, синергетический подход к анализу педагогического
творчества. Показывается, что творческой деятельности присущи синергетические черты,
поэтому творческий педагог обнаруживает феномен творческой многомерности, когда отдельный
талант учителя состоит из суммы его талантов, когда этот учитель способен совмещать разные
когнитивные стратегии, стили деятельности и черты характера.
Voznyuk O. V. Integral and System Approach to the Analysis of Pedagogical Creativity.
Integral and system, synergic approach to the analysis of pedagogical creativity is grounded in the article.
It is shown, that creative activity is characterized by synergic traits, therefore a creative teacher reveals
the phenomenon of creative multidimensionality, when separate talent of a teacher consists of the sum
of his talents, when this teacher is able to combine different cognitive strategies, styles of activity
and the character's traits.
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РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
У статті розкривається значення міжпредметних зв’язків у вивченні мови та літератури як засобу
підвищення ефективності викладання названих предметів. Розглядаються взаємозв’язки мови та
літератури як важливий фактор формування комунікативної компетенції учнів, збагачення
словникового запасу, оволодіння нормами мови, формування навичок виражати свої думки в усній та
писемній формі, а також визначаються функції міжпредметних зв’язків при викладанні мови.
Сучасний етап розвитку, позначений відродженням національної самосвідомості українського
народу, його культури й мови, стимулює до пошуку більш ефективного педагогічного впливу на
особистість школяра через вивчення й засвоєння рідної мови. У час, коли гуманітаризація всіх сфер
життя стає провідною тенденцією при розв’язанні будь-якої проблеми, впливова сила слова повинна
активізуватися.
Відзначимо, що вже в минулому столітті неодноразово ставилась вимога про зближення
викладання мови та літератури, пропонувалося розглядати мовні закономірності на прикладах живого
мовлення, текстів художніх творів тощо. Ще В. Острогорський наголошував на тому, що вивчення
мови повинно бути підпорядковане завданням літературної освіти.
О. Потебня розкрив природу образності і дав поштовх до дальшого вивчення взаємозв’язку слова і
образу, мислення і мови, естетики і поетики, що мало і має виключно важливе значення для практики
школи взагалі і, зокрема, для забезпечення взаємозв’язків у викладанні мови та літератури. "У слові, підкреслював учений, - ми розрізняємо зовнішню форму, тобто членоподільний звук, зміст, що
об’єктивується за допомогою звука, і внутрішню форму, або найближче етимологічне значення, той
спосіб, яким виражається зміст" [1: 175].
Ідеї нерозривного зв’язку змісту художнього твору і його мови знаходимо у творах І. Франка, який
підкреслював, що чим мова "чистіша і ближча до народної…тим живіший…буває зміст, і навпаки, в
міру віддалення від живої мови і її натурального виразу… й зміст писань робиться
мертвий…(письменник – Г.Г.) мусить поперед усього владати мовою свого народу…" [2: 191].
Як зазначав у підручнику з методики викладання української літератури відомий методист, доктор
педагогічних наук, академік Академії педагогічних і соціальних наук, професор Є. Пасічник,
"Міжпредметні зв’язки забезпечують всебічний підхід до літературних явищ. Вони є виявом того
спільного, що єднає художню літературу з іншими навчальними предметами. Тому вчительсловесник, аналізуючи художні твори, безпосередньо спирається на ті знання учнів, яких вони набули
у процесі вивчення інших дисциплін, зокрема літератури, історії, мови" [3: 15]. Звичайно, в школі
певна робота по забезпеченню взаємозв’зку у вивченні мови та літератури проводиться. Як правило
українську мову та літературу в одному й тому ж класі викладає один і той же вчитель. У програму з
мови та літератури включені розділи з розвитку зв’язного мовлення, дається перелік відповідних
умінь і навичок, якими мають оволодіти учні кожного класу.
Труднощі в навчанні найбільше характерні саме для тих учнів, у яких недостатня культура
мовлення, бідний словниковий запас, однозначно-прямолінійне розуміння слова в контексті, що
зумовлює поверхове сприймання художнього твору. Звідси необхідність забезпечення
міжпредметних взаємозв’язків у викладанні мови та літератури, що розвивають і збагачують
мовлення, не лише для глибшого і кращого усвідомлення цих двох предметів, але й для оволодіння
всіма іншими предметами шкільної програми, засвоєння яких має своєю опорою добре розвинене
мовлення та мислення школярів. Тому забезпеченню зв’язку у викладанні мови та літератури
протягом останніх 10-15 років приділяється особлива увага в багатьох дослідженнях. Це питання і
сьогодні в центрі уваги багатьох дослідників-літературознавців, методистів, учителів-практиків.
Не втратила своєї актуальності думка відомого українського психолога І. Синиці про те, що "мову
як навчальний предмет деякі словесники зводять по суті до коментованого правопису і віддають йому
в жертву години, відведені на інші компоненти мови й мовлення, забуваючи, видно, що орфографія і
пунктуація краще засвоюється в процесі загального засвоєння мови. Крім того, орфографія,
пунктуація – це ще не мовлення, а тільки умови для успішного користування ним, це технічний бік
мовлення, причому тільки писемного" [4: 19].
Проте в останні 10-15 років певні зрушення у ставленні до викладання предмета сталися. Не
можна не згадати, що на уроках мови нині ведеться значна робота з розвитку мовлення. При цьому
розвиток мовлення учнів здійснюється в трьох напрямах:
© Грибан Г. В., 2010
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- збагачення словникового запасу учнів;
- оволодіння нормами мови;
- формування навичок виражати свої думки в усній та писемній формі.
Звичайно, ця робота на уроках мови проводиться крізь призму оволодіння граматичною будовою
мови і підпорядкована оволодінню її нормами. При цьому нерідко трапляється, що усне та писемне
(твори) мовлення учнів хоч і побудоване відповідно за граматичними нормами мови, викликає
незадоволення банальністю викладання думок, їх примітивізмом. І тут не можна не погодитися з
думкою І. Синиці: "Мовлення… може бути бездоганним щодо граматики, вимови, наголошування
слів і одночасно безпорадним, незв’язним, неекономним, нудним і навіть нестерпним" [4: 21].
Однією з причин подібного явища є недостатня увага до слова: як правило, воно виступає в такому
мовленні лише у своїй побутовій іпостасі, виконує лише номінативну функцію: дерева стояли зелені,
в майстерні діти різали пилою, стукали молотком, стругали рубанком.
А безпорадне, нудне мовлення свідчить про таке ж безпорадне і нудне мислення, бо "яке в людини
мовлення, таке й мислення" [4: 19].
Слід підкреслити, що й сьогодні викликає тривогу багатьох учителів та методистів інерція
відірваності вивчення мови від літератури, яка складалася протягом багатьох років. Не можна не
погодитися з думкою В. Щерби про те, що в підручниках і навчальних посібниках вивчення
літератури і рівень мови координується недостатньо.
Висловлене на початку 80-х років, це твердження не втратило своєї актуальності і сьогодні. Життя
вимагає дальшого вдосконалення мовленнєвого розвитку учнів, формування їх здатності сприймати й
розуміти художній твір. Багато недоліків у мовній культурі учнів пояснюється тим, що недостатньо
вивчається жива функція мови, тобто "те, як її категорії і закони безпосередньо реалізуються в
писемному і живому мовленні. Поглиблення зв’язків вивчення мови та літератури дало б основу для
вивчення живого мовлення у його реальному бутті" [5: 135]. Залишається актуальною думка про те,
що за умови достатньої обґрунтованості цих взаємозв’язків конкретний зміст, структура і методика
взаємозбагачення літератури та мови розроблені недостатньо. Тенденція будувати вивчення мови як
абстрактної системи без органічного включення її в реальну живу стихію, "без сприйняття її
класичних літературних зразків внаслідок своєї однобокості не виправдана, не ефективна" [5: 136].
Проблема міжпредметних зв’язків охоплює широке коло питань і може розглядатись і в
пізнавально-філософському плані, і в плані загальнопедагогічному - з погляду загальних
закономірностей теорії навчання, і в плані конкретно-методичному з погляду завдань, що
вирішуються в процесі викладання конкретних предметів, у нашому випадку - української мови та
літератури.
Взаємозв’язок у вивченні шкільних предметів - природний процес, зумовлений логікою навчання.
Ще багато років тому відомий педагог Я. Коменський відзначав: "Усе, що перебуває у взаємному
зв’язку, повинне викладатися у такому зв’язку" [6: 627].
Проте взаємозв’язок у вивченні таких предметів, як мова і література має і свої, лише їм
притаманні особливості. Саме цю специфіку ми й спробуємо, перш за все, вияснити. Суть полягає в
тому, що зв’язок двох шкільних предметів - "українська мова" і "українська література" - дуже
своєрідний. І не тільки тому, що мова є будівельним матеріалом для літератури, що література без
мови просто не існує, а мова, у свою чергу, оживає, збагачується лише в процесі користування нею. І
вищим виявом її можливостей, самого буття мови і є література. Більше того, література виступає і як
засіб глибокого засвоєння багатства мови. Можна використати такий приклад. Дерево, камінь, бронза
є матеріалом, з якого скульптор ліпить свої твори. Але дерево не перестає бути деревом, а камінь
залишається каменем і тоді, коли різець скульптора не створив із них творів мистецтва. А от мова, яка
не має літератури і якої не використовують у живому спілкуванні, - не може жити, розвиватись, вона
помирає. І навіть у ті далекі часи, коли люди ще не знали письма, твори літератури існували. Це були
твори фольклору, міфи, легенди, казки, загадки, пісні. Вони уособлювали собою мову в дії, у високій
функції передачі від покоління до покоління уявлень про будову світу, моральних заповідей, надій і
сподівань народу.
Реалізація в школі міжпредметних зв’язків двох споріднених предметів мови та літератури дасть
можливість побачити те спільне, що об’єднує мову та літературу, і те відмінне, чим зумовлена їх
здатність доповнювати одне одного. Ця спільність і відмінність саме й породжує специфіку зв’язків
мови і літератури, які повинні супроводжувати вивчення обох предметів у школі.
Хоч мова та література в школі виступають як два окремих предмети, у своєму суспільному бутті
вони нагадують дві грані одного і того ж явища. Спільна точка дотику цих предметів є насамперед
слово. Психологічні основи взаємозв’язку мови та літератури, насамперед зумовлені особливостями
співвідношення мови та мовлення. Слово вивчає фонетика з погляду його складу і належності до
певних частин мови, для синтаксису слово є елементом словосполучення і речення; в школі
здійснюється ознайомлення з більшими одиницями мовлення, ніж речення, - з текстом, де саме там
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слово й проявляє свій справжній характер і смислове багатство. У свою чергу, література - мистецтво
слова, а тому розгляд міжпредметних зв’язків при вивченні мови та літератури не може не
розглядатись у єдності і відмінності підходу до нього з боку граматико-синтаксичного вивчення та
художньо-естетичної функції.
Зв'язок мови та літератури – внутрішній. Він лежить у самій сутності цих двох предметів.
Взаємозв’язок у їх викладанні – це об’єктивна необхідність, не рахуватись з якою неможливо, а
відмова від неї призвела б до значних втрат у викладанні мови і літератури. Міжпредметні зв’язки у
викладанні української мови та літератури мають носити не зовнішній, показовий характер, а
виявлятися у внутрішній взаємозумовленості роботи. Іншими словами, уроки мови мають готувати
такий ґрунт для сприймання слова, який дає можливість бачити новий його зміст, відчувати його
образний смисл безпосередньо в контексті.
У психологічному плані показовим є те, що звернення до літературного матеріалу вносить в
організацію уроку мови живий естетичний струмінь, створює емоційну основу для засвоєння
лінгвістичних знань. А опора на знання мовних закономірностей допомагає глибше усвідомлювати
естетичні можливості слова в художньому творі.
Але з найвищим виявом мовлення ми зустрічаємося саме в літературі, де слово переливається
всіма своїми барвами, набуває здатності виражати естетичну функцію, виступає в такій дії, до якої
його може спонукати лише справжній майстер слова, письменник. "…Література, - підкреслює
К. Фролова, - це, власне, записане мовлення" [7: 32]. Якщо мова виступає перед учнями як система
наукових категорій і закономірностей, то література - як мовлення, що має художньо-естетичний
характер. Мовлення створює можливості і потреби для створення образності. Специфіка здійснення
взаємозв’язку у вивченні мови та літератури зумовлена ще й тим, що в літературі учні зустрічаються з
прирощеним, естетичним значенням слова, словесним художнім образом, який, як уже зазначалось, є
явищем не мови, а мовлення і створюється на основі об’єктивних властивостей слова як одиниці
мови.
Головне завдання – створити певну систему роботи над словом, яка б дозволяла вчителю
направляти, своєчасно коректувати сприйняття художнього тексту, щоб забезпечити правильне і
цілісне уявлення про прочитане в пізнанні школярів, показувати функціональне багатство нашої
мови.
Система завдань передбачає:
1. Органічне поєднання процесу вивчення фонетики, лексики, морфології зі спостереженням над
стилістичними функціями слова, розвиток естетичного, мовного і літературного смаків,
удосконалення мовної культури учнів.
2. Забезпечення аналізу художнього тексту в єдності змісту і форми, виховання в учнів ставлення
до художньої форми як форми змістової, до елементів форми — як елементів значущих.
3. Вироблення розуміння структури виразних засобів мови, що сприяє глибшому сприйманню
індивідуально-авторських засобів творення образу, його суттєвості.
4. Використання на уроках мови високохудожнього текстового матеріалу, що сам по собі має
естетичне значення, цілеспрямована робота над цим матеріалом, що створює передумови для
активного збагачення словника учнів, забезпечує чуття образного слова і образного мислення,
художньої уяви, стимулює власні творчі здібності школярів.
Потрібно приділяти увагу завданням, спрямованим на збагачення індивідуального словника учнів,
розвиток їх загальної мовної культури, вдосконалення вмінь і навичок інтегрованого характеру
(творче читання, власна літературна творчість тощо).
Здійснюючи взаємозв’язки мови і літератури, необхідно широко використовувати на уроках
матеріали фольклору, уривки з художніх творів письменників-класиків, надбання сучасної
літератури, включаючи і художні твори, ознайомлення з якими передбачено шкільною програмою. В
усній народній творчості словесні скарби народу шліфувалися віками.
Необхідність широкого залучення фольклору у процесі вивчення мови і літератури обстоювали
багато видатних письменників-педагогів. Джерелом, з якого питимуть нащадки, назвав фольклор
П. Грабовський, бо все краще, створене народом, базується на народному ґрунті, живиться народною
мораллю. І. Франко розглядав народну творчість як пропедевтику історії мови й літератури. Він
відзначав великі потенційні можливості фольклору для виховання молоді, бо саме у своїх
приповідках, піснях і казках народ "поставив тривкий пам’ятник своєї здорової, розумної, чесної
мислі, своєї прихильності до світла, до справедливості" [2: 18 ].
К. Ушинський вважав, що немає кращого засобу привести дитину до живого джерела народної
мови, ніж прислів’я. Подібну думку виражав В. Сухомлинський: "Коли виникає питання: а чим же
найбільш виховують уроки мови?, – то кожного разу переконуєшся в тому, що її виховна сила – саме
в формуванні, в утвердженні чутливості до слова, до найтонших порухів душі, виражених в ньому"
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[8: 1]. Учений вважав слово наймогутнішим засобом впливу на учня, його думку; слово в устах
вчителя – це сила, яку нічим не можна замінити. Він привчав дітей звертатися до фольклорних творів.
Додамо до цього, що фольклорні тексти бажано використовувати у процесі опрацювання багатьох
розділів програми з мови. Так, наприклад, до прислів’їв та приказок слід звертатися під час вивчення
іменника, дієслова: (Як у воду глянув; Не все те золото, що блищить; Неправдою світ пройдеш, та
назад не вернешся); під час вивчення займенників, числівників: (Яка шана, така й дяка; Яка хата, така
й правда; Той Іван, та не та шапка; За одного битого двох небитих дають; Не той друг, хто медом
маже, а той друг, хто правду скаже і т.д.).
Вивчення мовних одиниць на основі аналізу тексту в єдності змісту і форми вносить в уроки мови
необхідний емоційний компонент, дає змогу показувати мовні одиниці в системі з іншими в живому
мовленні, поєднувати вивчення мовних одиниць з розв’занням комунікативних завдань, посилювати
мотиваційне забезпечення навчального процесу, розвивати у школярів чуття мови, викликати
бажання говорити і писати рідною мовою.
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Грибан Г. В. Роль межпредметных связей
в формировании коммуникативной компетенции учеников.
В статье раскрывается значение межпредметных связей в изучении языка и литературы как
средства повышения эффективности преподавания названных предметов. Рассматриваются
взаимосвязи языка и литературы как важный фактор формирования коммуникативной
компетенции учеников, обогащения словарного запаса, овладения нормами языка, формирования
навыков выражать свои мнения в устной и письменной форме, а также определяются функции
межпредметных связей при преподавании языка.
Hryban H. V. Role of Intersubject Connections in Molding of the Communicative Scope of Students.
In the article is revealed the value of intersubject connections in the study of language and literature as
the mean of an increase in the efficiency of the teaching of these objects. Intercommunications of
language and literature are examined as the important factor of forming of communicative competence
of students, enriching of dictionary supply, capture the norms of language, forming of skills to express
the opinions in a verbal and writing form, and also the functions of intersubject connections are
determined at teaching of language.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВУЗІ
У статті аналізується поняття креативності в професійному становленні соціальних педагогів,
висвітлюється проблема активації розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів,
аналізується факультативний спецкурс "Креативність у соціально-педагогічній діяльності" і
питання розвитку креативності в процесі професійної підготовки особистості педагога в
інституті.
Становлення сучасного креативного фахівця соціальної сфери тісно пов'язане з розвитком його як
цілісної, гуманної, всебічно розвиненої особистості, а також відповідним рівнем її професійної
підготовки. Підвищення соціального статусу спеціаліста соціальної сфери в його професійній
діяльності вимагає перегляду і відповідного коректування системи його підготовки. Вона повинна
орієнтуватися на принципи саморегуляції, взаємодії і розвитку педагогічних структур, що здійснюють
підтримку нововведень і прогресивних тенденцій в освіті. Це зумовлює підходи до підготовки
спеціалістів, які обумовлюються групами загальних, приватних і специфічних умов успішності
розвитку креативності в процесі професійної підготовки соціальних педагогів у вузі. Важливо
підкреслити, що дані умови у взаємодії дають можливість ефективно функціонувати кожному
компоненту професійної підготовки.
Метою статті є виокремлення педагогічних умов удосконалення процесу розвитку креативності
майбутніх соціальних педагогів у вузі та їх науково-педагогічний аналіз.
Для удосконалення процесу розвитку креативності ми уклали факультативний спецкурс
"Креатівність у соціально-педагогічній діяльності". Даний спецкурс складається з декількох
взаємозв'язаних блоків, кожний з яких сприяє досягненню мети курсу і професійній підготовці
соціального педагога загалом: мета курсу полягає у формуванні уявлень про цілі і завдання курсу,
виявленні уявлень про креативність; виявленні мотивації особистості студента до творчого розвитку
та професійного зростання.
Структура фaкультативного спецкурсу "Креатівність у соціально-педагогічній діяльності"
Індивідуальну роботу

Практичну
роботу

Лекції

Тема

Семінарські
заняття

Кількість годин, відведених на:

Змістовий модуль І. Теоретичні основи поняття "креативність"
1. Суть поняття "творчість", "креативність", етапи творчого процесу, аспекти креативності і т.д.
2. Якості особистості, що визначають креативність. Виявлення бар'єрів у розвитку креативності.
3. Креатівність у соціально-педагогічній діяльності.

2

2

2

1

4

2

2

1

2

2

2

1

4. Розвиток креативності соціального педагога.

2
2
2
Змістовий модуль ІІ. Креативні технології в соціально-педагогічній діяльності

1. Вивчення специфіки креативності в соціальнопедагогічній діяльності.

1

2

2

2

1

2. Освоєння креативних технологій
3. Педагогічні методи розвитку креативності.
4. Креативне середовище в розвитку фахівця соціальної
сфери

4
2

2
2

2

1
1

2

2

2

1

5. Сучасні креативні методи навчання

4

2

2

–
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Л. Й. Дерев’яна. Педагогічні умови вдосконалення процесу розвитку креативності
майбутніх соціальних педагогів у вузі

6. Підсумковий контроль.
Оцінка отриманих знань, умінь і навичок. Виявлення рівня мотивації до подальшого розвитку професійної і особистої креативності спеціаліста соціальної сфери.
Усього годин 68 год.

–

2

2

–

24

20

16

8

У першому блоці курсу для того, щоб визначити цілі, завдання, а також виявити очікування
студентів від нового предмету, дізнатися уявлення студентів про таке явище як креативність,
сформувати позитивне ставлення до вивчення даної дисципліни на початковому етапі, проводиться
вступне заняття у вигляді лекції-прес-конференції. Заняття присвячене виокремленню цілей і завдань
курсу "Креативність у соціально-педагогічній діяльності". Студенти формують правила, якими
керуватиметься група при спільній діяльності на заняттях по предмету, серед яких можна виділити:
правило позитивного зворотнього зв'язку (не критикувати, а спочатку сказати, що було добре, а потім
відзначити, що можна було б поліпшити), "тут і тепер" (говорити лише про те, що відбувається в
цьому місці в цей час), правило "психологічної безпеки" (не виносити особисту інформацію про
учасників за межі групи), правило піднятої руки (якщо хочеш висловитися, підніми руку; дослухай
того, що говорить, а потім вислови свою думку) і т.д.
Другий блок курсу розкриває суть поняття "творчість", "креативність", етапи творчого процесу,
аспекти креативності і т.д. Заняття цього блоку спрямовані на роз'яснення поняття "креативність" і
взаємозв'язаних із ним категорій. Даний блок є основою для подальшого розвитку креативності
особистості і вивчення креативних технологій у соціально-педагогічній діяльності.
Третій блок занять спрямований на дослідження особистого потенціалу студентів. Вивчаються
основні якості особистості, властиві креативній людині, виділяються бар'єри, що заважають розвитку
креативності, визначаються умови середовища, сприяючі розвитку креативності. Досліджується
специфіка креативності спеціаліста соціальної сфери. Розглядаючи особисті якості творчої людини,
ми визначаємо креативну особистість як соціально бажаний тип особи, що прагне до соціальної
зрілості і характеризується оптимальним співвідношенням соціалізації і індивідуалізації [1].
Четвертий блок занять присвячений вивченню технологій, пов'язаних з розвитком креативності
клієнтів. Креативні технології в соціально-педагогічній діяльності – це сукупність методів і прийомів,
видів діяльності, пов'язаних з актуалізацією творчого потенціалу клієнта як способу розв’язання його
проблем і створенням умов для самозміни, саморозвитку, самореалізації [2].
Одним з важливих аспектів діяльності соціального педагога є не лише особистісний розвиток
креативності, але й уміння розкрити творчий потенціал клієнтів, розвинути його креативність. Це
дозволить використання креативних технологій у різних варіаціях.
Арт-технологіі використовують візуальну і пластичну експресію, що робить її незамінним
інструментом для дослідження і гармонізації тих сторін внутрішнього світу людини, для виразу яких
складно знайти слова. Арт-технології можна застосовувати при роботі з дітьми, людьми з
обмеженими можливостями, літніми та іншими категоріями клієнтів.
Слід враховувати те, що вибір того або іншого матеріалу може бути пов'язаний з особливостями
стану і особистості клієнта, а також з динамікою арт-технологічного процесу. Використання техніки
колажу нерідко допомагає клієнтам подолати боязкість, пов'язану з відсутністю вмінь, дає їм відчуття
захищеності, оскільки вони не так ототожнюють свої переживання з цими предметами і
зображеннями, як, наприклад, при малюванні. У рамках курсу "Креативність у соціально-педагогічній
діяльності" ми розглядаємо широкий спектр різної техніки, відштовхуючись від якої майбутні
соціальні педагоги зможуть придумати вправи, відповідні особистісним особливостям клієнта і
наявним соціальним умовам [2].
Музичні технології в соціальній роботі займають важливе місце, їх широкі можливості
пояснюються багатобічною спрямованістю музики. Музика як один з видів мистецтва справляє
величезний емоційний вплив на людину, що сприймає її. Також специфічною властивістю музичного
мистецтва є здатність вільно, безпосередньо, ненав'язливо і разом з тим дуже сильно впливати на
особистість. Музичне мистецтво впливає не лише на емоційне і естетичне сприйняття, але і на сферу
пізнання, естетичного відчуття і поведінки людини. Своїм непрямим, невербальним характером
музичне мистецтво впливає як могутній стимул комунікації та інтеграції. Важливим і незамінним
чинником є виховна сила музичного мистецтва. Виховна і профілактична сила музики полягає в тому,
що вона по-своєму підкреслює певні моменти і ситуації в житті людини, підсилює їх емоційне
сприйняття і створює особливе відношення до неї. Душевні імпульси і спонукання, що виникають
при цьому, впливають на характер людини [2]. Ритм, мелодію, гармонію, втілені в музичному творі,
можна вважати прямими носіями профілактичної, корекційно-реабілітаційної дії. У музичних іграх і
вправах переважаючим невербальним стимулом є сама музика із визначальною, регулюючою і
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координуючою силою музичного ритму. Музичні технології приносять величезну користь кожному
учаснику, різносторонньо розвивають його, виховують відчуття краси, здібність до глибокого
естетичного сприйняття витворів мистецтва і життя, уміння уважно відноситися один до одного.
Музичні ігри, будучи творчістю, розвивають здібність до творчості у всіх інших видах діяльності.
Ігрові технології також сприяють розвитку креативності особистості. На думку Н. В. Басової, ігри
є не методами, а саме технологіями навчання, що засновані на науковому підході, діагностичній
конкретній меті, дослідженні і проектуванні пізнавальної діяльності студентів і використовують всі
загально дидактичні методи навчання [3].
Головна відмінність гри від іншої діяльності полягає в тому, що її предмет – сама людська
діяльність. Гра – вид непродуктивної діяльності людини, де мотив полягає не в її результаті, а в
самому процесі. Разом з тим, гра може вважатися непродуктивною діяльністю лише постільки,
оскільки той продукт, на створення якого вона направлена, не має цінності за межами умовної
ситуації гри.
У даний час виділяється безліч видів ігор: повчальні ігри, педагогічні ігри, ділові ігри, наочнометодичні ігри, сюжетно-рольові ігри з елементами театральної педагогіки, ігри-драматизації,
імітаційно-стратегічні ігри. Оскільки у своїй діяльності соціальним педагогам доводиться працювати
з різними клієнтами, тому вміння в ігровій формі взаємодіяти як з дітьми, так і з дорослими, володіти
широким спектром ігор, спрямованих на досягнення різної мети є необхідним для спеціаліста
соціальної сфери. Особливість гри – можливість стимулювати розвиток креативності з раннього віку,
створювати умови, що випереджають розвиток здібностей особистості, оскільки в грі необхідно
вирішити в багатьох випадках складні завдання, різноманітні за своїм змістом. Ігрова ситуація
створює сприятливу для творчого розвитку особистості атмосферу. На відміну від попередніх
технологій, ігри більшою мірою спрямовані на розвиток інтелектуальних якостей: увагу, пам'ять,
особливо зорову, уміння знаходити залежності та закономірності, класифікувати і систематизувати
матеріал, здібність до комбінування, тобто уміння створювати нові комбінації з наявних елементів,
деталей, предметів, уміння знаходити помилки і недоліки, просторове уявлення і уяву, здатність
передбачати результати своїх дій. У сукупності ці якості складають творчий склад мислення,
визначають розвиток креативності.
Моделюючи або імітуючи умови і динаміку виробництва, дії і відношення спеціалістів, гра
служить засобом актуалізації, застосування і закріплення знань і засобом розвитку творчого
мислення. Цей ефект досягається через взаємодію учасників гри в заданій конкретній ситуації або
системі виробничих ситуацій, а також необхідністю знайти вирішення проблеми в певних умовах.
Навчання поєднує учбову і професійну діяльність, а знання і вміння засвоюються їм у контексті
професії, не для майбутнього використання, а забезпечують ігрові дії в реальному процесі гри. І ця
професійна діяльність реалізується в ігровій, азартній формі, що дозволяє студентам інтелектуально і
емоційно розкрити свої творчі можливості [3: 23].
У рамках п'ятого завершального блоку в курсі проводиться підсумкове заняття, де обговорюються
отримані результати, висловлюються враження про виконану роботу по вивченню креативності в
рамках курсу, формується позитивна установка на подальший розвиток креативності як особистої, так
і в рамках професійної діяльності.
Важливим компонентом курсу, що розглядається нами, є контроль і не тільки за засвоєнням знань
студентів, але і за їх особистісними змінами, оскільки процес творчого розвитку, це багато в чому
глибоко особистісний процес, тому періодичний контроль допомагає здійснювати гнучка зміна курсу.
Таким чином, спецкурс "Креативність у соціально-педагогічній діяльності" спрямований як на
розвиток креативності особистості майбутнього соціального педагога, так і на оволодіння ним
креативними технологіями для роботи з клієнтами. Розвиток креативності дозволяє здійснювати свою
діяльність на професійному рівні, визначаючи фундамент подальшого професійного становлення.
Генеруючи нові ідеї, відбираючи нову цікаву інформацію, виробляючи професійно-особистісну
концепцію своєї праці, поєднуючи в собі систему цінностей, особистісних і професійних, соціальний
педагог визначає свою роботу як поєднання індивідуальності, майстерності і творчості в своїй
професійній діяльності. Таке поєднання в професії визначає становлення спеціаліста, а також
підвищення ефективності виконуваної ним діяльності.
Розвиток креативності майбутніх соціальних педагогів повинен бути забезпечений також високим
рівнем організаційно-управлінської діяльності, найважливішими результатами якої є оволодіння
студентами дослідницькими способами діяльності, здібністю до розробки і реалізації проектів
розвитку практики соціально-педагогічної роботи, оволодіння навичками самоуправлінської
діяльності. Саме тому до педагогічних умов, що вдосконалюють процес розвитку креативності
соціального педагога в період навчання, можна віднести:
- гуманістичну спрямованість процесу розвитку креативності спеціаліста соціальної сфери;
- здійснення індивідуально-творчої професійної підготовки студентів;
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- наявність професійно спрямованого освітньо-розвиваючого середовища;
- створення в процесі організації і здійснення професійної підготовки ефективних емоційних
стимулів;
- наявність професійного взірця – особистості соціального педагога;
- досвід практичних відносин і професійних дій у соціальній сфері;
- наявність позиції, рефлексії у майбутніх соціальних педагогів.
Неодмінною умовою будь-якого прогресивного процесу навчання є індивідуальний підхід.
Індивідуально-творча підготовка, долаючи масово-репродуктивний характер сучасного професійного
навчання, забезпечує виявлення і розвиток творчої індивідуальності майбутнього спеціаліста
соціальної сфери, формування в нього неповторної технології креативної діяльності [3; 4].
В основі індивідуально-творчої професійної підготовки студентів (Д. Н. Богоявленська,
Л. В. Занков, Е. Н. Кабанова-Меллер, З. І. Калмикова, В. О. Лернер, Л. М. Фрідман) лежать
філософсько-логічні і психологічні поняття діяльності, ідеального, свідомості, типів мислення
людини і її розвитку. Особливістю вчення в даній системі є розвиток не тільки психічних функцій і
властивостей особистості, але і розвиток студента як суб'єкта навчання, самодіючого індивіда.
Студент у даній системі професійної підготовки розглядається не лише як її суб'єкт, але і як суб'єкт
життя, і тоді його розвиток розглядається не у вузько інтелектуальному, а особистісно-розвиваючому
значенні, а це можливо в атмосфері інтелектуальних, етичних і естетичних переживань, зіткнення
різних думок, поглядів, позицій, наукових підходів, пошуку істини, творчості педагогів і студентів [4;
5].
У особистісно-розвиваючому освітньому процесі відбувається розвиток прагнень студентів у
сфері пізнання, переживання, дії. У пізнавальній сфері з'являється цілий спектр самооцінних
процесів, що характеризують створення майбутнім соціальним педагогам уявлень про світ на основі
інтеграції знання, емоційного і вольового проявів особистості. У спеціально організованій діяльності
студент відкриває шлях самостійного творчого пошуку, спосіб вирішення тих завдань, що стоять
перед ним, що саме по собі викликає задоволення, виступає як особистісно значуща цінність. Таким
чином, важливою умовою успішності розвитку креативності виступає наявність в процесі
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів відповідного професійно спрямованого
освітньо-розвиваючого середовища.
Різноманітне за змістом і формами освітнє середовище дає можливість студентам розкрити себе,
самореалізуватися, а, отже, освітнє середовище стає таким, що розвиває, створює еталони
професійної поведінки і діяльності (Е. В. Бондаревська, В. В. Давидов, І. А. Зимня, Г. В. Кирилова,
А. І. Кочетов, В. В. Серіков, Т. З. Шамова, Г. І. Щукіна, І. С. Якиманська і ін.).
Освітнє середовище – це система впливів і умов формування особистості, а також можливості для
її розвитку, що містяться в соціальному і просторово-наочному оточенні [4; 5; 6]. Освітнє середовище
виконує функцію надання можливості індивіду для освіти і придбання соціального досвіду. Воно
впливає на формування соціально значущих особистісних якостей індивіда і його культури. Саме
освітньому середовищу належить важлива роль у розвитку креативності майбутніх спеціалістів.
У рамках нашої статті ми розглядаємо креативність як один з важливих компонентів професійного
розвитку особи майбутнього соціального педагога як фахівця. Враховуючи особливості професійної
діяльності соціального педагога, ми визначили специфіку розвитку креативності в рамках
професійної підготовки спеціалістів сфери відповідно до виконуваних ними функцій, які
припускають креативний підхід в їх виконанні (аналітико-гностична, діагностична, системномоделююча, дієво-практична, організаторська, евристична). Також ми розглянули основні технології,
які соціальний педагог може використовувати у своїй професійній діяльності (арт-технології, ігрові
технології, музичні технології), специфіку їх застосування у роботі з клієнтами [4; 5; 6].
Вивчивши сутнісні характеристики креативності, основні підходи до даного поняття в працях
вітчизняних і зарубіжних учених, можна сказати, що креативність є значущою професійною
категорією в аспекті професійної підготовки соціальних педагогів у вузі.
Дослідивши дану проблему, ми дійшли висновку про можливість розвитку креативності в процесі
професійної підготовки фахівців соціальної сфери. Для цього необхідна розробка певної моделі
професійної підготовки соціальних педагогів, створення системи педагогічних умов, що сприяють
розвитку креативності, використання певних педагогічних форм і методів навчання, направлених на
розвиток даної властивості особистості майбутнього соціального педагога. Відповідно креативність у
соціально-педагогічній діяльності – це не тільки мета, але і засіб вирішення проблем клієнтів за
допомогою зміни сприйняття оточуючого середовища і себе, переходу на вищий рівень
функціонування особистості, зняття тиску привнесених ззовні поведінкових стереотипів.
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Деревянная Л. И. Педагогические условия усовершенствования
процесса развития креативности будущих социальных педагогов в вузе.
В статье анализируется понятие креативности в профессиональном становлении социальных
педагогов, исследуется проблема активизации развития креативности личности будущих
социальных педагогов, характеризуется факультативный спецкурс "Креативность в социальнопедагогической деятельности" и вопрос развития креативности в процессе профессиональной
подготовки личности педагога в институте.
Derevyannaya L. І. Pedagogical Conditions of Improving the Process of Development of Creativity
of Future Social Workers at the University.
The article analyzes the concept of creativity in the professional formation of social workers, examines the
problem of enhancing the development of individual creativity of future social workers, characterized by an
optional course "Creativity in social and educational activities" and the issue of creativity in the process of
training the individual teacher in the institute.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА
У статті розглянуто проблему стандартизації в галузі освіти; значення освітнього стандарту як
об’єкту проектування; обґрунтовано необхідність гнучких підходів до розробки стандартів у галузі
освіти, з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду стандартизації. Сформульовано
висновки про доцільність урахування при розробці стандартів світових тенденцій і вітчизняного
досвіду, темпів розвитку інформаційно-технічної революції, результатів соціально-економічного
прогнозування на загальнодержавному і регіональному рівнях.
Стандартизація галузі освіти вимагає серйозного концептуального обґрунтування. На перший
погляд, будь-яка стандартизація суперечить самій сутності творчої, нестандартної педагогічної
діяльності, у зв'язку з чим і поняття стандарт серед педагогів аж ніяк не користується популярністю.
Саме це поняття звичайно асоціюється з жорстким адміністративним стилем керування, з канонами і
догмами авторитарної педагогіки й іншими настільки ж негативними поняттями і явищами, ними
породженими. Існують думки педагогів про те, що стандарт і педагогічна творчість не сумісні, що
стандартизація в освіті приведе лише до механічної, формальної процедури оцінки результатів освіти.
Сутність проблеми в загальному виглядає так. Для чого треба вводити стандартизацію в
багатоаспектну, чуттєву і багато в чому імпровізаційну сферу, як освіта? Який ефект можна і варто
очікувати від уведення механізму стандартизації? [1: 312]
Метою даної публікації є дослідження стандарту як цілісного соціально-педагогічного феномену у
ключі системної міждисциплінарної методології, та обґрунтування особливостей введення
стандартизації у системі освіти.
Стандарт (від англ. standard – норма, взірець), у широкому значені – взірець, еталон, модель, що
застосовуються як вихідні для зіставлення з ними інших подібних об’єктів.
Стандарт як нормативно-технічний документ встановлює комплекс норм, правил, вимог до
об’єкту стандартизації й затверджується компетентним органом. Стандарт може бути розроблений як
на матеріальні речі (продукцію, еталони), також і на норми, правила, вимоги різноманітного
характеру [2: 1278].
Щодо вітчизняних педагогічних словників, то поняття стандарту освіти тлумачиться як система
основних параметрів, що приймаються за державну норму освіченості, яка відображає соціальний
ідеал і враховує можливості реальної особистості й системи освіти по досягненню цього ідеалу.
Основними об’єктами стандартизації в освіті є її структура, зміст, обсяг навчального матеріалу і
рівень підготовки учнів [3: 318].
Стандарт – це документ, що встановлює певні норми реалізації освітнього процесу. Аналіз
літературних джерел свідчить про багатозначність використання цього поняття внаслідок переносу з
технічної сфери в соціальну. Освітні стандарти ні в якому разі не можна ототожнювати з тими, котрі
прийняті в техніці і виробництві вже тому, що технічні стандарти задають максимально досяжний
рівень виконавчої діяльності, а освітні – мінімальний, нижче якого освіта, як набута здатність до
діяльності, не виявляється. Крім того, для технічних стандартів вже давно існують загальноприйняті
поняття, вимірники, процедури контролю й інші елементи апарату їхнього створення [4].
Освітній стандарт є підставою таких регулюючих механізмів і оцінних технологій як державна
атестація й акредитація освітніх установ.
Стандарт виступає як мета, досягнення якої треба прагнути і як результат, що має бути зіставлено
з метою. Разом з тим стандарт це ще й могутній засіб підвищення якості предметної діяльності, що
приводить до очікуваного результату. Стандартизація не знищує творчий початок у будь-якій
цілеспрямованій діяльності, вона не зводиться до твердого регламентування й алгоритмізації усього.
Стандартизація виступає лише як засіб організації діяльності. Загалом, стандартизація спрямована на
досягнення належного рівня якості в будь-якій сфері людської діяльності.
Аналіз великої кількості джерел, стосовно стандартизації в освіті і численних зразків державних
освітніх стандартів у єдності федеральних і національно-регіональних компонентів виявив, що
залишається недослідженим стандарт як цілісний соціально-педагогічний феномен у ключі системної
міждисциплінарної методології.
Зрозуміло, що наукове знання про освітній стандарт, його різні основи, сторони і моделі, а також
різноманітна практика стандартизації в освіті, уможливлюють здійснити синтез концептуальних,
теоретичних і системно-методологічних засад освітнього стандарту, що фрагментарно і з різною
повнотою й докладністю розглянуті в науково-педагогічній, філософській і соціологічній літературі.
Представлялося виправданим, спираючись на фундаментальні праці і дослідження в галузі класичної,
© Дупак Н. В., 2010
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новітньої, а також порівняльної педагогіки, почати спробу формування засад теорії освітнього
стандарту як концентрованої організації наукових знань про стандарт, у контурах якої освітній
стандарт одержав би адекватну інтерпретацію як тип проектної культури в освіті й особливий вид
соціально-освітньої технології.
Аналіз стандарту, як загальнопедагогічної категорії дозволяє визначити його основні ознаки.
Освітній стандарт характеризується:
1) рівнем загальної і професійної культури суспільства;
2) формуванням в учнів картини світу, адекватної сучасному рівневі знань і рівневі освітньої
програми (ступені навчання);
3) інтеграцією особистості в національну і світову культуру;
4) формуванням людини і громадянина, інтегрованого в сучасне йому суспільство і націленого
на вдосконалювання цього суспільства;
5) відтворенням і розвитком кадрового потенціалу суспільства.
Функції освітнього стандарту це способи його впливу на освіту, як на систему, на суб'єкти
освітнього процесу, а також інтегративні форми взаємодії "споживачів" освіти. Можна виділити
наступні функції освітнього стандарту: 1) організаційно-управлінську; 2) розвививальну;
3) прогностичну; 4) наступності; 5) конвертувальну [5: 136].
Організаційно-управлінська функція ОС це упорядкування і регламентація якісних і кількісних
характеристик освітньої системи, за допомогою яких забезпечується контроль за освітою з боку
особистості, держави, суспільства, роботодавця й ін.
Розвивальна функція це функція оптимізації освітнього процесу й освітніх політик з погляду
надання особистості умов для її актуального і потенційного розвитку.
Прогностична функція ОС це функція, що дозволяє об’єктивно підійти до оцінки результатів
освіти, забезпечуючи тим самим престиж освіти, освіченості і достатню "висоту" освітнього
стандарту.
Функція наступності ОС це забезпечення взаємозв'язку і взаємозалежності всіх ланок і ступенів
освіти в умовах диверсифікації освітньої системи.
Конвертувальна функція ОС – це інтернаціоналізація якості освіти, що гарантує особистості
географічну мобільність у плані її компетентності.
Освітній стандарт як загальнопедагогічна категорія концентровано вміщує в собі такі категорії
загальної педагогіки, як мета, цінності, зміст освіти, навчальний план і навчальна програма.
Освітній стандарт, інтерпретований як інформаційна знакова модель і соціально-педагогічний
проект, як інформаційний "ген" стає об'єктом системної методології, що складається з трьох
послідовних і взаємодіючих етапів, які розташовані протягом "життєвого циклу" стандарту:
системного аналізу, системного синтезу (проектування) і системного використання.
Формалізований підхід до системного проектування освітніх стандартів і освітніх програм, що
розроблені в педагогічній науці, дозволяють в єдиному процесі соціально-педагогічного
проектування враховувати прийняті критерії якості стандартів і програм, а також ресурсні
обмеження, з одного боку, і одержувати задовольняючі ці критерії та обмеження, проектні рішення
освітніх стандартів і освітніх програм, – з іншої.
Один з підходів до стандартизації освіти визначає елементи педагогічної системи, яка поєднує в
собі:
·
елементи, що формулюють завдання;
·
елементи, що описують технологію [6: 19].
Педагогічні технології, що суб’єктивно визначаються формами і методами навчання, особистістю
педагога і наявними засобами навчання, загалом не можуть підлягати стандартизації і залишаються на
вибір конкретного педагога.
Елементи, що формулюють завдання, містять у собі три компоненти:
·
суб'єкт освітнього процесу – власне тих, кого навчають;
·
мету навчання (освіти);
·
зміст навчання (освіти).
Перший компонент визначає вимоги до вихідної підготовленості учнів (інтелектуальної,
моральної, фізичної, соціальної і т.д.), мотивованість навчання, матеріальне забезпечення і т.п.
Другий компонент визначає кінцеву мету навчання (освіти) і формулюється у професіограмі,
моделі фахівця – суб'єкту навчання, що відповідає пропонованим вимогам, обумовленим, з одного
боку, практичним споживачем, з іншого боку, загальною системою неперервної освіти.
Третій компонент, а саме зміст навчання, розкривається навчальним планом, що визначає обсяг
теоретичних і практичних знань, умінь, співвідношення різних видів занять і задовольняючих вимог,
що забезпечують якість освіти.
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Стандартизація є ефективним засобом, що стимулює властиві освіті якості: здатність до
саморозвитку і самовдосконалення. Зміст освіти, виступаючи оптимальним об'єктом стандартизації, є
тим унікальним основним стрижнем, що досить міцно й у той же час досить гнучко з'єднує всі рівні
системи освіти, визначає їхню послідовність і наступність [7: 30]. Це дає достатню, на наш погляд,
можливість для забезпечення варіативності освіти. Але вона може бути реалізована, як мінімум, при
наявності двох умов:
1) якщо стандарт забезпечить істотне скорочення обсягу обов'язкового змісту освіти;
2) якщо буде чітко прописана гнучка процедура застосування стандарту для управління і
контролю.
Основна проблема сутності освітніх стандартів полягає в наповненні їх конкретним емпіричним
матеріалом. При цьому надзвичайно важливо, по-перше, розглядати їх, з одного боку, у взаємозв'язку,
з іншого – як погоджену систему за ієрархічними ступенями одного рівня неперервної освіти; подруге, безумовно, погоджувати освітній стандарт із цілями функціонування і розвитку освітньої
системи, обумовленими соціальним замовленням суспільства. У суспільстві, що формується на
досвіді XX століття, надзвичайно зростає соціальна і культурна роль освіти, змінюється її місце в
суспільстві, по іншому розглядаються функції. Особливо це відноситься до загальної середньої
освіти, тому що вона відіграє базову роль у становленні особистості.
Сучасна освіта в Україні традиційно була централізованою. Сучасне її реформування вимагає
перегляду підходів до визначення освітніх стандартів. Вони мають відображати нове бачення
суспільного ідеалу освіченості, суспільні вимоги освіти як основи соціокультурного становлення
молодої людини, сприяти збереженню єдиного освітнього простору в державі, відігравати
стабілізуючу та регламентуючу роль. Реформування системи освіти в Україні потребує підвищеної
уваги до проблем стандартизації. Це перехрестя науки й практики, коли неможливо розв’язати
завдання розвитку без зваженого, обґрунтованого наукового підходу, і, у свою чергу, зробити крок у
науці без емпіричного матеріалу, практичної апробації нових підходів.
За напрямом "Удосконалювання змісту і педагогічного забезпечення навчально-виховного
процесу в навчальних закладах профтехосвіти" (науковий керівник – академік Н. Г. Ничкало)
досліджувалися проблеми науково-методичного забезпечення реалізації державних стандартів
професійної освіти. Значна увага була приділена обґрунтуванню нового змісту загальної середньої
освіти для професійно-технічних навчальних закладів, розробці проектів нових навчальних програм,
нового покоління підручників і навчальних посібників, російсько-українсько-німецького словника
технічних термінів та ін. Конкретизовано цілі розробки стандартів професійної освіти в Україні,
теоретично обґрунтовані положення, спрямовані на необхідність концептуального обґрунтування
нових підходів до стандартизації, уточнення змісту низки ключових понять ("стандарт професійної
освіти і навчання", "професійний стандарт", "стандарт професійної підготовки"). Здійснено
порівняльний аналіз принципів розробки стандартів, запропонованих експертами Европейського
Фонду Освіти, і принципів, запропонованих українськими дослідниками і викладених у Концепції
державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженій Колегією Міністерства освіти
України 28 травня 1998 року [8].
Сформульовано висновки про доцільність врахування при розробці стандартів світових тенденцій
і вітчизняного досвіду, темпів розвитку інформаційно-технічної революції, результатів соціальноекономічного прогнозування на загальнодержавному і регіональному рівнях. Доведено недоцільність
вилучення зі змісту стандарту профтехосвіти компонентів, пов'язаних зі змістом загальноосвітньої
підготовки. Це спричинить значне зниження якості підготовки кваліфікованого робітника, обмежить
його можливості в подальшому продовженні професійного навчання. Запропоновано здійснювати
розробку стандартів на основі визначення й урахування однакових вимог до змісту
загальнодержавного, регіонального компонентів і компоненту навчального закладу профтехосвіти
будь-якого профілю. Розроблений тезаурус освітнього стандарту спрямований на розширення
категоріального апарату останнього — необхідної умови для проектування погоджених і
спадкоємних стандартів і програм, так само як і регулювання структурно-інституціональної
диверсифікованості освітньої системи. Завдяки описові освітніх програм і освітніх стандартів як
носіїв взаємодіючих конструкцій освітньої системи, буде (при певних управлінських рішеннях)
прискорюватися перехід до практичної реалізації однієї з нагальних задач сучасної освіти в Україні –
створенню освітніх програм з метою збереження і розвитку єдиного державного освітнього простору.
Процес стандартизації освітніх систем відбувається через пошук найоптимальніших
співвідношень між суспільно обумовленим інваріантним "ядром" (державним компонентом) освіти,
який і визначається стандартом, та диференційованими навчальними курсами (регіональним і
шкільним компонентами в загальноосвітній школі).
Професійна освіта в Україні стала сферою випереджувального розвитку стандартизації. Це
пояснюється низкою причин.
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По-перше, загальна середня освіта завжди була більш консервативною (в історико-еволюційному
змісті слова). Освітній стандарт, як можливість зафіксувати новий тип системності, цілісності
загальної середньої освіти, у взаємодії і наступності всіх її ступенів не могли сформуватися за
короткий час.
По-друге, професійна освіта завжди виступає, більш мінливою, гнучкою, динамічною сферою
освіти через зв’язок із соціальними й економічними процесами. Її рівні не тільки недостатньо
автономні, але й організаційно роз'єднані. Професійна освіта змушена була прискорено змінюватись
за соціально-економічними і політичними реформами, нарощуючи свої адаптивні здібності.
По-третє, автономність сфер (рівнів) професійної освіти привела до різноманітних
концептуальних підходів у питаннях про модернізацію системи освіти загалом. У вищій школі, що
відрізняється великими ступенями академічної волі й автономності, треба було менше часу для
освоєння нового типу проектування освіти, був затребуваний стандарт зі скороченим числом
параметрів. У середній професійній освіті, де яскраво виражена технологічність (уніфікованість),
були потрібні освітні стандарти зі значною кількістю параметрів [9].
У Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні зазначено, що зміст
професійно-технічної (професійної) освіти має бути випереджувальним і постійно оновлюватися з
урахуванням динамічних змін у галузях економіки, техніці, технологіях, узгоджуватися та
взаємопов’язуватися з метою навчання і виховання на всіх рівнях професійної освіти і навчання
впродовж життя. Зміст регламентуватиметься державними стандартами і формуватиметься з
урахуванням галузевої та регіональної специфіки на кожному ступені навчання, а також наступності з
повною загальною середньою та вищою освітою, варіативності і гнучкості освітньо-професійних
програм відповідно до змін на ринку праці та попиту на професії [10].
Напружена динаміка генези освітнього стандарту, як у країнах із сильно вираженою
централізацією в освіті, так і в державах з домінуванням ліберально-ринкових або федеративних
форм регулювання освіти, свідчить про наступне. У західній практиці стандарт з'являється як спосіб
подолання надмірних ступенів децентралізації і варіативності, а також як реакція на такі тенденції в
освіті, економіці й на ринках праці як глобалізація й інтернаціоналізація. Аналізуючи підходи до
стандартизації в таких економічно розвинених країнах, як Німеччина, Велика Британія і США,
порівнюємо об'єкти стандартизації, звертаючи увагу на глибокі розходження національних систем
освіти.
Країна
Німеччина

Об’єкти стандартизації
1. Структура професійної освіти.
2. Основи професійного навчання.
3. Класифікатор професій.
4. Тривалість підготовки.
5. Вимоги до знань і вмінь [11].
Велика Британія
1. Навчальні плани (контроль за навчальними планами).
2. Робота навчального закладу в рамках державної програми.
3. Екзаменаційні вимоги.
4. Рівні кваліфікації [12: 20].
США
1. Опис стандартизованих характеристик.
2. Робота навчального закладу в рамках державної програми, або
стандартів професійних спільнот.
3. Навчальні програми та їх ефективність.
4. Неперервна освіта та спеціальна навчальна діяльність.
5. Науково-методична та науково-дослідна робота, аспірантські
програми [13: 3033].
Поглиблений аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду стандартизації в освіті дозволяє зробити
висновок, що освітній стандарт у сучасній освіті являє собою:
·
засіб переосмислення на сучасному етапі цілей і змісту освіти, шляхи їхнього відновлення;
·
форму зростаючої відповідальності держави за рівень освіченості нації і досягнення
консенсусу щодо суспільно вагомого загальнонаціонального змісту освіти;
·
метод рефлексії суспільства щодо призначення і ролі освіти як сучасного соціокультурного
проекту і соціальної технології;
·
шлях підтримки освітньої розмаїтості, упорядкування варіативної і диверсифікованої
освітньої практики;
·
ключ до розв’язання проблеми об'єктивізації контролю за результативністю освітніх систем і
якістю освіти;
·
фактор динамічного (в оптимальних для кожної країни темпах і формах) росту освіченості
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громадян на кожному із прийнятих у цих країнах етапах, ступенях і рівнях освіти;
·
спосіб прогностичного проектування національного освітнього продукту, найбільшою мірою
відповідного запитам особистості, суспільства і держави;
·
механізм парадигмального переоснащення освіти в межах національної освітньої культури;
·
напрямок демократизації освітньої політики і боротьби проти дискримінації в області освіти;
·
засіб підтримки рівня освіченості у світі;
·
основа типологізації освітніх установ за типами, видами і категоріями, при якій самі освітні
стандарти не ведуть до стандартизації освітніх установ;
·
один зі шляхів упорядкування академічного і професійного визнання документів про освіту.
Отже, освітній стандарт як об'єкт проектування може означати початок нової проектної культури в
освіті. Формалізація ряду етапів системного проектування стандартів відкриває можливості для
застосування комп'ютерних технологій. Теоретичні основи будуть сприяти появі стандартів нового
покоління, більш повному відображенню їхніх об'єктів, структури, функцій і інших істотних
параметрів, властивих їм як соціальним нормам і інформаційним моделям.
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Дупак Н. В. Стандартизация в области образования как комплексная проблема.
В статье рассмотрена проблема стандартизации образования; значение образовательного
стандарта как объекта проектирования; необходимость гибких подходов к разработке стандартов в
области образования, с учетом отечественного и международного опыта стандартизации.
Сформулированы выводы о целесообразности учета при разработке стандартов мировых тенденций и
отечественного опыта, темпов развития информационно-технической революции, результатов
социально-экономического прогнозирования на общегосударственном и региональном уровнях.
Dupak N. V. Standardization in Area of Education as a Complex Problem.
In article are considered the problem to standardizations of the education, importance of the educational
standard as object of the designing, the necessity of a flexible approach to standard development in the field
of education, with provision for domestic and international experience to standardizations. Conclusions are
formulated about expedience of account at development of standards of world tendencies and domestic
experience, rates of development of informative-technical revolution, results of socio-economic
prognostication on national and regional levels.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ
"НООСФЕРА Й ТЕХНОГЕНЕЗ. КОНТРОЛЬ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЯК ОДНЕ З ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ БІОГЕОХІМІЇ"
У СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ
У статті викладено методику формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних
спеціальностей при вивченні теми "Ноосфера й техногенез. Контроль стану навколишнього
середовища як одне з головних завдань бiогеохiмiї" у процесі викладання дисципліни "Хімія з основами
біогеохімії". Розроблено компетентнісний зміст лекції, самостійної роботи студентів та
лабораторного заняття. Визначено методичні підходи до контролю сформованості предметних
компетенцій з хімії у студентів.
Упровадження компетентнісного підходу у вищу школу передбачає розробку методичних засад
формування предметних компетенцій з навчальних дисциплін у студентів [1]. Аналіз останніх
досліджень та публікацій довів значні здобутки вітчизняних і зарубіжних науковців на цьому шляху.
Ними розроблено умови (В. Бондар, А. Грабовий, Т. Григорчук, А. Митяєва, Ю. Пестерєва,
І. Родигіна, О. Савченко, С. Трубачева та ін.), принципи, методи (С. Бєлова, А. Вербицький, Е. Зеєр,
І. Єрмаков, Т. Кобильник, В. Лобода, А. Митяєва, М. Пироженко, О. Овчарук, Л. Паращенко,
О. Пометун, В. Рибальський, І. Родигіна, А. Сидоренко, А. Соломатін, Ю. Сурмин та ін.), етапи
(А. Грабовий, К. Платонов, С. Трубачева, П. Хоменко, Г. Циммерман, Г. Удовиченко та ін.) та
критерії діагностики компетенцій (Н. Байдацька, А. Давидов, Е. Клейман, О. Локшина, О. Петращук,
В. Петрук, С. Раков та ін.). Додаткової уваги методистів потребують тематичні розробки
компетентнісного вивчення навчальних дисциплін, зокрема – "Хімії з основами біогеохімії"
студентами-екологами. Це й зумовило мету нашого дослідження.
На вивчення теми "Ноосфера й техногенез. Контроль стану навколишнього середовища як одне з
головних завдань біогеохімії" відведено 12 годин. Години розподіляються таким чином: 2 години –
лекція, 4 години – лабораторне заняття, 6 годин – самостійна робота.
Зміст предметних компетенцій з хімії, що формуються в темі:
1. Використання нормативних навчальних елементів теми (ноосфера, техногенез, типи
техногенних процесів, технофільність хімічних елементів, глобальні геохiмiчнi аномалії компонентів
біосфери, класифiкацiя вiдходiв, токсичність, техногенні біогеохімічні провінції України, контроль
стану об’єктів довкілля, вiдбiр, консервація та зберігання проб об’єктів довкілля, хімічні показники
якості об’єктів довкілля, ефект сумації, очистка води від катіонів важких металів, органічних
речовин, радіонуклідів) для розуміння сутності та закономірностей протікання процесів, що
відбуваються у природному та техногенному навколишньому середовищі.
2. Володіння методологією хімічної науки як необхідної передумови проведення екологічних
досліджень: загальнонауковими та спеціальними методами.
3. Виявлення взаємозалежності між структурою, властивостями, поширенням у природі,
біологічними функціями, застосуванням хімічних елементів, неорганічних та органічних сполук для
пояснення характеру їх впливу на довкілля, зокрема: технофільні хімічні елементи: структурні
особливості → властивості → застосування → техногенез → характер впливу на довкілля.
4. Встановлення генетичних зв’язків між речовинами для розуміння процесів техногенної міграції
та колообігу хімічних елементів у біосфері.
5. Володіння технікою хімічного експерименту та застосування сучасного хімічного обладнання:
фотоелектроколориметра, потенціометра, спектрометра тощо з метою набуття досвіду,
необхідного для контролю стану об’єктів навколишнього середовища.
6. Дослідження складу об’єктів довкілля як необхідної умови об’єктивної оцінки їх якості,
зокрема: вмісту нітратів у об’єктах довкілля методом потенціометрії; вмісту радіоактивних
елементів методом спектрометрії.
7. Здійснення розрахунків на визначення концентрації досліджуваних речовин в об’єктах довкілля
та статистичних і графічних обробок результатів дослідження.
8. Самостійне теоретичне і практичне здобуття знань про хімічні аспекти довкілля та їх
систематизація у вигляді реферату, статті, звіту з науково-дослідної роботи тощо як передумова
вирішення професійно-практичних завдань.
Лекційне заняття на тему: "Ноосфера й техногенез. Контроль стану навколишнього
середовища як одне з головних завдань біогеохімії".
© Заблоцька О. С., 2010
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План лекції:
1. Ноосфера й техногенез.
2. Техногенні біогеохімічні провінції України.
3. Еколого-геохімічні дослідження в умовах техногенно забруднених територій.
1. Ноосфера й техногенез. На початку лекції викладач коротко пояснює зміст предметних
компетенцій з хімії, якими повинні оволодіти студенти протягом вивчення теми, акцентує увагу на їх
значущості для фахової підготовки, викликає зацікавленість до них. Далі актуалізуються предметні
знання студентів про біосферу й ноосферу. Розглядаються відмінності між цими поняттями,
визначаються напрями трансформації біосфери в ноосферу та вирізняються характерні риси
ноосфери.
Розглядаючи ноосферу як вищий ступінь розвитку біосфери, викладач ставить питання: чи можна
вважати перехід біосфери в ноосферу завершеним. У процесі бесіди з’ясовується, що людство ще не
досягло гармонійних стосунків з природою, а отже й не живе в епоху ноосфери. Цей висновок наочно
ілюструють сучасні екологічні проблеми людства та нинішній стан їх вирішення.
Студентам вже відомі типи міграції хімічних елементів та їх сполук. На цій основі викладач
вводить поняття про техногенез, розглядаючи його як процес, пов’язаний з техногенною міграцією
хімічних елементів, що виникає в результаті виробничої діяльності людини. Потім вирізняються види
техногенних процесів: притаманні та непритаманні для біосфери. Наголошується, що внаслідок
проходження останніх продукуються речовини, для яких немає природних механізмів утилізації,
зокрема: синтетичні полімери, волокна, каучуки, хімічна зброя, засоби захисту рослин тощо. Разом з
цими та іншими речовинами в біосферу надходить надлишкова кількість хімічних елементів, які
накопичуються у відходах. Для ознайомлення із світовими об’ємами відходів демонструється слайд.
Далі розкривається зміст поняття про технофільність (техногенність) хімічних елементів –
відношення річного об’єму їх виробництва (в тоннах) до кларку. Наводяться приклади найбільш
технофільних елементів.
Ґрунтуючись на поняттях про техногенез і технофільність, викладач розкриває сутність
техногенних геохімічних аномалій (за А. І. Перельманом) та вводить їх класифікацію. Пояснює, що
позитивні техногенні геохімічні аномалії характеризуються підвищеним вмістом елементів у
порівнянні з фоновим, а негативні – пониженим; корисні й нейтральні (на відміну від шкідливих) –
не шкодять природі; глобальні - характерні для всієї планети (руйнування озонового шару,
накопичення вуглекислого газу тощо), регіональні – притаманні для континентів, природних зон,
провінцій, областей (техногенні геохімічні проблеми Чорнобильської зони, Аральського моря),
локальні – відображають особливості геохімії територій впливу підприємств, міст, полігонів тощо
(підвищення температури повітря в містах на 1-2°С, зміна хімічного складу ґрунтів).
Далі розкривається питання впливу речовин, які потрапляють в довкілля, на здоров’я людини.
Вводиться поняття про токсичність та токсичні речовини. Для ілюстрації цього матеріалу
демонструється слайд, в якому наведено види забруднювачів довкілля, зокрема токсичних, за
галузями виробництва. На цій основі актуалізуються знання студентів про залежність між хімічною
будовою цих речовин, їх поширенням у природі, застосуванням та біологічною дією на живі
організми. Наводиться класифікація токсичних речовин за: 1) хімічною природою; 2) джерелами
надходження; 3) механізмом дії; 4) ефектом дози; 5) походженням і властивостями [2].
Для якісної й кількісної характеристики потенційної небезпечності токсичних речовин викладач
розкриває поняття про їх: ліпофільність та стійкість. Поняття про ліпофільність пов’язується з
оцінкою рівня біологічної небезпеки окремих забруднювачів довкілля. Розкривається механізм
проникнення жиророзчинних токсичних сполук у клітини живих організмів через біологічні
мембрани. Висвітлюється поняття про їх здатність накопичуватися в жировій тканині й брати участь
у процесах метаболізму. Як приклад стійких гідрофобних токсичних речовин наводиться ДДТ (дуст)
або гексахлоран, які вже давно заборонені до використання, але ще досі продовжують свою глобальну
циркуляцію в трофічних ланцюгах екосистем. Потім розкривається механізм дії гідрофільних
токсичних сполук. Розкриваючи поняття про стійкість токсичних речовин, викладач пояснює, що їх
активність припиняється лише внаслідок розкладу до простих продуктів або втрати рухливості
(переведення хімічної речовини в біологічно нерухливу форму). Викладач пояснює, що цю
деструктивну функцію в довкіллі щодо природних токсичних сполук виконують відповідні
редуценти, які, однак, не здатні переробляти синтетичні матеріали. Утилізація цих матеріалів – одна з
головних проблем сучасності. Зважаючи на неї, діяльність промислових підприємств нині оцінюється
з точки зору "екологічності" їх виробів, тобто відслідковується весь біогеохімічний цикл продукції –
від добування відповідної сировини до остаточного руйнування виробів у природі.
2. Техногенні біогеохімічні провінції України. Виклад матеріалу розпочинається визначенням
поняття про хімічне забруднення – процес зміни хімічного складу компонентів довкілля, що шкідливо
впливає на живі організми. Ґрунтуючись на знаннях студентів про біогеохімічне районування
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території України, викладач розкриває сутність поняття про техногенні біогеохімічні провінції та
пов’язує їх з об’єктами господарювання, обсягом і характером впливу цих об’єктів на довкілля.
Вказується також, що регіональне еколого-геохімічне картографування (поділ території України на
техногенні біогеохімічні провінції) відбулося на основі оцінки геохімічних полів штучних
радіонуклідів (Cs137, Sr90), токсичних мікроелементів (Cu, Zn, Pb, V, Cr, Ni) і пестицидів та
відображено в "Медико-екологічному атласі України".
Далі переходять до розгляду трьох техногенних біогеохімічних провінцій: 1) техногенної
біогеохімічної провінції штучних радіонуклідів чорнобильського викиду Cs137 та Sr90 (забруднення
ґрунтового покриву в межах центральних частин лісової та лісостепової зони); 2) техногенної
біогеохімічної провінції токсичних металів Криворізько-Донецького залізно-вугільного басейну
(забруднення важкими металами ґрунтів, алювіальних відкладів, вод у межах промислово-міських
агломерацій); 3) техногенної біогеохімічної провінції пестицидів півдня України (забруднення
пестицидами та нітратами ґрунтів у межах сільськогосподарських зон західної північної степової зони
та рівнинного Криму південної степової зони) [3].
3. Еколого-геохімічні дослідження в умовах техногенно забруднених територій. Вивчення цього
матеріалу ґрунтується на знаннях про токсичність речовин та їх вплив на живі організми. Студентам
вже відомо, що дослідження стану довкілля здійснюється за допомогою методів якісного та
кількісного аналізу. Викладач пояснює, що з їх допомогою визначаються хімічні показники якості
об’єктів довкілля (еколого-геохімічні характеристики територій). Ці показники порівнюються з
такими стандартами (санітарно-гігієнічними нормативами) як: гранично допустима концентрація
(ГДК), коефіцієнт перерозподілу (перерозподіл біогенних та технофільних хімічних елементів у
межах однорідного геохімічного ландшафту), специфіка еколого-геохімічного фону (рівень відліку
початку техногенного впливу елемента на природне геохімічне середовище). Далі пояснюється зміст
поняття "ефект сумації", який обчислюється як сума відношень концентрації речовин в об’єктах
довкілля до їх ГДК (при нормативному стані якості цих об’єктів сумарна шкідлива дія речовин не
повинна перевищувати одиниці).
Ґрунтуючись на знаннях студентів з аналітичної хімії, викладач розкриває методику екологогеохімічних досліджень, що передбачає: відбір проб об’єкта довкілля, хіміко-аналітичні дослідження
та оцінку кореляційних зв’язків між техногенним геохімічним середовищем і живими організмами.
Пояснює, що останній етап відбувається в формі спостереження та вивчення впливу техногенного
забруднення на біоту. Детальне ознайомлення з правилами відбору, консервації та зберігання проб
об’єктів довкілля виноситься на самостійне опрацювання студентів.
У кінці лекційного заняття викладач знайомить студентів з тематикою рефератів, змістом
лабораторного заняття та науково-дослідної роботи.
Самостійна робота студентів передбачає написання студентами рефератів, виконання науководослідних проектів (орієнтовна тема дослідження "Радіологічний аналіз об’єктів довкілля"),
написання статей, усну та письмову підготовку до лабораторного заняття. Орієнтовна тематика
рефератів така: 1) відбір, консервація та зберігання проб води і ґрунту; 2) метод спектроскопії
(потенціометрії, фотометрії тощо) в екологічних дослідженнях; 3) аналіз об’єктів навколишнього
середовища на вміст хімічних забруднювачів довкілля; 4) аналітичний контроль стічних вод, викидів
та відходів господарських об’єктів; 5) проблема очистки води від катіонів важких металів, органічних
речовин та радіонуклідів; 6) хімічні забруднювачі довкілля та їх знешкодження.
Лабораторне заняття на тему: "Потенціометричне визначення вмісту нітратів у
рослинницькій продукції". У вступному слові викладач пояснює зміст предметних компетенцій з
хімії, що формуватимуться на занятті. Особлива увага зосереджується на компетенціях, пов’язаних з
методом потенціометричного аналізу об’єктів довкілля. Розкриваються напрями застосування цього
методу в екологічній практиці, зокрема під час роботи в техногенній біогеохімічній провінції
пестицидів. Далі відбувається діагностика знань студентів змісту нормативних навчальних елементів
теми та формування вмінь їх застосовувати для розв’язування задач і вправ, зокрема таких:
1. На прикладі одного з найбільш технофільних хімічних елементів Нітрогену розкрийте зміст
ланцюга: структурні особливості → властивості елемента та його сполук → поширення у природі →
техногенез → характер впливу на довкілля.
2. Концентрація інгредієнтів у атмосферному повітрі міста становить: сульфур оксид (ІV) –
0,02 мг/м3, нітроген оксид (ІV) – 0,06 мг/м3, амоніаку – 0,19 мг/м3, карбон оксид (ІІ) – 1,17 мг/м3, пилу
– 0,45 мг/м3, фенолу – 0,001 мг/м3. Із цих забруднюючих речовин до однієї групи сумації відносяться
сульфур оксид (ІV), карбон оксид (ІІ), нітроген оксид (ІV) і фенол. Максимальні разові ГДК
забруднюючих речовин (мг/м3) такі: сульфур оксид (ІV) – 0,5, нітроген оксид (ІV) – 0,085, карбон
оксид (ІІ) – 0,9, амоніак – 0,8, фенол – 0,01, пил загальний – 0,5. Чи забезпечується нормативний стан
якості атмосферного повітря? Відповідь обґрунтуйте.
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О. С. Заблоцька. Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми
"Ноосфера й техногенез. Контроль стану навколишнього середовища як одне з головних завдань біогеохімії"
у студентів-екологів

Далі проводиться інструктаж студентів щодо виконання лабораторного експерименту, в якому
викладач розкриває значущість цієї роботи у фаховій підготовці, сутність потенціометричного методу
кількісного аналізу, принцип роботи потенціометра, послідовність виконання операцій
експериментального дослідження та підходи до обробки результатів. Варто також коротко нагадати
студентам значення нітратів для росту й розвитку рослин та розкрити питання про їх токсичність для
тваринних організмів, зокрема для людини. Студенти отримують зразки рослинницької продукції,
проводять визначення вмісту в них нітратів, здійснюють аналіз результатів, порівнюють їх з ГДК та
роблять висновок про можливість використання даної продукції в їжу.
Контроль сформованості предметних компетенцій з хімії на занятті відбувається за всіма видами
навчальної діяльності: 1) виконання контрольного тесту; 2) участь у складі малих гетерогенних груп;
3) виконання лабораторного дослідження; 4) написання та захисту реферату; 5) самоаналізу
(рефлексивної діяльності).
Наведена у статті методика викладання теми "Ноосфера й техногенез. Контроль стану
навколишнього середовища як одне з головних завдань біогеохімії" сприятиме впровадженню
компетентнісного підходу у вищу екологічну освіту. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у
створенні методичних підходів до формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів
при вивченні всіх тем дисципліни "Хімія з основами біогеохімії".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Біла книга національної освіти України : (проект) [Електронний ресурс] / Акад. пед. наук України ; ред.
В. Г. Кремень. – К., 2009. – 185 с. – Режим доступу : http://www.ukraine3000.org.ua/img/forall/Ped.pdf.
2. Біогеохімія : навч. посіб. для студ. спец. ″Екологія та охорона навколишнього середовища″ / [Дорохов В. І., Шелест З. М., Скиба Г. В., Барабаш О. М.]. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 272 с.
3. Основи біогеохімії. Загальні та прикладні питання : конспект лекцій / [Єгорова Т. М., Ісаєнко В. М.,
Дудар Т. В., Федорик С. М.]. – К. : НАУ, 2003. – 72 с.

Матеріал надійшов до редакції 18.03. 2010 р.
Заблоцкая О. С. Методика формирования предметных компетенций по химии в процессе
преподавания темы "Ноосфера и техногенез. Контроль состояния окружающей среды как одно
из главных заданий биогеохимии" у студентов-экологов.
В статье изложено методику формирования предметных компетенций по химии у студентовэкологов при изучении темы "Ноосфера и техногенез. Контроль состояния окружающей среды как
одно из главных заданий биогеохимии" в процессе преподавания дисциплины "Химия с основами
биогеохимии". Разработано компетентносное содержание лекции, самостоятельной работы и
лабораторного занятия. Определены методические подходы к контролю сформированости
предметных компетенций по химии у студентов.
Zablotska O. S. Methods of Would-be Ecologists' Subject Competencies Development in the Course of
"Environmental Control as One of Key Tasks of Biochemistry" Issues Teaching.
In the article the author suggests methods of students-ecologists' subject competencies development while
learning "Environmental control as one of key tasks of biochemistry" issues as a unit of "Chemistry with
basic biogeochemistry" subject. The competencies-oriented content of a lecture, an independent and a
laboratory work is worked out. Some methodic approaches towards a level development control of students'
subject competencies in chemistry are defined.
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ –
ЗАПОРУКА УСПІХУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
Стаття містить роздуми автора та міркування науковців щодо місця й ролі педагогічної
майстерності в сучасному освітньому процесі. Автор аналізує шляхи і методи її підвищення та
простежує на прикладі конкретного навчального закладу, як високий рівень педагогічної
майстерності його педагогів сприяє формуванню й розвиткові творчої особистості учня.
Як відомо, за останні десятиліття у світі відбувалися глобальні трансформації, соціальноекономічні зміни, стрімкий інформаційно-технологічний розвиток. Усе це не могло не позначитися на
освіті, яка за своєю суттю об’єктивно має бути випереджальною. У зв’язку з цим значно
поглиблюється й розширюється зміст поняття педагогічна майстерність. Водночас слід зазначити,
що до особистості вчителя, до якості його професійно-педагогічної діяльності, до нього як до суб’єкта
навчально-виховного процесу висуваються нові вимоги. Це зумовлено й розширенням комплексних
завдань та пріорітетів сучасної педагогічної освіти, зокрема:
- створити необхідні соціально-економічні умови для розвитку особистості педагога, його
фундаментальної загальнокультурної підготовки;
- сприяти професійному зростанню, самовдосконаленню педагогів;
- стимулювати інноваційну діяльність у різних освітньо-виховних системах та педагогічну
творчість, що дає можливість підвищити рівень педагогічної майстерності [5].
Метою статті є висвітлення нагальної потреби сучасних навчальних закладів в учителеві-майстрі,
учителеві-професіоналі та шляхи самовдосконалення, підвищення рівня свого професіоналізму.
Автор підкреслює важливість підготовки вчителя як людини культури, з розвиненими здібностями,
сформованими професійними рисами і вміннями, що допомагають налаштуватися на взаємодію з
дітьми, батьками, колегами.
Майстерність випливає з багатьох джерел і тісно пов’язана з творчістю. По суті, справжній
вчитель – завжди митець. Учитель, який сьогодні працює творчо, основною метою своєї діяльності
вважає формування у своїх вихованців не тільки міцних знань, умінь і навичок, а й передачу їм
досвіду творчої діяльності. Сучасній школі все більше необхідний такий учитель, який, вирішуючи
складний комплекс питань навчання чи виховання, бачив би перед собою головну мету – формування
особистості учня. Це й визначає рівень майстерності вчителя [6].
Сьогодні в освітніх колах активно ведуться наукові дискусії щодо педагогічної компетентності
вчителя. Зокрема академік І. А. Зязюн так відповідає на запитання, що таке педагогічна
майстерність. "Це високий рівень професійної діяльності викладача. Конкретні показники
майстерності виявляються у високому рівні виконавства, якості праці, доцільних педагогічним
ситуаціям діях педагога, досягненні високих результатів навчання й виховання. Майстерність
педагога стверджується через творчість і втілюється в ній... Для оволодіння педагогічною
майстерністю необхідна систематична підготовка до кожного заняття, постійна робота з новинками
педагогічної літератури, вивчення досвіду колег і запозичення всього кращого, кориснішого, дійсно
необхідного та вироблення індивідуального стилю педагога" [4]. Основними компонентами
педагогічної майстерності вчителя, на думку І. Зязюна, є наступні:
- знання і високий рівень культури; наукова ерудиція; розуміння вікової психології учнів;
володіння сучасною дидактичною системою та методикою викладання свого предмета;
- практичні уміння і навички, предметні, професійні уміння і навички, відповідні кожній
функції педагога;
- професійно необхідні риси педагога – громадянські і політичні: суспільна активність,
спрямованість особистості; любов до учнів і бажання з ними працювати; висока інтелектуальна
активність і пізнавальна самостійність, педагогічні здібності [4]. Саме такий учитель, на нашу
думку, здатний виховати творчого учня.
З кожним роком усе більше шкіл України реалізують у своєму навчально-виховному процесі ідеї
філософії людиноцентризму та методики розвитку життєтворчості й життєвої компетентності
особистості учня. Серед них і Житомирський обласний педагогічний ліцей, який два роки поспіль
отримує почесну відзнаку "Флагман сучасної освіти України" за вагомий внесок у розвитку освіти і
науки, а також у 2009 і 2010 роках був удостоєний почесного звання "Лідер сучасної освіти України"
за багаторічну науково-педагогічну діяльність по інноваційному розвитку освіти України.
© Корінна Л. В., 2010
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Стратегічна мета роботи ліцею як закладу нового типу – організувати навчально-виховний процес
таким чином, щоб створити належні умови для самовизначення і саморозвитку педагогів та ліцеїстів;
сформулювати в учнів систему гуманістичного ставлення до себе, суспільства та загальнолюдських
цінностей.
Педагогічний колектив закладу знаходиться в постійному творчому пошуку, активно залучається
до участі в різноманітних науково-практичних конференціях, семінарах, освітніх проектах,
експериментах регіонального та всеукраїнського рівнів. Крім того, ліцей традиційно ось уже кілька
років поспіль стає науковою базою для проведення подібних заходів. Так у травні 2009 р. на базі
Житомирського обласного педагогічного ліцею з ініціативи академіка, директора Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України І. А. Зязюна, з яким у ліцею налагоджені творчі
стосунки, також за підтримки начальника управління освіти і науки облдержадміністрації
О. В. Пастовенського та за сприяння обласного ІППО й особисто його ректора І. І. Якухно було
створено Житомирський обласний центр Академії педагогічної майстерності як науковометодичний і навчально-педагогічний підрозділ Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН
України. Згідно з наказом обласного управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
головою Центру призначено на громадських засадах директора ліцею. За погодженням сторін були
визначені основні завдання роботи Центру:
- Об’єднання інтелектуальних та практичних можливостей засновників для активізації
науково-практичної діяльності в сфері освіти та поглиблення її інтеграції з навчальним процесом,
розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників області.
- Створення умов для становлення, розвитку й саморозвитку педагогічної майстерності
педагогів області, реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової освітньої діяльності.
- Спрямування професійного розвитку вчителя у певних напрямах.
- Проведення моніторингу педагогічної майстерності вчителя загальноосвітнього
навчального закладу.
- Розробка та реалізація спільно з установами-засновниками науково-дослідних проектів,
освітніх та виховних програм, розширення і поглиблення наукового співробітництва.
- Проведення спільних конференцій, семінарів, нарад різного рівня; впровадження
інноваційних педагогічних технологій.
- Надання педагогічним працівникам закладів освіти області науково-методичної допомоги.
Проведення майстер-класів, лекцій, тренінгів тощо.
До роботи Центру активно залучились провідні науковці Житомирського державного університету
імені Івана Франка та навчальні заклади нового типу міста й області. Так 22-23 червня 2009 р. на базі
ліцею було організовано перше засідання Центру, яке передбачало проведення теоретикопрактичного спецкурсу "Педагогічна майстерність в контексті компетентнісного підходу до
педагогічної діяльності вчителя". Учасники зібрання (у засіданні брали участь науковці ЖДУ,
методисти ОІППО, педагоги загальноосвітніх навчальних закладів) мали змогу прослухати лекцію
доктора філософських наук, академіка АПН України Івана Андрійовича Зязюна та ознайомитись із
загальними компетентностями педагогічної майстерності. Також були проведені теоретико-практичні
заняття докторантом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
О. А. Лавріненком, який, зокрема, є автором посібника "Історія педагогічної майстерності". До речі,
педагоги ліцею, за сприяння дирекції, мали змогу отримати тритомне науково-методичне видання
"Педагогічна майстерність" за редакцією І. А. Зязюна, яке сприятиме самоосвіті та професійному
зростанню як досвідчених, так і молодих учителів.
Ідея формування творчо розвинутої особистості є провідною у роботі ліцею. Наш навчальний
заклад — це передусім творче середовище, де формується нова людина, формується як творча
особистість, розкриття обдарувань якої має збагатити суспільство, забезпечити прогресивний
розвиток країни, світу, людства. І в даному контексті на перший план виходить організація роботи з
обдарованими дітьми, головною метою якої є створення умов для формування високо інтелігентної,
активної творчої особистості.
Найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми у ліцеї є створення загального "поля
креативності", яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів і адміністрації [2]. Виходячи з
цього, у закладі визначені ключові аспекти роботи з обдарованими ліцеїстами:
- створення оптимальних умов для розвитку обдарованої особистості;
- поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання;
- створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів.
Усвідомлюючи, що головною метою навчання є залучення обдарованої дитини до неперервного
процесу самовдосконалення, самовиховання, саморозвитку, самонавчання, адміністрація ліцею
домагається використання педагогами діяльнісно-компетентнісного підходу до проведення уроків,
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головним завданням якого є систематичне збільшення операційного поля учнів, формування різних
типів мислення, засвоєння навчального матеріалу на рівні теоретичного узагальнення й
систематизації [2]. Обдаровані учні постійно залучені до освітнього процесу через системне
використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності. Працюють різноманітні гуртки,
спортивні секції, предметні клуби, успішно діє учнівське самоврядування.
Василь Сухомлинський так визначає алгоритм майстерного виховання обдарованої дитини:
"Творчість народжується там, де створюється сплав глибоких і міцних знань з досвідом практичної
діяльності, який склався у процесі самостійної роботи, самовиховання і запозичений в майстрів
педагогічної справи. Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших,
то ніколи не буде хорошим педагогом" [8].
Цілеспрямована робота з обдарованими дітьми в ліцеї показала, що вчитель повинен уміти
модифікувати навчальні програми, пристосовувати їх до умов навчального закладу, інтересів учнів.
Так, упродовж останніх років учителі ліцею розробили цікаві авторські та адаптовані програми
спецкурсів з різних предметів: української мови і літератури, математики, біології, хімії, історії і
права, англійської і німецької мови.
Не менш важливим є вивчення індивідуального стилю навчальної діяльності учнів і забезпечення
умов його реалізації. Саме вчитель покликаний створювати атмосферу, яка надихає учня, розвиває
здібності, упевненість у собі, бажання працювати самостійно. Дуже важливо, щоб наставник мав
терпіння простежити за розвитком обдарованих дітей, не квапився "ставити хрест", мовляв, з цього
нічого не буде, а, навпаки, намагався розгледіти потенційні можливості учнів, які на початковому
етапі навчання мають невисокий рівень навчальних результатів, прагнув розібратися в причинах такої
ситуації [1]. Адже до нашого закладу вступають діти переважно з сільської місцевості, які мають
високий творчий потенціал, проте неоднаковий рівень знань і навчальних досягнень.
Ясна річ, мудрий учитель на основі власного педагогічного досвіду, спостережень, власної
інтуїції, не лякаючись нових віянь у педагогічній науці, позитивно сприймаючи розмаїття
педагогічних та методичних інновацій, зможе створити для себе концепцію навчально-виховної
роботи з обдарованими дітьми [2]. Таких учителів у нашому навчальному закладі найбільше: маючи
десяти-, двадцятирічний досвід педагогічної діяльності, вони зуміли легко і просто знайти свій стиль
роботи, спілкування з ліцеїстами, користуються незаперечним авторитетом, любов'ю своїх
вихованців, ведуть науково-методичну роботу в ліцеї, місті, області, є авторами власних методичних
розробок, публікацій у педагогічній та фаховій періодиці.
Учитель вчиться завжди, якщо він хоче бути справжнім учителем, а за нинішнього розвитку
інформаційних технологій, науково-технічного прогресу вчитель перестає бути найголовнішим
носієм знань, а стає вчителем-спрямовувачем, порадником і співпошукачем [7]. Науково-методична
рада ліцею вважає своїм першорядним завданням сприяти бажанню вчителя вчитися, спонукати його
до пошуку нових шляхів удосконалення фахової та педагогічної майстерності. Тому вся робота
планується так, щоб учитель міг якнайбільше працювати над собою, реалізувати свої можливості,
рости як учитель і як особистість. Цьому сприяють методичні декади, предметні тижні, тематичні
засідання педагогічної ради, психолого-педагогічні семінари-практикуми, науково-практичні
конференції тощо. Цікавою для вчителів є науково-методична робота, якою займається кожен із них.
Результатом є методичні розробки, статті в методичних ліцейних збірниках, фаховій періодиці.
Щороку педагоги ліцею презентують свої доробки та досить результативно беруть участь у
Міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні".
Важливим індикатором життєтворчого змістового наповнення освітньої діяльності
загальноосвітнього навчального закладу є профільність навчання у старшій школі (при цьому вибір
профілю залежить від життєвих цілей та планів учня) [3]. Житомирський обласний педагогічний
ліцей має 18-річний досвід профільної освіти. У закладі існує 7 профілів навчання за напрямами:
філологічний, природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та художньо-естетичний. Динаміка
профілів змінюється залежно від соціального замовлення.
Можливості профільного навчання для розвитку творчих здібностей обдарованих дітей досить
широкі. Пізнати глибини багатьох дисциплін, розвинути свій інтелект допомагає учням комплекс
факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, позакласні заняття в клубах за інтересами, КВК,
творчих студіях тощо. Ліцеїсти щороку окремою командою виступають у ІІІ етапі Всеукраїнських
предметних олімпіад і постійно тримають лідерство. Так у 2008-2009 навчальному році 50 ліцеїстів
стали переможцями і призерами обласного етапу олімпіад, а на ІV етапі ми маємо 4 призових місця,
що є найкращим результатом в області і, відповідно, найкращим показником результативності
організації в ліцеї роботи з творчо обдарованими учнями. Також досить успішною є діяльність
ліцейної філії МАН "Інтелектуал", яка тісно співпрацює з Житомирським державним університетом
імені Івана Франка. Зокрема на ІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН дослідження 5
ліцеїстів були відзначені дипломами ІІ-ІІІ ступеня. Усі ці факти є незаперечним підтвердженням
64

Л. В. Корінна. Педагогічна майстерність учителя – запорука успіху життєдіяльності закладу

високого рівня педагогічної майстерності педагогів ліцею, професійне кредо більшості з них можна
визначити за словами В. О. Сухомлинського "Бути річкою, в якій зливається гаряче серце й холодний
розум, не допускати поспішних, непродуманих рішень – одна з вічних гілок педагогічної
майстерності. Якщо вона відмирає, всихає, – усі книжні знання педагогіки перетворюються на прах"
[8].
Одним із найвизначальніших повсякденних факторів життя в ліцеї є високе моральне задоволення
від буденних і святкових днів для всіх учасників навчально-виховного процесу – вчителів,
вихователів, ліцеїстів, батьків, а також незаперечний авторитет ліцею в очах громадськості
Житомирщини та визнання державою.
Отже, педагогічна майстерність, яка складається з педагогічної техніки, педагогічних здібностей,
професійної компетентності, гуманістичної спрямованості – це комплекс властивостей особистості,
що забезпечує самореалізацію високого рівня професійної діяльності в Житомирському обласному
педагогічному ліцеї Житомирської обласної ради.
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Коренная Л. В. Педагогическое мастерство – залог успеха жизнедеятельности заведения.
Статья содержит размышления автора и доводы ученых относительно места и роли
педагогического мастерства в современном образовательном процессе. Автор анализирует пути и
методы его повышения, а также прослеживает на примере конкретного учебного заведения, как
высокий уровень педагогического мастерства его педагогов способствует формированию и
развитию творческой личности ученика.
Korinna L. V. Pedagogical Mastery of a Teacher – the Guarantee of the Success and Vital Activity of
Educational Establishment.
The article contains the thoughts of the author and the options of the scientists as to the role and place of the
pedagogical mastery in modern educational process. The author analyses the ways and methods of its
improving and on the concrete educational establishment investigates how the high level of the pedagogical
mastery of its teachers promotes the formation and development of the creative student’s personality.
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ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ МОВИ
У статті розглянуто поняття інтегрованого методу навчання. Обґрунтовано доцільність
інтегративного підходу до вибору методів у навчанні мови як часткового вияву дидактичної
інтеграції; окреслено шляхи реалізації комплексного підходу до способів розв'язання навчальних
завдань у рамках шкільної мовної освіти.
Збагачення змісту і цілей мовної освіти викликає необхідність різнорівневого поєднання методів,
спрямованих на досягнення навчально-виховних завдань, що є частковим виявом складної проблеми
дидактичної інтеграції.
Інтегративні (інтеграційні) тенденції в освітньому процесі виходять за рамки міжпредметних
зв'язків на якісно новий рівень дидактичної організації, передбачають поєднання логіки та інтуїції,
внутрішніх і зовнішніх способів діяльності з метою досягнення навчально-виховної мети. На думку
провідних педагогів, "логічну послідовність формування понять у процесі навчання загалом
неможливо забезпечити без використання інтегративних засобів" [1: 10].
У теорії і практиці мовної освіти простежується суперечність: з одного боку, декларується підхід до
формування мовної особистості як цілісної системи, а з іншого – зусилля вчителя зосереджуються на
одному напрямку – переважно мовному, на окремій меті, пов'язаній з рівнем знань. Розв'язати цю
суперечність неможливо без використання навчальної інтеграції, окремі питання якої розглянуто в
працях дидактів-філологів: О. Біляєва, М. Вашуленка, Л. Варзацької, Н. Голуб, Т. Донченко, В. Дороз,
С. Карамана, М. Пентилюк, О. Потапенка, Л. Скуратівського та ін.
Автори праці [2: 3] слушно зазначають, що в наші дні на шляху пошуку методу, який би
найбільшою мірою відповідав конкретним цілям і умовам навчання, простежується тенденція до
зближення різних методів.
Особистісно орієнтований підхід до мовної освіти актуалізує комплекс навчально-пізнавальних
цілей – не лише на рівні знання, а й розуміння, застосування, аналізу, синтезу, оцінювання тощо. Це
зумовлює потребу спрямувати лінгводидактичні дослідження на інтегровану (комплексну) методику,
яка ґрунтується на об'єднанні, інтеграції внутрішньопредметного, міжпредметного змісту, форм,
методів, засобів навчання. Основною процесуальною одиницею такої методики є інтегрований метод
як нова якість способів навчально-предметної підготовки учнів з опорою на єдине знання про мовну
особистість.
Якщо питання змістової інтеграції, інтегрованого уроку певною мірою обґрунтовані в українській
лінгводидактиці, то інтеграція на рівні методів навчання дещо обділена увагою дослідників.
Мета статті – дослідити проблему інтеграції методів у навчанні мови. Основні завдання:
розглянути поняття інтегрований метод навчання; обґрунтувати доцільність інтегративного підходу
до методів у навчанні мови; окреслити шляхи реалізації комплексного підходу до способів
розв'язання навчальних завдань у рамках мовної освіти.
Відповідно до сучасного лексикографічного потрактування [3: 401], синонімічні слова інтегративний,
інтеграційний будемо вживати в контексті того, що стосується до інтеграції (об'єднання частин у цілісну
систему), а інтегрований – який ґрунтується на інтеграції, комплексний.
Інтегрований метод навчання, порівняно з окремим методом, – це органічний синтез різних
методів, підпорядкованих досягненню спільних цілей, що характеризується якісно новим, вищим
рівнем організації навчально-виховного процесу на основі зв'язаності складових частин і функцій
системи складових компонентів. Інтегрований метод – системний, має цілісний характер, бо
розглядає навчальні факти не ізольовано, а в їх взаємодії.
Будова інтегрованого методу залежить від умов реалізації, тому його структура залежно від умов
функціонування може бути різною. Загальна модель такого методу на основі повної інтеграції в
центрі містить основний метод, а навколо нього – допоміжні методи, що разом утворюють складну
цілісну систему.
Умовами інтеграції методів, які застосовуються в навчально-виховному процесі, є аналіз суттєвих
зв'язків між методами; між методами і цілями (конкретними завданнями) навчання – визначення
споріднених, специфічних дій, характерних для способів навчання, оптимального співвідношення
методів і цілей, групування способів навчання навколо цілей; прогнозування суміщення функцій
методів відповідно до ситуативних умов навчання.
З огляду на те, що мовна особистість і цілі її формування характеризуються показниками різних
вимірів, інтегроване сполучення методів у навчанні мови передбачає комплексне поєднання таких
дидактичних чинників, як-от: слова, висловлювання, соціокультурні джерела, наочність, пізнавальні,
© Кучерук О. А., 2010
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операційно-практичні дії, дослідницька, проектна діяльність та ін. При цьому вплив одного методу на
інший опосередковується дидактичними засобами.
Пропонована концепція інтеграції методів у навчанні мови органічно спирається на принципи
внутрішньопредметної (навчально-мовної) спрямованості та міжпредметної інтеграції методів,
специфічних для окремих дисциплін. Принцип внутрішньопредметної спрямованості методів
передбачає організацію взаємопов'язаного навчання мови, розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності
та комунікативних навичок. Принцип міжпредметної інтеграції методів у навчання мови спонукає до
комплексного поєднання методів окремих дисциплін у вигляді цілісних структур. Вихідними
положеннями також є принцип поєднання свідомих і інтуїтивних дій; принцип системності тощо.
Інтеграція навчальних методів у єдиний ефективний комплекс дає змогу розв'язувати широке коло
навчально-практичних завдань мовної освіти.
У світлі загальної тенденції до зближення методів навчання з метою формування
мовнокомунікативної особистості школяра реалізація задуму методичної інтеграції передбачає
взаємопроникнення одного методу в інший, взаємодоповнення методів, функціонування одного в
іншому.
Для розгляду порушеного питання скористаємося деякими поняттями теорії множин.
Множиною називають сукупність елементів, об'єднаних за деякою ознакою, причому кожен
елемент рахується один раз. Множина може бути скінченною і нескінченною. Вона може містити
один елемент або жодного (порожня множина) [4: 113].
Використовуючи ідеї теорії множин [5: 310-311], можна визначити й зобразити чотири типи
функціонального співвідношення методів навчання:
1) незалежні методи навчання, що не пересікаються, їх графічне зображення є таким: O O;
2) методи, які завжди використовуються в одних і тих же ситуаціях (то один, то інший),
графічно їх зображення має такий вигляд: O;
3) один метод повністю входить в інший – графічно зображують два кола, одне з яких
накладається на інше: i, частковий вияв цього співвідношення – коли множина
розглядається як підмножина універсальної множини;
4) два методи частково пересікаються, графічно їх зображують за допомогою двох кіл, частини
яких перетинаються: 7; при цьому утворюється така множинність, елементи якої одночасно
належать обом методам.
Третій і четвертий тип відношень між методами можна трактувати як відповідно повну і часткову
інтеграцію. Інтеграція навчальних способів має умовний характер, але певний її вияв – важлива умова
ефективного функціонування дидактичних тактик.
Розробляючи питання предметно-інтегративної системи методів навчання мови, ми ґрунтуємося
на таких міркуваннях:
- суттєву роль у функціонуванні методів відіграє відношення підпорядкованості;
- методи в навчальній діяльності складають послідовну ієрархію, в основі якої лежить
обмежена кількість методів відповідно до ієрархії цілей: елементарні дії поєднуються в різні за
будовою і функціональним призначенням методи, з яких складається системний метод, тобто
технологія;
- вершиною ієрархії є основний метод, якому підпорядковуються допоміжні;
- інтеграція методів пов'язана з упорядкованим ієрархічним поєднанням структурних
компонентів;
- інтеграція передбачає комбінування методів на основі поєднання способів практичних і
мислительних дій, що виробляє вміння переходити від виконання навчальних дій у розумовому
плані до виконання їх у зовнішньому плані й навпаки;
- специфічні елементи різних методів (креативного, комунікативного, когнітивного) в
інтегрованому методі можуть використовуватися фрагментарно;
- ступінь інтегрованості різних методів у навчанні мови (у навчальній технології)
характеризує рівень розвитку методичної майстерності вчителя-словесника.
Дидакти і методисти намагаються дати пояснення тим педагогічним ситуаціям, у яких має місце
утворення нової процесуальної одиниці на основі взаємодії різних методів, форм і засобів навчання.
Так, міжнародний експерт з питань освіти І. П. Підласий виділяє й обґрунтовує ситуаційний
метод як скомбінований з різних шляхів, форм, засобів навчання метод, що застосовується педагогом
тоді, коли жоден із відомих ізольованих методів не дає змоги швидко й ефективно досягати
намічених цілей в конкретних умовах. Цей метод називається також творчим, нестандартним і
визнається не всіма педагогами. Головну роль у виборі й застосуванні цього методу грає ситуація. Як
правило, в ситуаційному методі поєднуються різні традиційні і нові шляхи, ідеї. Саме ситуаційним
методом досягли великих успіхів новатори навчання (В. Шаталов, І. Ільїн та ін.). Про структуру й
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зміст цього методу нічого певного сказати не можна: він змінюється від ситуації до ситуації. Цей
метод – самостійний витвір педагога, його творчий почерк [6: 311-312].
У методичній літературі серед комбінованих методів (комунікативний, інтегральний,
комунікативно-денотативний, активний) окремо виділяється інтегральний метод навчання іноземної
мови, що включає компоненти свідомо-практичного, активно-ситуативного, аудіовізуального методів,
елементи програмованого навчання та сугестії [7: 36-37, 141].
Виникає питання, чим інтегрований метод відрізняється від інших комбінованих методів. У цьому
ключі потрібно зазначити, що комбіновані методи ґрунтуються на поєднанні або розташуванні
складових компонентів у певному порядку, наприклад репродуктивно-креативний метод. Інтеграція ж
характеризується цілісністю, тому інтегрованому методу властива не просто сполучуваність, а
комплексність, особлива організаційна єдність, як це можна побачити на прикладі сократівського
методу.
Так, відомий факт, на основі поєднання методів (прийомів) маєвтики (майстерного задавання
запитань, що приводить до справжнього знання), іронії (співрозмовника викривають у суперечливих
думках, незнанні), індукції, (коли до загальних понять приходять від життєвих прикладів), дефініцій
(поступовий шлях до правильного визначення поняття на базі вихідних визначень) виник новий
метод, який в історію філософської і педагогічної думки ввійшов під назвою сократівський [5: 284].
Інтегрований метод передбачає виконання дій окремих методів, його складових, але на більш
якісному рівні, рівні тісних зв'язків, взаємозв'язків для досягнення навчально-виховної мети. При
цьому впорядкована комбінація дій, допоміжних методів, утворює структуру основного методу.
У методиці використовується багато методів, які класифікуються за різними ознаками;
функціональні методи окремих груп (основні, допоміжні та ін.) і групи (підгрупи) всередині
класифікації (загальні, спеціальні) являють собою ієрархію, елементи якої підпорядковуються один
одному. Тому опис інтегрування їх у системний метод не може бути одновимірним.
Для дослідження та впровадження інтеграції дидактичних способів важливо визначити можливі її
різновиди. Аналіз теорії і практики мовної освіти дає змогу виділити такі види інтеграції методів
навчання на рівні структури комплексного методу (чи міні-технології) або на рівні структури
інтегрованої технології уроку (мезотехнології):
- інтеграція методів на рівні структури методу (чи технології) у межах окремої класифікації
(наприклад, за джерелом знань – комплексне поєднання словесного і візуального методів у рамках
інформаційно-комп'ютерної технології; за формами навчання та ін.);
- інтеграція методів різних типів класифікацій на рівні структури методу або на основі домінуючого методу в навчальній технології;
- інтеграція методів у співвіднесенні з комплексною навчальною метою – за різними змістовими напрямами (внутрішньопредметними, міжпредметними);
- інтеграція методів повна;
- інтеграція методів часткова.
Прикладами дидактичного інтегрування методів на рівні структури методу (чи технології) у межах окремої класифікації є аналітико-синтетичний метод навчання грамоти, метод комплексного
психолінгвістичного тренінгу з метою мовленнєвого розвитку учнів.
Інтеграція методів різних типів класифікацій на рівні структури методу або на основі
домінуючого методу в навчальній технології простежується, наприклад, у цілісному поєднанні
мовного аналізу й інтерактивного методу діалогування в методі вправ; комплексному поєднанні
методу проектів й інноваційного методу роботи з Інтернет-джерелами в проектній технології;
інтеграції аналітичного кейс-методу і ділової гри, що дає більш цілеспрямовано формувати
комунікативні вміння.
Інтеграція методів у співвіднесенні з комплексом навчальних цілей (за різними змістовими
напрямами) виявляється, наприклад, у такому системному міждисциплінарному методі, як
лінгвокультурологічний аналіз (дослідження) тексту: 1) метод лінгвокультурологічного дослідження
тексту поєднує (інтегрує) в собі метод концептуального аналізу слова або 2) інша ситуація, коли
лінгвістичний і культурологічний розбори поєднуються в одне ціле, скажімо, у комплексний
лінгвокультурологічний аналіз астрономічної назви Чумацький шлях чи промовистих прізвищ
Котигорошко, Палихата, Мелимука, Горицвіт, Вернидуб з погляду національної соціокультурної
семантики, граматичного значення й словотвірної моделі, – в обох випадках відбувається
міжпредметна інтеграція в комплексному дидактичному методі на рівні його змісту і на рівні
структури (різнорідних, специфічних способів дій). За такого підходу межі між змістом відповідних
дисциплін руйнуються, відбувається збагачення змісту навчального методу, а його навчальновиховний ефект посилюється. Цілеспрямована інтеграція методів за різними змістовими напрямами
шкільного курсу української мови на практиці може набагато продуктивніше розкрити приховані
резерви розвитку дитини, ніж застосування окремих методів чи групи методів одного напрямку.
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Практична ефективність такої інтеграції є позитивним результатом пошуку шляхів реалізації
комплексного підходу до розв'язання навчальних завдань.
Повна інтеграція методів простежується на прикладі таких способів навчання, як метод "токшоу" (показ ситуації та її обговорення), метод нейролінгвістичного програмування, що поєднує
асоціативний метод, виконання ситуативних завдань та ін., метод інтегративного лінгвопсихологічного тренінгу (ІЛПТ), розроблений І. Рум'янцевою, що включає театральні вправи, рольові
ігри, музикотерапію, мовленнєві тренінги та ін.
Часткова інтеграція методів може мати місце в проектному методі, у лексико-стилістичному
аналізі тексту.
Завдання вчителя так реалізувати інтеграцію способів навчання, щоб при цьому уникнути
випадковості у виборі методів, не втратити певний порядок, необхідний для ефективної організації
навчально-виховного процесу.
Дослідження різних аспектів теорії і практики організації процесу мовної освіти показали, що
методи в інтегрованій системі пов'язуються спільною функцією. Добре продумане формування
структури методів навчання на основі інтеграції має комплексно-варіативний характер. Завдяки
інтеграції методи зазнають суттєвих структурних змін, що веде до зміни навчально-виховної тактики.
При цьому одні зв'язки між способами навчання губляться, інші – посилюються.
З огляду на те, що переважне використання одного методу вносить дисбаланс в організацію
сучасного навчального процесу, закономірною є потреба в розробленні інтегрованих методів на рівні
навчальних міні-технологій чи мезотехнологій, спрямованих на активізацію пізнавальних і
специфічних навчальних дій, а ширше – інтегрованої методики комплексного формування
національно-мовної, духовно багатої особистості.
В умовах організації навчального процесу з мови інтеграція методів у єдину технологічну систему
– це процес їх об'єднання, що полягає в перетворенні набору множин окремих способів навчання у
взаємопов'язані технологічні компоненти з метою розвитку інтегрованого мислення як основи для
формування мовної особистості. Інтегративний підхід до способів організації освітнього процесу веде
до навчально-методичного збагачення уроків, що сприяє розширенню особистісного досвіду учнів.
Перспективними шляхами реалізації інтеграції методів навчання мови є навчальні технології,
орієнтовані на розв'язання таких завдань: комплексне оволодіння мовою і мовленням, паралельне
опанування всіх видів мовленнєвої діяльності, когнітивно-комунікативний розвиток учнів,
формування духовно-ціннісних орієнтацій, естетичних смаків, культури мовлення.
Розгляд проблеми інтеграції методів з позицій суб'єктно-діяльнісного підходу до навчання мови
свідчить, що інтегрована система методів навчання дає якісно новий результат, виводить учнів на
якісно новий рівень мислення – узагальненого, системного, який забезпечує комплексну реалізацію
навчальних цілей.
Дослідження різних аспектів проблеми методології навчання мови дозволяє твердити, що складні за
структурою методи включають у себе інші структурно об’ємні способи і в сукупності являють собою
комплексні методи, цілі лінгвометодичні технології, наприклад, складовими методу проектів (проектна
технологія) можуть бути дискусійний, дослідницький, рефлексивний методи.
За А. В. Конишевою, метод проектів передбачає використання широкого спектру проблемних,
дослідницьких, пошукових методів, орієнтованих чітко на реальний практичний результат, значущий
для кожного учня, який бере участь у розробленні проекту, а також розроблення проблеми цілісно з
урахуванням різних чинників, умов її розв’язання та реалізації результатів. Зокрема, інформаційні
проекти часто інтегруються в дослідницькі проекти й стають їх певною частиною, модулем [8: 73].
На сьогодні ведуться активні пошуки різних варіантів ефективних способів навчальної діяльності
на основі комплексного поєднання традицій і новацій. Комплексні методи, як правило, мають складну
структуру, сприяють підвищенню навчальної мотивації, пробуджують ініціативу, активізують
механізми мовленнєво-мислительної діяльності.
Таким чином, інтеграція методів зумовлена розвитком нових підходів до теорії і практики
навчання мови: інтегрований підхід до розвитку основних видів мовленнєвої діяльності, поєднання
навчання мови і культури, використання психолінгвістичних технік з метою комунікативного
розвитку учнів та ін. Однак процес активної інтеграції нетрадиційних, інноваційних методів в
особистісно орієнтовану методику навчання української мови сповільнює те, що багато з них не
мають достатнього наукового обґрунтування. Натомість поєднання їх у навчальному процесі
відповідно до комплексних цілей дає змогу системно й інтегративно вливати на формування мовної
особистості – її структурних рівнів, видів мовленнєвої діяльності.
Проблема інтегративного зв’язку методів навчання мови не вичерпується викладеним у цій статті.
Вона потребує належного теоретичного осмислення й удосконалення практики навчання мови. З
огляду на те, що механізм інтеграції методів зумовлює сучасні технології формування мовної
особистості, варто вивчити когнітивно-комунікативний аспект інтегрованих методів навчання мови.
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Подальші лінгводидактичні дослідження необхідно спрямувати й на такі питання: інтеграція
різнорідних методів (окремих дисциплін) у навчанні мови; інтеграція методів навчання як умова
успішного розвитку пізнавальних стилів мовної особистості; інтеграція нетрадиційних елементів у
систему сучасних методів навчання з метою формування мовної особистості; дослідження інтеграції
методів на рівні технології.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Гончаренко С. У. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі / С. У. Гончаренко, І. М. Козловська // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2 (15). – С. 9-18.
2. Капитонова Т. И., Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Тамара Ивановна
Капитонова, Леонид Викторович Московин, Анатолий Николаевич Щукин ; под ред. А. Н. Щукина. –
М. : Рус. яз. Курсы, 2008. – 312 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ
"Перун", 2001. – 1440 с.
4. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики : [краткий очерк] /
Ю. Д. Апресян. – М. : Просвещение, 1966. – 302 с.
5. Кондаков Н. И. Логический словарь / Николай Иванович Кондаков. – М. : Наука, 1971. – 656 с.
6. Подласый И. П. Педагогика : [учебник] / Иван Павлович Подласый. – М. : Высшее образование, 2007. –
540 с.
7. Капитонова Т. И., Современные методы обучения русскому языку иностранцев / Тамара Ивановна
Капитонова, Анатолий Николаевич Щукин. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Рус. яз., 1987. – 230 с.
8. Конышева А. В. Современные методы обучения английскому языку / Ангелина Викторовна Конышева.
– Мн. : ТетраСистемс, 2003. – 176 с.

Матеріал надійшов до редакції 05.04. 2010 p.
Кучерук О. А. Интеграция методов в обучении языку.
В статье рассматривается понятие интегрированного метода обучения. Обосновывается
важность интегративного подхода к выбору методов в обучении языку как частного проявления
дидактической интеграции; определяются пути реализации комплексного подхода к способам
решения учебных задач в контексте школьного языкового образования.
Kucheruk О. А. The Іntegration of the Language Teaching Methods.
The article covers a notion of the integrative teaching method. There is analyzed advisability of the
integrative approach in choosing language teaching methods as a partial manifest of the didactic
integration. The ways of application of the complex approach to the modes of dealing with drills and train
wing tasks in the language education framework are observed.
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті окреслено особливості професійного самовизначення учнів юнацького віку, з’ясовано роль
інтересів та здібностей у професійному самовизначенні школярів, вказано особисті
характеристики, які сприяють успіху молодої людини у професійній діяльності. Виділено етапи
організації роботи вчителя з професійного виховання та названо окремі форми і методи
профорієнтаційної роботи з учнями.
В умовах функціонування в Україні ринкової економіки, входження її до європейського
освітнього простору підготовка молоді до свідомого вибору професії набуває особливого значення,
оскільки є запорукою високорезультативної праці, творчих професійних пошуків та морального
задоволення своєю професійною діяльністю.
Процес формування професійної орієнтації і прийняття рішення про вибір професії зумовлюється
інтересами та схильностями людини, а також низкою суспільно зумовлених чинників, зокрема:
рівнем економічного розвитку суспільства, потребою в фахівцях того чи іншого профілю, уявленнями
щодо цінності та престижності тих чи інших професій чи праці загалом. Сьогодні сучасними
випускниками найбільш поціновуються ті види діяльності, які характеризуються високим рівнем
доходу, престижністю. Як наслідок, окремі студенти та випускники ВНЗ не виявляють захоплення
своєю професією, не відчувають у ній свого покликання.
Причинами такої зневіри є несформованість у нинішніх абітурієнтів образу майбутньої
професійної діяльності, конкретних знань про необхідні якості спеціаліста тієї чи іншої професійної
галузі; розмитість уявлень про перспективи життєвого шляху; відсутність усвідомленої потреби у
виконанні певної професійної діяльності у майбутньому; а також низька цінність професійних
устремлінь серед інших життєвих інтересів, бо, як зазначає І. Бех, "без професійних устремлінь,
вираженої професійної мотивації професійне самовизначення стає неможливим" [1: 420].
Питання професійної орієнтації старшокласників актуалізується тим, що саме на ранній юнацький
вік, достатньо складний за своїми психологічними та фізіологічними параметрами, припадає
інтенсивне професійне самовизначення.
Різні аспекти професійної орієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів розглядаються у
працях К. Абульханової-Славської, Л. Божович, І. Булах, В. Вострікової, М. Захарова, О. Коберника,
ін.
Мета статті полягає в розкритті особливостей професійного самовизначення у ранньому
юнацькому віці, з’ясуванні ролі інтересів та здібностей у виборі старшокласниками свого життєвого
шляху, а також виділенні окремих форм і методів профорієнтаційної роботи вчителя з учнями.
Життєве самовизначення – вибір соціальних ролей, життєвого стилю, способу життя. Воно
передбачає, що професія чи соціальна роль можуть бути засобами для реалізації певного способу
життя.
Найвищим виявом життєвого самовизначення можна вважати особистісне самовизначення – це
віднайдення самобутнього образу "Я", постійний його розвиток та утвердження в суспільстві.
Ставлення до самовизначення починає виявлятися в молодшому підлітковому віці, формується та
включається в "Я-концепцію" на межі підліткового та юнацького віку. Згідно моделі розвитку
самовизначення, запропонованої Р. М. Гінзбургом, особистісне самовизначення задає значиму
орієнтацію на досягнення певного рівня у системі соціальних відносин, тобто соціальне
самовизначення, на основі якого виробляються вимоги до конкретної професійної галузі,
здійснюється самовизначення професійне.
На ґрунті попереднього досвіду, своїх можливостей, потреб у старшокласника складаються
внутрішні позиції щодо того, яке становище він займає в даний час та до чого він прагне. Така
внутрішня позиція, яка є складником Я-концепції юнака, зумовлює його ставлення до дійсності,
оточуючих, самого себе та моделює його майбутнє місце в суспільстві у вигляді життєвого плану чи
життєвої програми.
На думку А. С. Виготського, життєвий план існує лише тоді, коли молода людина разом з
майбутніми цілями планує і способи їх досягнення, оцінює власні суб’єктивні та об’єктивні ресурси.
Для сучасних старшокласників властиві роздуми про майбутнє та достатньо оптимістичні плани, вони
прагнуть визначити своє місце в житті, нетерпляче очікують періоду, коли стануть учасником
життєвих справ. Більшість із них усвідомлює, реальне майбутнє – це відповідальна праця, яка вимагає
відповідних знань, умінь, навичок, сформованості певних рис та властивостей особистості.
© Мирончук Н. М., 2010
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Запровадження незалежного тестування прискорило терміни визначення учнів щодо напряму
майбутньої професійної діяльності. Ще в першому семестрі одинадцятикласники обирають навчальні
предмети для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Переважна більшість при виборі
дисциплін керується тим, які предмети є визначальними при зарахуванні в той чи інший ВНЗ (80%
випускників заявляють про свій намір піти навчатися до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації).
Разом з тим, для частини старшокласників питання про вибір життєвого шляху залишається не
вирішеним до закінчення школи, нечіткими є уявлення про своє життєве призначення. Сьогодні
близько 20% випускників шкіл навіть у травні не визначилися з вибором свого професійного
майбутнього.
Одним із найважливіших факторів, які впливають на вибір професії і в подальшому на професійну
успішність, є інтерес. Перші вияви інтересу до практичного застосування набутих знань, до питань
практичного життя з’являються у підлітковому віці. Основою для адекватного професійного вибору є
формування пізнавальних інтересів та професійної спрямованості, розвиток яких характеризується
стадіальністю. Л. А. Головей виділяє чотири етапи становлення інтересів [2: 309]:
12-13 років – інтереси нестійкі, слабко інтегровані, не пов’язані зі структурою індивідуальнопсихологічних особливостей і є переважно пізнавальними;
14-15 років – більш високий рівень стійкості інтересів, їх інтеграція, включення в загальну
структуру індивідних та особистісних властивостей;
16-17 років – посилюється інтеграція інтересів, відбувається їх диференціація відповідно зі статтю,
має місце об’єднання пізнавальних та професійних інтересів, посилюється взаємозв’язок інтересів з
індивідуально-психологічними властивостями;
з 18 років – етап початкової професіоналізації – відбувається звуження пізнавальних інтересів
через сформовану професійну спрямованість та вибір професії. Інтереси цього етапу є основою для
формування професійної спрямованості особистості та адекватного, свідомого професійного вибору.
Професійні інтереси вирізняються і чітко визначаються за механізмом позитивного підкріплення.
Успішні починання школяра в певних видах діяльності сприяють розвитку та закріпленню інтересу
до цих видів діяльності.
Окрім власне інтересу, професійний вибір зумовлюється особливостями характеру людини,
схильностями, здібностями.
Професійна конкуренція в сучасних видах людської діяльності досить висока і витримати її здатен
той, хто найкраще підготовлений до життя і виконує діяльність, яка найбільш повно відповідає
потребам, можливостям, здібностям людини. Обираючи для себе діяльність, до виконання якої
людина не має здібностей, з часом вона може зазнати краху через нездатність витримати конкуренцію
з людьми більш здібними та краще професійно підготовленими. Попри те, не маючи здібностей, не
розвиваючи їх, маловірогідно, що людина здатна буде досягти успіху в будь-якій сфері професійної
діяльності: літературі, бізнесі, мистецтві, техніці, науці тощо.
Здібності людини формуються на основі задатків. Задатки – це вроджені передумови розвитку
здібностей. Задатки і здібності впливають на інтереси, нахили і потреби людини. Вони визначають
найбільш привабливі для певної людини види діяльності. Між задатками, здібностями та інтересами
існує певний взаємозв’язок: здібності не лише виявляються, але й розвиваються в тому виді
діяльності, який під впливом інтересу обрала людина. Наприклад, математичні здібності
розвиваються у процесі систематичних занять математикою, літературно-творчі – у написанні творів,
сценаріїв, статей, через декламування віршів, проведення інтерв’ю, участь у драматизації; музичні – у
виконавській діяльності, заняттях музикою; техніко-проектувальні – у процесі самостійного
технологічного конструювання; педагогічні – в педагогічних іграх, у виховній діяльності з
молодшими школярами, у взаємодії з іншими, коли на учня покладається роль вихователя тощо.
Для виявлення здібностей учнів використовуються такі методики: тести загальних здібностей –
призначені для оцінки тих здібностей, які є загальними для успішного виконання різних видів
діяльності; тести спеціальних здібностей – призначені для оцінки здібностей, які проявляються у
спеціальних видах діяльності, наприклад, у мистецтві, математиці, техніці, лінгвістиці тощо; тест
Айзенка на перевірку рівня розвитку лінгвістичного і математичного мислення; методика вивчення
професійних нахилів (ДДО Є. Клімова); методика виявлення комунікативних здібностей; тест на
виявлення лідерських якостей особистості; визначення психологічних властивостей, які
перешкоджають лідерству та ін.
Для розвитку спеціальних здібностей школярів потрібне залучення спеціалістів, які є
професіоналами у своїй галузі діяльності й досконало володіють відповідними вміннями та
навичками. Попри те, розвиток загальних здібностей школярів може успішно відбуватися в умовах
школи, під керівництвом учителя-вихователя. Насамперед, розвиток загальних здібностей, як-от:
здатність логічно мислити, бачити світ в образах, відтворювати його через систему понять, вміти
пристосовуватися до різних життєвих ситуацій, досягати взаєморозуміння, вміти успішно
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спілкуватися і т. п. – відбувається за участі школярів у різних видах діяльності, через поєднання
теоретичної і практичної роботи, при розв’язанні різноманітних, досить складних завдань, а також під
час спостереження за тим, як подібні завдання розв’язують більш досвідчені люди.
Таким чином, інтереси, потреби, бажання учнів, їх здібності та схильності слугують критерієм
вибору педагогом форм і методів роботи з профорієнтації старшокласників.
Запорукою успіху молодої людини в професійній діяльності в сучасному суспільстві є також
особисті характеристики, зокрема: упевненість у собі, активна життєва позиція, прагнення до
самовдосконалення, реалізації власних здібностей, самоствердження у професійній діяльності, які в
цілому забезпечують успішність людини упродовж її життєвого шляху. Це актуалізує завдання
розвитку особистісного потенціалу учня.
Відтак завдання вчителя полягає в організації такого педагогічного процесу, за якого будуть
створені умови для розвитку природних творчих потенцій школярів, виявлення і формування їхніх
професійних інтересів, розвитку їх здібностей; надаватиметься допомога у визначенні сфери життя, в
якій молода людина приноситиме найбільшу користь собі й суспільству; учні зорієнтовуватимуться
на пошук сенсу індивідуального буття й відповідальності за свої дії; у школярів формуватиметься
прагнення до максимального розвитку їхніх здібностей і повного використання власних можливостей
задля користі інших людей.
Організація роботи з професійного виховання включає такі етапи:
діагностичний: виявлення інтересів, здібностей, нахилів, потреб учнів;
інформаційно-змістовий: створення відповідного інформаційного простору, в якому учні
отримають знання про світ професій, вимоги до фахівця, необхідні особистісні якості для здійснення
професійної діяльності, про потреби суспільства в кадрах, про шляхи отримання професії; пізнання та
співвіднесення власних можливостей, рис, якостей з конкретною професіограмою тощо;
мотиваційно-стимулюючий: стимулювання учнів до саморозвитку і самовдосконалення,
формування цінності професійних прагнень, стимулювання на вибір відповідно до покликання;
вироблення бажання приносити соціальну користь своєю працею і т.д.;
діяльнісно-практичний: створення умов для виявлення і розвитку учнями у діяльності своїх
потенцій, духовного, фізичного морального потенціалу; набуття відповідних умінь і навичок,
самовдосконалення своєї особистості згідно професійних вимог і т. ін.
Усвідомлення молодою людиною способів свого професійного самоствердження відбувається,
коли у неї сформоване цілісне уявлення про себе та навколишній світ. Цей процес проходить
усередині інформаційно-педагогічного поля, створеного зусиллями усього педагогічного колективу,
батьків та соціальних служб, які працюють з молоддю, в атмосфері успіху та взаєморозуміння, які
поступово залучають старшокласників до процесу самотворення, самовдосконалення, вибору своєї
подальшої життєвої стратегії.
На різних етапах профорієнтаційної роботи слід застосовувати такі методи, прийоми та способи
взаємопов’язаної діяльності педагогів і старшокласників, які стимулюють учнів до самопізнання,
самооцінки індивідуальних якостей у їх проекції на майбутню професію, самостійний пошук
професіографічної інформації.
Так у ранньому юнацькому віці на основі якісних і кількісних змін відбувається інтенсивний
розвиток саморозуміння. Юнаки та дівчата виокремлюють систему знань про себе на основі
усвідомлення не стільки своїх власних особливостей, скільки своєї соціальної сутності та
неповторності. Дійовими методами роботи є метод самоаналізу старшокласниками своїх
особистісних якостей – позитивних і негативних, які визначають успіх у діяльності; само презентація
"Унікальність моєї особистості"; технологія "Портфоліо", яка підвищує рівень обізнаності
старшокласників із особистісними можливостями, розвиває рефлексивні вміння, здатність
самоспостереження; складання формули професій (педагога, лікаря, банкіра, інженера, ін.), програми
дій задля досягнення мети тощо.
Більшість юнаків та дівчат прагнуть посісти позицію дорослої людини, тому слід створити їм
умови для вияву ініціативи, творчості, корисних починань, як у шкільному житті, так і поза ним. З
цією метою варто застосовувати методи моделювання ситуацій, створення середовища майбутньої
професійної діяльності, педагогічні ігри, профорієнтаційні завдання, залучати до гурткової роботи,
участі в роботі клубів за інтересами, упроваджувати спецкурси.
Таким чином, основними принципами роботи вчителя з професійного виховання є надання учням
конкретної об’єктивної інформації про сучасний світ людини, професій, праці; урахування інтересів,
потреб, бажань, здібностей школяра; а також створення відповідного інформаційно-педагогічного,
діяльнісно-практичного середовища для набуття старшокласниками важливих для майбутньої
професійної діяльності знань, умінь і навичок.
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Важливим завданням сучасної освіти є підготовка майбутніх педагогів до практичної діяльності з
визначення та розвитку професійного спрямування школярів, що буде схарактеризовано в наступних
роботах.
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Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р.
Мирончук Н. Н. Особенности жизненного самоопределения
и формирования профессиональных намерений старшеклассников.
В статье очерчены особенности профессионального самоопределения учеников юношеского
возраста, определена роль интересов и способностей в профессиональном самоопределении
школьников, указаны личностные характеристики, способствующие успеху молодого человека в
профессиональной деятельности. Выделены этапы организации работы учителя с
профессионального воспитания, а также названы отдельные формы и методы
профориентационной работы с учениками.
Myronchuk N. M. The Peculiarities of Vital Self-determination
and Senior Schoolchildren’s Professional Intentions Formation.
This article deals with peculiarities of professional self-determination of youth, the role of interest and
abilities in professional self-determination of schoolchildren is defined and the personality characteristics,
which further favour the success of young man in professional activity are pointed out. The stages of
organization of teacher's work with professional upbringing are outlined and some forms and methods of
professional orientation work with pupils are mentioned.
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СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті проаналізовано систему соціально значущих якостей особистості, подано аналіз базових
понять дослідження. Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя розглянуто в
контексті соціальної спрямованості особистості. Виділені такі компоненти соціально значущих
якостей: соціальна, професійна та гуманістична спрямованість, що проявляються у когнітивній,
комунікативній та рефлексивній сферах діяльності вчителя.
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті ставить надзвичайно важливі
завдання перед вітчизняною системою вищої освіти. Для оптимальної реалізації цих завдань у системі
вищої педагогічної освіти потрібно мати чітку науково-теоретичну основу для розробки моделі
формування соціально значущих якостей сучасного вчителя, центральним компонентом якої є
система соціально значущих якостей.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та емпіричному підтвердженні виділення
структурних компонентів системи соціально значущих якостей майбутнього вчителя та детальному
розгляді складових спрямованості особистості як основи формування означених якостей.
Такі соціально значущі якості особистості майбутнього вчителя ми визначили шляхом
теоретичного дослідження наукової літератури Система якостей та їх представленість у структурі
особистості майбутнього вчителя була уточнена експериментальним шляхом, для чого ми
застосували метод експертних оцінок.
Метод експертних оцінок – це процедура отримання первинних емпіричних даних, які широко
застосовуються в проведенні соціологічних досліджень. З метою використання методу експертних
оцінок потрібно було сформувати групу осіб, які добре інформовані щодо відповідного об'єкта. Для
отримання первинних емпіричних даних використовувалося просте упорядкування значень, що
надані кожним експертом. Якості особистості вибиралися із словника [1]. Далі відбувалася процедура
ранжування середніх значень за кожним показником та розподілення груп об'єктів за значущістю.
Якості особистості, визначені в результаті теоретичного аналізу, уточнені та доповнені під час
експериментальної роботи, на наш погляд, можна вважати соціально значущими якостями
особистості. Вони представлені на рис. 1.
Соціально значущі якості особистості майбутнього вчителя об'єднуються в систему, яка
представлена у всіх підструктурах структури особистості.
У системі соціально значущих якостей особистості ми виділяємо такі структурні компоненти:
соціальну, професійну та гуманістичну спрямованість як систему мотивів формування соціально
значущих якостей і когнітивну, комунікативну та рефлексивну сфери як області існування соціально
значущих якостей громадсько-педагогічної діяльності майбутнього вчителя.

Структура особистості
та її підструктури

Характер
Самосвідомість
Спілкування
Досвід
Відображення й
емоційно-вольова
сфера
Біологічно
обумовлена
підструктура

Глибина, широта та гнучкість розуму, почуття гумору,
уважність, допитливість, естетична спрямованість.
Фізичне і психічне здоров'я, активність, життєрадісність, врівноваженість.

Рис. 1. Соціально значущі якості у структурі особистості вчителя.
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Спрямованість

Безкорисливість, волелюбність, громадянська активність, патріотизм, почуття обов'язку, гуманність, принциповість, висока моральність, справедливість, любов до
дітей, альтруїзм.
Цілеспрямованість, відповідальність, толерантність
чуйність, доброзичливість, організованість.
Усвідомлення і почуття власної гідності, інтелігентність, совісність, творчість.
Комунікабельність, тактовність, щирість, ввічливість,
вихованість, колективізм, емпатія.
Професіоналізм, працелюбність, ерудованість.
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Формування соціально значущих якостей особистості майбутнього вчителя ми розглядаємо в
контексті соціальної спрямованості особистості. У наукових теоріях особистості спрямованість
виступає як якість, яка визначає її психологічний склад, і розкривається по-різному: як "динамічна
тенденція" (С. Л. Рубінштейн), "смислоутворювальний мотив" (О. М. Леонтьєв), "основна життєва
спрямованість" (Б. Г. Ананьєв). Але у всіх підходах їй надається провідне значення [2; 3; 4]
С. Л. Рубінштейн під спрямованістю особистості розуміє деякі динамічні тенденції, які є мотивами
людської діяльності і самі, у свою чергу, визначаються її цілями та завданнями. На його думку, це
поняття включає два взаємопов'язані аспекти, які вказують на джерело спрямованості: предметний
зміст (змістовий аспект) та напругу (динамічний аспект) [2: 88]. З динамічних тенденцій ученийпсихолог виділяє установку як особливий момент, тобто певну позицію, яку займає особистість,
певне ставлення до цілей і завдань діяльності, що проявляється у вибірковій готовності діяти певним
чином.
О. М. Леонтьєв, розвиваючи ідеї С. Л. Рубінштейна, вважав ядром особистості систему відносно
стійких ієрархізованих мотивів як основних спонукальних чинників діяльності. Одні мотиви
(смислоутворювальні) надають діяльності індивідуальний смисл та певну спрямованість, інші —
відіграють роль спонукальних факторів [3: 131].
Цікавими є погляди на спрямованість особистості Б. Ф. Ломова. Він вважає її
системоутворювальною властивістю особистості. Саме в цій властивості виражаються цілі, в ім'я яких
діє особистість, її мотиви та суб'єктивне ставлення до різних сторін дійсності – вся система її
характеристик. У глобальному плані спрямованість можна оцінити як співвідношення того, що
особистість отримує від суспільства — і матеріальні, і духовні цінності, — до того, що вона вносить
у його розвиток. Потреби, інтереси, схильності, мотиви, ідеали, переконання, ціннісні орієнтації
Б. Ф. Ломов виділяє як систему психологічних властивостей і станів особистості, шляхом вивчення
яких можна опосередковано виявити і спрямованість особистості [5: 34]. С. Л. Рубінштейн до
спрямованості відносить потреби, інтереси, ідеали, установки, тенденції [2: 86-87]; К. К. Платонов –
бажання, схильності, інтереси, ідеали, світогляд, переконання [6: 54]; А. В. Петровський – лише
усвідомлені мотиви, а саме: інтереси, переконання, світогляд, що виникають на основі потреб [7: 21].
І. С. Кон визначає світогляд як погляд на світ у цілому, систему уявлень про загальні принципи та
основи буття, життєву філософію людини, суму та результат усіх її знань [8: 88].
Пізнавальною передумовою формування світогляду є засвоєння певної суми знань (не може бути
наукового світогляду без оволодіння наукою), а також здібність індивіда до абстрактного
теоретичного мислення, без якого окремі знання не складаються в єдину систему. Але світогляд – не
просто обізнаність, інформованість, знання, це система переконань, яка визначає ставлення людини
до світу, її головні ціннісні орієнтації.
Ідеали та переконання особистості набувають ознак мотивів, дій. Ідеї, зафіксовані в зовнішніх
носіях інформації (викладені на папері, усно, мовою образотворчого мистецтва), не завжди
відповідають засвоєним внутрішньо, прийнятим особистістю. Потрібні ще психологічні умови для
сприйняття і внутрішнього засвоєння світоглядної інформації. Тому у світогляді як системі можна
виділити такі складові: а) пізнавальні (знання, принципи, загальні уявлення); б) поведінкові;
в) мотиваційні.
Світогляд – це система поглядів та уявлень про світ, про ставлення людини до спільноти, природи,
самого себе. Світогляд кожної людини зумовлюється її суспільним буттям та оцінюється в
порівняльному зіставленні моральних та ідеологічних поглядів, прийнятих у суспільстві. Поєднання
мислення та волі, які проявляються в поведінці, діях людини, приводять до перетворення світогляду в
переконання.
Переконання – найвища форма спрямованості особистості, що проявляється у свідомій потребі
діяти відповідно до своїх ціннісних орієнтацій на тлі емоційних переживань та вольових прагнень.
Задача навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі – сформувати не лише
соціальну, а й професійну спрямованість. Вища освіта не виконає свого завдання стосовно підготовки
майбутнього спеціаліста, якщо в студентів не буде сформована професійна спрямованість
особистості, тобто прагнення застосувати свої знання, досвід, здібності в галузі обраної професії.
Найбільшу соціальну цінність має професійна спрямованість, що справляє вплив на побіжні мотиви і
ефективність діяльності в цілому. Формування професійної спрямованості в студентів – це виховання
в них інтересів, здібностей, прагнення вдосконалювати свою кваліфікацію, розвивати ідеали, престиж
професії.
У нашому дослідженні під професійною спрямованістю майбутнього вчителя ми розуміємо
педагогічну спрямованість. Педагогічна спрямованість з'являється на певному етапі розвитку
особистості (в юності) і стає в цей період життя центральним особистісним новоутворенням, яке, з
одного боку, формується в результаті багатопланового соціально-морального, професійного,
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особистісного самовизначення та в процесі здійснення трудової або навчальної професійної
діяльності, з іншого боку, зумовлює самовизначення та діяльність.
С. В. Яремчук у структурі особистості майбутнього вчителя виділяє такі складові спрямованості
майбутнього вчителя: особистісний і процесуальний [9: 90-92]. Перший, особистісний – це сукупність
тих домінуючих форм особистісної спрямованості майбутнього вчителя, що спричиняють його
вираження. Складовими цього аспекту є:
- потреби в досягненні професійно-педагогічної мети, педагогічному спілкуванні,
професійному самовираженні, самопізнанні, що зумовлюють професійно значущу мотивацію;
- інтерес до програмних і позапрограмних психолого-педагогічних знань, до себе самого та
інших людей, до професії вчителя;
- ідеали (наслідування педагога – "ідеала", прагнення до професійного вдосконалення,
"еталонного" рівня вчителя);
- переконання в необхідності та важливості психолого-педагогічних знань, навичок і вмінь
для успішного педагогічного практикування самопізнання й саморозвитку;
- світогляд як система знань про формування особистості – бажання бути корисним
суспільству в справі виховання психічно здорового та високо грамотного підростаючого
покоління;
- бажання одержати диплом про фахову освіту, бути незалежним, самоствердитися, зрости
духовно й інтелектуально;
- рівень домагань (складність педагогічних завдань);
- самооцінка (загальноосвітня і професійна);
- ціннісні орієнтації, життєва мета тощо.
Проаналізувавши тлумачення поняття педагогічної спрямованості різними авторами,
усвідомлюємо, що для нас є найбільш прийнятним є визначення, запропоноване Л. М. Мітіною, а
саме: педагогічна спрямованість – це значуща якість, яка посідає головне місце в структурі
особистості вчителя та мотивує його індивідуальну й типову своєрідність [10: 58-59].
Яскраво виражена спрямованість на високі громадянські та педагогічні ідеали створює
передумови для формування таких соціально значущих для вчителя якостей, як гуманність,
доброзичливість, прагнення допомагати людям, співчувати, відгукуватися на їхні проблеми і радощі.
Повага гідності інших – невід'ємна частина власної поваги. Вона ґрунтується не тільки на засвоєнні
моральних правил поведінки, а й на самовихованні, прагненні подолати в собі негативні риси і якості,
можливості контролювати власні вчинки.
Таким чином, ми виділяємо гуманістичну спрямованість майбутнього вчителя, яка в межах його
професійної діяльності відіграє вирішальну роль у сфері морального виховання. Як свідчить
психологічна наука, міжособистісне виховання – єдиний шлях передачі гуманістичних цінностей,
включаючи і сприймання мистецтва як особливого виду опосередкованого спілкування людей.
Моральні переконання може виявити лише людина, якій вони притаманні. Моральні якості вчителя –
це не приватна справа, а характеристика його професійного рівня. Гуманістичне виховання в
навчальному процесі викладач здійснює шляхом особливого етичного напряму освітнього процесу,
завдяки виділенню моральної проблематики в предметі, що викладається, акцентуючи увагу
студентів на моральному змісті того чи іншого питання, концепції, теорії.
Якщо процес пізнання обмежується лише виявленням внутрішньо-об'єктних відносин, то не
виникає морально-ціннісного ставлення до предмета, що вивчається, і тому отримані знання мають
формальний характер, не можуть перетворитися в переконання та гуманістичну спрямованість
особистості.
Гуманістична спрямованість особистості починає формуватися в ранньому дитинстві. Основним
механізмом її формування виступає виховання, яке продовжується у навчальній та позанавчальній
діяльності студента вищого навчального закладу.
Крім виділених нами компонентів соціально значущих якостей (соціальна, професійна та
гуманістична спрямованість), ми виокремлюємо також як компоненти системи соціально значущих
якостей когнітивну, комунікативну та рефлексивну сфери.
До когнітивної сфери, на нашу думку, належить наявність психолого-педагогічних знань і
усвідомлення способів самопізнання, професійно-особистісної самоактуалізації.
Комунікативна сфера проявляється в активності кожного студента, в навчальній діяльності з
курсів педагогіки та психології, у самопізнанні й спрямованій наполегливій роботі над
удосконаленням своїх особистісних соціально значущих якостей, професійних навичок і вмінь, у
суб'єкт-суб'єктних стосунках "викладач-студент", "студент-студент", "викладач-група студентів" та
ін.
Рефлексивна сфера проявляється в позитивному ставленні до майбутньої професії, до засвоєння
знань педагогіки та психології, захопленні додатковою літературою з предмета, у виявленні своїх
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почуттів і в ставленні до того чи іншого обговорюваного соціально-педагогічного явища, у
самооцінці; характеризує зміст уявлень особистості студента про себе як майбутнього педагога,
відображає ставлення до себе загалом чи до окремих сторін своєї навчально-професійної діяльності.
Соціально значущі якості майбутнього вчителя — це важлива характеристика в діяльності
педагога, його інтегральна сутність, що є синтезом професійних, соціальних і особистісних якостей.
Таким чином, ми охарактеризували структурні компоненти соціально значущих якостей:
спрямованість (соціальну, професійну, гуманістичну) та сфери (когнітивну, комунікативну,
рефлексивну).
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Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р.
Мирошниченко Е. А. Направленность личности будущего учителя.
В статье проанализирована система социально значимых качеств личности, представлен анализ
базовых понятий исследования. Формирование социально значимых качеств будущего учителя
рассмотрено в контексте социальной направленности личности. Выделены следующие
компоненты социально значимых качеств: социальная, профессиональная и гуманистическая
направленность, которые проявляются в когнитивной, коммуникативной и рефлексивной сферах
деятельности учителя.
Miroshnychenko O. A. The Orientation of Future Teachers the Personality.
The article analyzes the system of socially relevant personality characteristics, analyzes the basic concepts of
research. Formation of socially significant qualities of future teachers considered in the context social
orientation of the individual. Dedicated components such socially important traits: social, professional and
humanitarian approach, manifested in cognitive, communicative and reflective teacher areas.
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ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНИХ СИРІТ
ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
У статті представлено результати аналізу психолого-педагогічної літератури з проблеми
формування особистості депривованих дітей і підлітків; узагальнено соціально-психологічні
особливості розвитку дітей у закритих закладах опіки; визначено провідні напрямки роботи
соціального педагога з сиротами.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасній психолого-педагогічній літературі дедалі
частіше продукується думка про неспроможність повноцінного розвитку і виховання дітей в
інтернатних закладах. Головною причиною цього є депривація основних потреб дітей, що призводить
до вражаючих соціально-психологічних наслідків. Тому постає необхідність спеціалізованої
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з депривованими дітьми і підлітками, що
базуватиметься на ґрунтовному вивченні соціально-психологічних особливостей розвитку і
формування соціальних сиріт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми
свідчить, що в науковій літературі представлено психічні та фізіологічні особливості розвитку дітей в
умовах депривації (І. В. Дубровіна, Є. І. Захарченко, Т. М. Землянухіна, Н. І. Карасева, В. В. Корнева,
Й. Лангмейер,
М. І. Лісіна,
З. Матейчик,
В. С. Мухіна,
А. М. Прихожан,
А. Г. Рузська,
О. П. Тимошенко, Н. Н. Толстих та інші), окремі дослідження фокусуються на проблемі створення та
методичного забезпечення альтернативних форм виховання соціальних сиріт (С. Бадора, Г. М. Бевз,
М. О. Дубровська, В. К. Зарецький, С. В. Кононенко, Г. М. Лактіонова, Д. К. Мажець, В. Н. Ослон,
І. В. Пєша, О. О. Романовська, І. Н. Смородіна, А. Б. Холмогорова та інші). Однак мало вивченою
залишається проблема врахування психологічних особливостей соціальних сиріт у роботі соціальних
педагогів закладів опіки різного типу.
Формулювання цілей статті: проаналізувати й узагальнити соціально-психологічні особливості
депривованих дітей і підлітків; сформулювати напрямки роботи соціального педагога з урахуванням
основних психологічних особливостей соціальних сиріт.
Виклад основного матеріалу дослідження.
За даними В. В. Корнєвої [1: 60-61] та Е. П. Тимошенко [1: 45-46] дітей-утриманців закладів
державного влаштування від дітей із сімей відрізняють:
- неврівноваженість поведінки (у 80% проти 11%);
- зниження пам’яті (у 70% проти 15%);
- зниження соціальної активності (у 70% проти 10%);
- порушення спілкування (у 50% проти 9%);
- вдвічі нижча самостійність;
- у 2,5 рази вища агресивність;
- спотворені уявлення щодо ролі чоловіка та жінки у сімейному вихованні, спричинені
відсутністю позитивного стереотипу сім’ї;
- слабка правова захищеність, що пов’язано з невмінням відстоювати власні права та ін.
В. К. Зарецький [2: 35-36] визначив чинники, які викривляють адекватний розвиток дітей в
інтернаті, а саме: відсутність умов для виникнення й розвитку особистісних емоційних зв’язків між
дитиною і дорослим; постійна зміна установ, особливо у кризовому для дитини віці – 3, 7, 15 років;
постійне перебування в колективі, яке супроводжується браком особистих речей, простору, часу;
відсутність спеціальної роботи з дітьми, що пережили насильство; ізольованість від повсякденного
життя, що не створює умов для майбутньої ефективної життєдіяльності. Саме це і призводить до
розглянутих вище значних відмінностей між вихованцями закладів державного влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітьми, що проживають у сім’ях.
Універсального способу запобігання депривації досі не винайдено. Це зумовлено, насамперед,
широкою різноманітністю видів депривації (сенсорна, рухова, комунікативна тощо) та швидкою
адаптацією дітей до середовища закритого закладу, бідністю арсеналу попередження деприваційних
впливів та ін. Але існують дослідження, які свідчать про можливість відновлення та нормального
становлення людей, що в дитинстві страждали від депривації основних потреб. Наприклад,
експеримент Х. Скілза (1966), який 20 років досліджував долю вихованців притулку, довів, що сильне
© Павлик Н. П., 2010
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відставання в перші місяці життя не є непоправним, якщо далі дитина потрапляє у сприятливі умови
[3: 13].
Зауважимо, що більшість факторів депривації вихованців закритих закладів державного
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, не притаманні бездоглядним і
безпритульним дітям. Тому слід розрізняти особливості особистості та поведінки безпритульних
дітей, дітей, що виховуються в закладах державного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування і дітей із відносно благополучних сімей. Такі принципові відмінності
інтернатної дитини і дитини в притулку встановлено дослідженням Н. Ю. Максимової. Вона зазначає,
що діти з закладів державної опіки не мають належного рівня життєвої компетенції, не готові до
життя в суспільстві; мають неточні превентивні знання, викривлений особистісний розвиток:
агресивні, емоційно нестійкі, імпульсивні, егоцентричні; не мають навичок самоаналізу,
відрізняються низьким рівнем самоповаги; ці діти не вміють приймати рішення, планувати свої дії та
нести за них відповідальність. Сувора регламентація режиму виключає можливість формування у цих
дітей навичок асертивної поведінки. Але за даними М. Ю. Кистяковської (1970) їх моторний розвиток
у багатьох випадках швидший та успішніший, ніж у дітей, які виховуються у сім’ях [3: 14].
Вихованці притулків значно важче піддаються вихованню, оскільки життя на вулиці пропонує їм
ціннісні орієнтації кримінальної субкультури, діти знаходяться в афективному стані, виявляють
реакції протесту [4: 64-66]. В. Є. Виноградова-Бондаренко [5: 30] визначає такі особливості
формування особистості та фізичного розвитку дітей вулиці: неврівноваженість, легка емоційна
дратівливість, істеричність; фізичне виснаження, кволість, недокрів’я, нервово-м’язова та судиннорухова збудливість, нічне нетримання сечі, неспокійний сон, млявість, підвищена вразливість до
температурних коливань, статеві хвороби. Однак, не дивлячись на погане здоров’я, діти, що
потрапили в інтернат з неблагополучних сімей та вулиці є більш комунікативними та
сприйнятливими до нового (за даними Н. М. Неупокоєвої) [3: 17].
Отже, фізичний розвиток та здоров’я значно кращі у вихованців закладів державного влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що пояснюється нормальним
харчуванням, режимом, медичним обслуговуванням тощо, чого повністю позбавлені діти вулиці. Але
останні мають переваги у психічному розвитку, оскільки позбавлені більшості деприваційних
впливів, хоча відрізняються хворобливістю та моральною занедбаністю, девіантною поведінкою.
Існують окремі дослідження щодо особливостей деприваційного впливу на дітей залежно від їх
віку. Й. Лангмейером та З. Матейчиком [6: 194] доведено, що дітям, які потрапили до системи
державної опіки у віці до 5 років, притаманні більш істотні порушення мови, експресивної функції,
інших соціальних сфер, ніж якщо це трапилося у шкільному віці. Ці дані підтверджуються
дослідженням С. П. Нечай [7: 38]: діти, які потрапили до державних закладів заступницької опіки
відразу після народження посідають у групах однолітків переважно несприятливий соціальний статус
(у 85% випадків), близько 25% таких дітей – ізольовані (аутсайдери), 43% не мають взаємних виборів.
Тобто, негативний вплив інтернатної установи закритого типу прямо пропорційно залежить від віку, в
якому дитина потрапила до заступницької системи опіки, та часу, проведеного в ній. Схожі дані були
отримані стосовно безпритульних дітей у 20-х роках ХХ століття М. І. Левітіною (псевдонім – Маро)
[5: 18]: чим раніше неповнолітній стає безпритульним, тим важчий та незворотніший характер
безпритульності він дістає.
Розглядаючи процес виховання депривованих дітей у контексті оволодіння ними соціальною
компетентністю як виконанням сукупності просоціальних ролей слід відзначити, що найнезворотніші
проблеми наступної реалізації чекають їх у сфері сімейних стосунків. Г. С. Красницька вважає, що в
уявленні дітей-сиріт найчастіше формується дві моделі сім’ї: позитивна і негативна. Позитивна
модель відображає радісний емоційний стан дитини, очікування свята; дитина ідеалізує свій сімейний
досвід, не може його конкретизувати і, звичайно, не наповнює побутовими дрібницями. Не звертаючи
уваги на аморальність батьків, неблагополучність родини, діти часто сумують за живими батьками,
намагаються їх розшукати і повернуться до них. Негативна модель сімейних стосунків містить
конкретний зміст того, чим не повинен володіти чоловік, дружина, мати, батько, якими не повинні
бути їх стосунки з дітьми і між собою. Така група дітей зрікається батьків і не прагне їх наслідувати,
але мріє (коли виростуть) змінити їх, допомогти їм виправитися, стати кращими. Досвід деяких
закладів свідчить, що підтримка зв’язків дітей з кровними батьками значно змінює як соціальноемоційний розвиток дитини, так і батьків або родичів [8: 53].
На основі даних, поданих у дослідженні АПН СРСР "Психічний розвиток вихованців дитячого
будинку" [3], ми склали таблицю, яка окреслює вікові особливості формування особистості дитини у
закладах державного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (див.
табл. 1).
Наслідки безпритульності також знаходять своє відображення у формуванні акцентуацій
характеру. Є. І. Захарченко [9] виокремлює деякі типи акцентуацій, характерних для соціальних сиріт.
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Так, відсутність емоційної близькості з батьками, жорстоке ставлення, фізичне насильство провокує
формування у дитини збудженого типу акцентуації, для якого характерним є пригнічений стан,
підозрілість, корисливість, схильність до агресії, жорстокості. Підозрілість, як загострена риса
характеру, відповідає застрягаючому типу акцентуації. Неадекватне вирішення кризи довіри
призводить до дистимічного і тривожного типу акцентуації, що супроводжується репресивністю,
страхами, загостреним почуттям власної неповноцінності. Постійна нестача уваги призводить до
потреби зацікавити дорослого. Через неволодіння адекватними просоціальними методами
привертання уваги, безпритульні вимушені вдаватися до брехні, фантазій, "гри на публіку", що
відповідає демонстративному типу акцентуації. Одночасно відсутність соціальних контактів викликає
замкненість, відчуження, емоційну холодність (інтровертована акцентуація). Відсутність батьків як
еталона поведінки в поєднанні з нестачею морального виховання та соціального досвіду формують
нестійкий і конформний типи акцентуацій характеру в соціальних сиріт.
Таблиця 1.
Особливості психічного розвитку вихованців закладів державного виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування
Вік
Особливості психічного розвитку вихованців
В’ялість, апатичність, відсутність життєрадісності, зниження пізнавальної активвід 0 до 1
ності, площинність емоційних проявів, відсутність прив’язаності до дорослого,
року
недовірливість, замкнутість, похмурість, пасивність
від 1 до 3
низькі пізнавальні інтереси, відставання у розвитку мови, затримка в оволодінні
років
предметними діями, відсутність самостійності
від 3 до 7
пасивність у всіх видах діяльності (особливо в грі), бідна мова, слабка увага, конроків
флікти у взаємостосунках із однолітками
затримка (або відсутність) образного мислення, що потребує внутрішнього плану
від 7 до 10
дій (виконання операцій подумки), нерозвиненість довільності у поведінці, самороків
регуляції, плануванні дії
ставлення до дорослих та однолітків ґрунтується на їх практичній корисності для
дитини; формується здатність "не заглиблюватися у прив’язаності", поверховість
від 11 до
почуттів, моральне утриманство (звичка жити за наказом), ускладнення в станов16 років
ленні самосвідомості (переживання власної ущербності); зростання труднощів в
оволодінні навчальним матеріалом, грубі порушення дисципліни.
Н. Ю. Максимовою визначені особистісні новоутворення, які перешкоджають процесу соціалізації
та виховання дитини:
- Феномен "смислового бар’єру" – дитина ніби не розуміє (не чує) те, що їй говорять.
Проявляється стосовно певної людини або певної вимоги.
- Феномен "афекту неадекватності" – стійкий негативний емоційний стан, що виникає як
реакція на неуспіх у діяльності і характеризується або ігноруванням факту неуспіху, або
небажанням визнати себе його винуватцем.
- Феномен "розрізненості стосунків" – неадекватність уявлень про свої стосунки у
домінуючих сферах з реальним змістом [4: 15].
Отже, особливості особистості безпритульних дітей, викликані впливом різноманітних
деприваційних факторів зумовлюють появу принципово нових механізмів регуляції поведінки дитини
без сім’ї, які дозволяють їй пристосуватися до життя в певних умовах. Слід зауважити, що це
відхилення від психічної норми або хвороба, просто ці діти інші і вимагають для свого нормального
розвитку більше зусиль.
Розглядаючи психологічні особливості дітей без сім’ї, слід зауважити, що вони створюють
перешкоду на шляху реалізації цілей педагогічної взаємодії. Аналізуючи найпоширеніші психічні
відхилення дітей залежно від віку, педагоги-практики розробили пріоритетні напрямки соціальнопедагогічної реабілітації дітей у притулку [10, с.23] (див. табл. 2).
Таблиця 2.
Пріоритетні напрямки виховної і корекційної роботи у притулку
Вік дитини
Напрямок роботи
Робота з емоційною сферою (подолання страхів), психокорекція агресивної
3-9 років
та імпульсивної поведінки, корекція тривожності, індивідуальна робота
Корекція агресивної поведінки; заняття, які формують позитивний образ "Я";
9-13 років
профілактика суїцидів
Корекція агресивної поведінки; заняття, які формують позитивний образ "Я";
13-18 років
соціально-психологічний тренінг спілкування.
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Наголосимо на необхідності попереднього вивчення особистості дитини для реалізації виховних
завдань лише на особистісно орієнтованих гуманістичних засадах. Це означає, що, на відміну від
школи, де навчання і виховання орієнтується на середнього учня, виховний процес у притулку
досягне результату лише при розробці індивідуальної виховної програми, плану ресоціалізаційної
роботи, який ґрунтуватиметься на об’єктивних даних про дитину; врахуванні її природних й
індивідуальних особливостей; визначенні перспектив її розвитку; при детальній супервізії кожного
вихованця. Тоді навчання, виховання та соціальний супровід дитини розпочинатимуться саме з тієї
точки розвитку, на якій зупинилася дитина, потрапивши у несприятливі соціально-педагогічні умови.
Особистісна орієнтація виховного процесу ґрунтується на принципах: любові до дітей-сиріт;
доброзичливості; милосердя; чуйності; терпимості; уваги; об’єктивності і справедливості покарань
(як виключення); умінні зрозуміти; родинно-сімейних стосунках; заохоченні до самовдосконалення;
розумній вимогливості; оптимістичному прогнозі.
Висновки. Таким чином, формування і розвиток дітей, які перебувають в умовах депривації,
значно відрізняється від розвитку дітей з благополучних сімей. Підготовка майбутніх соціальних
педагогів для закладів освіти й державної опіки повинна базуватися на врахуванні цих особливостей.
Основними напрямками такої підготовки є формування знань, умінь та навичок корекції агресивної
поведінки вихованців; формування позитивної "Я-концепції" соціальних сиріт; робота з емоційною
сферою дітей і підлітків.
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Павлик Н. П. Учет психологических особенностей социальных сирот
как основание педагогического мастерства социального педагога.
В статье представлены результаты анализа психолого-педагогической литературы по проблеме
формирования личности депривированных детей и подростков; обобщены социальнопсихологические особенности развития детей в закрытых опекунских учреждениях; установлены
приоритетные направления работы социального педагога с сиротами.
Pavlyk N. P. Consideration of the Psychological Features of Social Orphans
as a Precondition for Social Teacher Pedagogical Skills.
This article presents an analysis of psychological and educational literature on the issue of identity
formation of deprived children and adolescents; generalized are the social-psychological characteristics of
children development in closed orphan institutions, the priority directions of social teacher work with
orphans are set.

82

УДК 378.147:51
С. П. Семенець,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ПРОБЛЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ:
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
У статті представлено результати педагогічного експерименту, проведеного з метою перевірки
ефективності розробленої дидактики розвивального навчання в системі методичної підготовки
майбутніх учителів математики; зроблено висновки щодо практичної значущості та особливостей
упровадження результатів дослідження.
Сучасний етап культурно-історичного розвитку суспільства, глобальні процеси інтеграції та
водночас диференціації в галузі науки, інформаційно-технологічний бум у виробничій сфері
спричинили нагальну потребу в модернізації системи освіти і передусім професійно-педагогічної.
Створення системи освіти, що забезпечує розвиток універсальних здібностей (теоретичного
мислення, учіння, особистісного становлення) стає особливо актуальним у зв’язку з прийняттям
загальнодержавної концепції навчання впродовж життя, задекларованою ідеєю саморозвитку та
самореалізації особистості в суспільно значущій діяльності. Основою парадигми розвивальної
професійно-педагогічної освіти слугують суб’єкт-суб’єктні та міжособистісні стосунки між
головними дійовими особами – студентом і викладачем, завдяки чому дискредитується традиційна
установка на готові знання, способи дій і мислення, забезпечується саморозвиток, стає можливим
цілісне формування та розвиток суб’єктів навчально-педагогічної та педагогічної діяльності.
У нашому монографічному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми
розвивального навчання у вищій школі, що виявилося в науковому обґрунтуванні та побудові
концептуальної моделі розвивальної професійно-педагогічної освіти, створенні теорії та розробці
методики розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики,
педагогічному проектуванні їх упровадження в педагогічних і класичних університетах [1].
Мета цієї статті – підбити підсумки проведеного педагогічного експерименту, зробити аналіз
результатів експериментального навчання в контексті досягнення цілей розвивальної освіти.
Експериментальне дослідження проводилося протягом 2001 – 2010 років і включало три логічно
пов’язані етапи. На першому етапі (2001 – 2003 роки) проводився констатувальний експеримент,
який дозволив встановити реальний стан розв’язання проблеми розвивального навчання у
професійно-педагогічній освіті, зокрема в системі методичної підготовки майбутніх учителів
математики. За результатами констатувального експерименту необхідно було з’ясувати наявні в
першокурсників і студентів четвертого курсу: рівні розвитку науково-теоретичного мислення;
пізнавальні орієнтири під час розв’язування математичних задач; рівні розвитку учіння елементарної
математики, методики математики та науково-методичного дослідження. З цією метою було
визначено критерії, показники, рівні сформованості названих компонентів та створено змістову
структуру розвитку в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики.
На другому етапі педагогічного дослідження (2004 – 2006 роки) проходив пошуковий
експеримент, у рамках якого визначалися теоретико-методологічні засади розвивального підходу,
вивчалася постановка проблеми дослідження в психолого-педагогічній літературі та практиці ВНЗ,
встановлювалися дидактичні та психолого-педагогічні умови розвивального навчання, розроблялися
методика і технологія розвивальної професійно-педагогічної освіти в системі методичної підготовки
майбутніх учителів математики. З огляду на виділені теоретичні й методологічні витоки розвивальної
освіти, її концепцію в початковій і основній школі, вивчалися особливості студентського вікового
періоду (психічні новоутворення), формулювалися концептуальні положення дослідження, які в
подальшому склали теорію розвивального навчання майбутніх учителів математики.
На третьому етапі експериментального дослідження (2007 – 2010 роки) проводився
формувальний експеримент, який мав дати відповідь на питання, якою мірою розроблені методика і
технологія розвивального навчання забезпечує досягнення поставленої системи цілей: розвиток
науково-теоретичного мислення; формування суб’єктів навчального пізнання (учіння) елементарної
математики; розвиток суб’єктів навчального пізнання (учіння) методики математики; розвиток
суб’єктів науково-педагогічного дослідження з методики математики. Згідно з розробленими
методиками діагностувалися контрольні та експериментальні групи (КГ і ЕГ) студентів. Для
перевірки достовірності даних по завершенню експерименту використано l-критерій КолмогороваСмирнова та j*-кутове перетворення Фішера [2]. Перший метод дозволив відшукати точку, в якій
сума накопичених розбіжностей між розподілами в ЕГ і КГ є найбільшою, а також оцінити
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достовірності цих розбіжностей. Інший метод – оцінити достовірність розбіжностей між
відсотковими долями виборок у ЕГ і КГ.
Одним із завдань формувального етапу педагогічного експерименту стало виявлення ставлення
майбутніх фахівців до двох освітніх систем – традиційної та розвивальної. З цією метою підготовлено
анкети для анонімного опитування, у яких запропоновано оцінити традиційне та розвивальне
навчання за такими критеріями: 1) пізнавальний інтерес; 2) науковість (теоретичний рівень);
3) прикладна спрямованість (зв'язок із практикою); 4) методика навчання; 5) комфортність
(психологічний клімат); 6) особистісна позиція викладача; 7) розуміння матеріалу; 8) зорієнтованість
на результат; 9) зорієнтованість на процес; 10) вплив на розвиток математичних здібностей; 11) вплив
на розвиток науково-теоретичного мислення; 12) вплив на розвиток учіння; 13) вплив на розвиток
творчих здібностей; 14) формування науково-дослідницьких умінь; 15) вплив на професійне
становлення; 16) формування особистісної позиції (персонального стилю) в професії та суспільстві.
Оцінка систем навчання здійснювалася за дванадцятибальною шкалою, за результатами чого
студентам пропонувалося зробити власний вибір – традиційно усталене чи розвивальне навчання (ТН
чи РН). В експериментальному дослідженні застосовано факторний аналіз (метод головних
компонент), який дозволив згрупувати велику кількість даних і звести їх до певного мінімуму
найважливіших чинників (факторів) [3].
Експериментальне навчання здійснюється на основі розроблених авторських навчальних програм і
підготовлених навчальних посібників [4-7]. Відповідно до поставлених у дослідженні завдань
перевірялася ефективність розробленої дидактичної системи методичної підготовки майбутніх
учителів математики, проводився порівняльний аналіз кількісних і якісних показників процесу
навчання в контрольних і експериментальних групах студентів. Проведений педагогічний
експеримент, організоване в різних регіонах України експериментальне навчання (Донецьк, Луганськ,
Харків, Черкаси, Дрогобич, Житомир, Одеса, Ялта) наше багаторічне застосування та впровадження
викладачами-методистами в педагогічній практиці розробленої методичної системи, дозволили
зробити такі висновки:
1. Незважаючи на переважаючі у ВНЗ теоретичні знання, їх способи засвоєння (вивчення)
студентами залишаються емпіричними. Не є виключенням діюча система методичної підготовки
майбутніх учителів математики, яка в цілому ґрунтується на асоціативно-рефлекторній концепції, а
не на діяльнісній теорії (операціональній концепції научіння). Підтвердженням цього є те, що, поперше, не розв’язується проблема походження теоретичних знань, не пов’язується їх зв’язок із
системою дій; по-друге, зберігається традиційна установка на готові знання та їх відтворення
студентами; по-третє, основними методами навчання залишаються пояснювально-ілюстративний і
репродуктивний; по-четверте, навчальний процес організується у формі постановки та розв’язування
системи вправ (завдань), що мають у цілому репродуктивний характер; по-п’яте, орієнтація на
результат (одержання високої оцінки, стипендії, диплому), зовнішня мотивація складає основу
потребово-мотиваційного компонента виконуваної студентами діяльності.
2. За результатами констатувального етапу експерименту діагностувалися невисокий (низький,
середній) рівень розвитку науково-теоретичного мислення студентів, недостатня сформованість
операційно-задачної складової учбової діяльності. У зв’язку з цим концептуальним у нашому
дослідженні стало положення, що процес становлення суб’єкта навчальної, навчально-професійної,
професійно-педагогічної діяльності та життєдіяльності загалом тісно пов'язаний із розвитком
науково-теоретичного мислення, яке забезпечує знаходження об’єктивно існуючих закономірностей,
дозволяє прослідкувати генезу теоретичних понять, передбачає виділення генетично вихідної
"клітинки" та її реалізацію в частинних задачних ситуаціях згідно з логікою сходження від
абстрактного до конкретного.
3. Існує певна наступність у постановці цілей, розв’язуванні завдань розвивальної освіти у школі
та ВНЗ, як і загалом у розвитку особистості в цих двох вікових періодах. Така наступність потребує
дотримання визначеної ієрархії цілей розвитку, реалізації принципу розвивальної наступності в
постановці та розв’язуванні системи навчально-професійних задач. З огляду на переважаючі
теоретичні й евристичні пізнавальні орієнтири старший юнацький (студентський) віковий період є
сенситивним для розвитку науково-теоретичного мислення, учіння та формування інтелектуальних
структур.
4. Традиційна установка на одержання готових передусім теоретичних знань, пояснювальноілюстративний і репродуктивний методи навчання, орієнтація на запам’ятовування та відтворення в
період екзаменаційної сесії, переважаючі монологічна форма викладання й авторитарний стиль
ускладнюють суб’єктну поведінку студентів, гальмують розвиток їхніх психічних новоутворень
(когнітивних, мотиваційних, операційних), пов’язаних з формуванням навчально-педагогічної
діяльності.
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5. З метою вирішення названих проблем у системі методичної (як і загалом професійної)
підготовки майбутніх учителів математики необхідно змістити акценти з репродуктивновідтворювальних навчально-пізнавальних орієнтирів на внутрішньомотивовані цільові установки,
пов’язані з розумінням, навчально-професійним інтересом, саморозвитком і самоактуалізацією у
виконуваній діяльності. Основними засобами досягнення поставленої мети є встановлення в
навчальному процесі суб’єкт-суб’єктних і міжособистісних стосунків, організація учіння студентів у
зоні ближчого розвитку, актуалізація науково-теоретичного мислення, реалізація повною мірою
діяльнісного (задачного), особистісно зорієнтованого (стильового, компетентнісного) системного й
комплексного підходів у професійно-педагогічній освіті.
6. Вирішальним фактором упровадження пропонованої методичної системи розвивального
навчання виступає особистість викладача. Поряд з визначеними позиціями (фаховою, методичною,
психологічною, управлінською) провідну роль відіграє особистісна позиція викладача, пов’язана з
його здібностями встановлювати в навчально-виховному процесі суб’єкт-суб’єктні та міжособистісні
стосунки. Педагогічний експеримент засвідчив, що саме особистісні якості педагога, прийняття ним
системи розвивальної освіти за внутрішнім покликом (а не за вказівкою) забезпечують позитивний
результат.
7. Основою розвивального навчання слугує його зміст, який у системі методичної підготовки
майбутніх учителів математики пов’язаний з генетично-вихідними (системоутворюючими) поняттями
"математична модель", "навчальна модель". Названі "клітинки" забезпечують вивчення програмового
матеріалу згідно з логікою сходження від абстрактного до конкретного. Структурно-математичний і
структурно-дидактичний аналіз як специфічні змістово-теоретичні дії та особливі види системного
аналізу лежать в основі операційної складової виконуваної студентами діяльності.
8. Свою ефективність довели розроблені розвивально-задачний метод навчання, розвивальносуб’єктна форма проведення навчальних занять, теоретико-моделюючий метод навчально-наукового
пізнання методики математики, управлінські моделі під час керівництва курсовими, дипломними,
магістерськими роботами. Суб’єктну поведінку майбутніх фахівців активізують розроблені способи
рефлексії учіння (самоконтролю та самооцінки), а також створена технологія реалізації стильового
підходу в професійно-педагогічній освіті. Має незаперечний розвивальний уплив запропонована нами
методика і технологія комп’ютерного навчання, визначена етапність упровадження методу
навчальних проектів.
9. З огляду на зміст виконуваної студентами діяльності педагогічна практика і Мала академія наук
слугують науково-практичними лабораторіями, де розв’язуються прикладні педагогічні задачі, що, з
одного боку, пов’язані з цілісним формуванням професійно-педагогічної діяльності, розвитком
системи педагогічних компетентностей, а з іншого боку – з апробацію методики і технології
розвивального навчання математики в шкільному навчально-виховному процесі, що в своїй сутності є
педагогічним експериментом.
10. Важливу роль у процесі розвитку особистості студента відіграє колектив одногрупників, який
у системі розвивальної освіти перетворюється на основну референтну групу. Саме в такій групі
ставляться та розв’язуються навчально-педагогічні задачі, забезпечується розвиток новоутворень,
виконується рефлексія (самоаналіз, самоконтроль, самооцінка) процесу учіння. Формування
студентської референтної групи є особливою педагогічною задачею системи розвивальної
професійно-педагогічної освіти.
11. З огляду на одержані статистичні дані до позитивних результатів експериментального
навчання ми відносимо зменшення кількості студентів з низьким рівнем розвитку науковотеоретичного мислення та учіння (11-14%), збільшення кількості студентів з достатнім і високим
рівнями розвитку названих якостей (10-20%). Позитивні зміни відбулися за рахунок розвитку
когнітивних, операційних, мотиваційних новоутворень, що забезпечили якісно вищий рівень
сформованості навчально-педагогічної діяльності студентів.
12. Експериментальне навчання засвідчило, що студенти чітко розрізняють два підходи в системі
професійної (математичної, методичної) освіти – розвивальний і традиційний. Виділені фактори
(провідні компоненти) двох освітніх систем перебувають у протиставленні, що підтверджує їх
принципу відмінність і альтернативність. Перший підхід пов’язаний із принципово новою методикою
навчання, що забезпечує формуванням наукових умінь, професійне становлення, а також розвиток
пізнавального інтересу, теоретичного мислення й учіння. Цій методиці протиставлено розуміння,
орієнтація на процес, комфортність, пізнавальний інтерес у традиційному навчанні. У другому
підході розвиток творчих здібностей пов’язаний з учінням, методикою навчання, формуванням
науково-дослідницьких умінь, що протиставлено розвитку науково-теоретичного мислення при
впровадженні методики розвивального навчання.
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13. У системі розвивальної освіти протиставляються два фактори: орієнтація на результат та
орієнтація на процес. За традиційного підходу названі фактори поєднуються більш тісніше, при цьому
зорієнтованість на результат факторизується в традиційній системі навчання.
14. За результатами анонімного опитування близько 86% студентів обрали систему РН, 11% –
надали перевагу ТН, 3% – виявили бажання поєднувати обидві системи навчання.
Одержані в нашому дослідженні результати (концептуально-теоретичної, методично-змістової,
методично-процесуальної, експериментально-практичної груп) потребують подальшого розвитку.
Актуальними є такі наукові проблеми: теоретичні та методичні засади професійної підготовки
майбутніх викладачів природничо-математичних дисциплін (розвивальний підхід); фундаментальна
підготовка майбутніх учителів математики в системі розвивальної освіти; вивчення дисциплін
педагогічного циклу в розвивальній професійно-педагогічній освіті; теорія і практика розвивального
навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури;
методика і технологія розвивального навчання окремих предметів шкільної математики.
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Семенец С. П. Проблема развивающего обучения в системе методической подготовки будущих
учителей математики: результаты педагогического эксперимента.
В статье представлены результаты педагогического эксперимента, проведённого с целью проверки
эффективности разработанной дидактики развивающего обучения в системе методической
подготовки будущих учителей математики; сделаны выводы, касающиеся практической
значимости и особенностей внедрения результатов исследования.
Semenets S. P. The Problem of Developing Training in the Methodical Preparation of Future Teachers of
Mathematics: Results of the Experiments.
The article presents the results of the experiments conducted to test the effectiveness of the developed
didactics of developmental education in the methodical preparation of future teachers of mathematics;
conclusions regarding the practical relevance and characteristics of the implementation of the
study are made.
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА
ДЛЯ 9 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
У статті розглядаються проблеми оцінювання навчальної літератури. Пропонується підхід до
оцінювання рівня якості шкільних підручників із правознавства з позицій вимог освітніх систем
навчальних предметів. Зроблено висновок про доцільність використання запропонованого підходу
авторами навчальної літератури та експертами під час апробації навчальної літератури в
педагогічній практиці.
Актуальність розробки ефективного підходу до оцінювання рівня якості шкільних підручників
обґрунтовується тим, що для загальноосвітньої школи необхідно створювати навчальну літературу на
сучасних психолого-дидактичних і методичних засадах, які враховують компетентнісно спрямоване
навчання, особистісно-орієнтований підхід у навчанні, допрофільну (в 9-х класах) підготовку учнів
тощо. Запровадження конкурсного підходу до визначення підручника, здатного виконувати належні
функції у системі освіти, є проявом демократизму в освіті, поступового відходу від волюнтаристських
методів щодо визначення цілей і змісту освіти [1].
Проблеми оцінювання підручника широко представлені в педагогічній літературі (В. Г. Бейлінсон,
В. П. Беспалько, Ф.-М. Жерар, Ю. О. Жук, Д. Д. Зуєв, Л. Я. Зоріна, Н. Ю. Матяш, С. Г. Шаповаленко
та ін.). Але аналіз результатів дослідження проблеми оцінювання підручників показує, що перелік
факторів, за якими оцінюють підручник, переважно виходить з переліку функцій, які має виконувати
навчальна книга.
Метою нашої статті є спроба розробки підходу до оцінювання рівня якості сучасних шкільних
підручників із правознавства (9 клас) на етапі їх апробації з позицій вимог освітньої системи
навчального предмета.
Для дослідження ми взяли сучасну освітню систему навчального предмета "Правознавство.
Практичний курс" для 9 класу 12-річної школи. Для цієї системи протягом 2008-2009 рр. було
створено три підручники [2-4], які отримали гриф Міністерства освіти і науки України і які протягом
2009/10 навч. р. проходили апробацію в школах України.
Експериментальним шляхом було визначено п’ять основних критеріїв для аналізу підручників із
правознавства в межах чинної предметної системи шкільного правознавства:
- відповідність змісту і виховної спрямованості підручника державним вимогам до освітньої
системи навчального предмета;
- наукова відповідність змісту підручника вимогам освітньої системи навчального предмета;
- психолого-дидактична відповідність підручника вимогам освітньої системи навчального
предмета;
- методична відповідність підручника вимогам освітньої системи навчального предмета;
- поліграфічна і гігієнічна відповідність підручника вимогам освітньої системи навчального
предмета.
Зрозуміло, що виявляється той чи інший критерій у конкретних показниках. Тому основним
нашим завданням стало визначення системи показників кожного з критеріїв оцінювання підручників.
Показники критерію "Відповідність змісту і виховної спрямованості підручника державним
вимогам" можливо сформулювати на основі аналізу таких нормативних документів як: Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція загальної середньої освіти (12 річна
школа), Національна програма правової освіти населення, Навчальна програма "Правознавство
(практичний курс) " для 9-х класів навчальних закладів, Методичні рекомендації щодо вивчення
правознавства у 2009/10 навчальному році.
Ми виходили з того, що основні параметри предметної освітньої системи нормативно визначені в
навчальній програмі, де сказано про те, що правова освіта є одним із найважливіших чинників
розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави,
умовою формування правосвідомості громадянина і вона спрямована на отримання знань, навичок,
ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування,
реалізації її життєвих цілей і завдань. Усе це потребує посилення практичної спрямованості навчання
правознавства, насамперед запровадження для старших підлітків спеціального практичного курсу,
основним результатом якого має стати перетворення права на важливий регулятор життя і поведінки
учня в умовах його швидкої соціалізації.
© Смагін І. І., 2010
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Серед основних показників критерію відповідності змісту і виховної спрямованості підручника
державним вимогам до предметної системи нами у формі питань опитувальника виокремлені такі, як:
- спрямованість матеріалів підручника (завдання, ситуації, коментарі) на формування
правомірної поведінки у школярів та активної громадянської позиції учнів;
- світський характер навчального матеріалу підручника;
- українознавче спрямування підручника, що безпосередньо забезпечується шляхом
висвітлення українознавчого матеріалу у змісті предмета, показом ролі вітчизняних правознавців
у розвиткові юриспруденції;
- спрямованість матеріалів підручника (завдання, ситуації, коментарі) на формування у дітей
фундаментальних цінностей, таких як толерантність, справедливість, гуманізм;
- відсутність у підручнику гендерних стереотипів;
- наявність у матеріалах підручника профорієнтаційного компоненту для забезпечення
можливості свідомого вибору учнями правового профілю навчання в старшій школі.
Щодо науковості, то оцінюючи підручник за цим критерієм потрібно проаналізувати відповідність
пропонованого учням навчального матеріалу встановленим у сучасній правовій науці положенням,
встановити вірогідність усіх наведених фактів і понять, визначити повноту розкриття сутності
правових феноменів. Зрозуміло, що формування науково коректних понять і уявлень вимагає точного
вираження в означеннях і термінах, які прийняті в юридичній науці.
Передбачається, що в змісті підручника наука має відображатися не лише як система знань, але і
як діяльність. У зв’язку з цим бажано з’ясувати, чи використано авторами можливості для доречного
розкриття в підручнику логіки наукового пошуку, ознайомлення учнів з методами наукового
пізнання, еволюцією понять та ідей, боротьбою вчених за утвердження наукової істини. Підручник
має забезпечувати системність знань і їх цілісність.
Важливим показником наукового критерію оцінювання підручника є засадничі підходи до
праворозуміння, на основі яких і написано підручник. У сучасній філософії права виокремлюють такі
з них: ідеологічний (аксіологічний), або природно-правовий підхід; нормативний (позитивістський)
підхід; соціологічний; інтегративний. У залежності від обраного автором підходу до праворозуміння
підручник стає носієм знань чи то з правознавства, чи з законознавства.
Враховуючи наведене, ми прийшли до висновку, що наукова відповідність змісту підручника
вимогам освітньої предметної системи як критерій опредметнюється в таких показниках:
- висвітлення авторами підручника сучасних наукових підходів до аналізу конкретних
правових проблем сьогодення;
- ознайомлення учнів із творчим доробком і внеском видатних учених у скарбницю правової
науки;
- розкриття в матеріалах підручника змісту основних понять і термінів юридичної науки;
- наявність у текстах підручника чіткості аргументації та логічності побудови світоглядних
висновків;
- коректність уведення наукових понять, їхня відповідність загальноприйнятим термінології
та символіці;
- чітка визначеність авторів у підходах до праворозуміння;
- відображення в навчальних текстах ідей (свобода, справедливість, рівність) природного
права.
Щодо психолого-дидактичної відповідності підручника вимогам, то цей критерій є основним для
оцінювання якості навчальної книги.
Оскільки аналізовані підручники створюються спеціально для навчання практичного права, то в
підручнику обов’язково повинна бути відображена практична спрямованість навчального матеріалу
на застосування відповідних правових знань у діяльності і житті людини. Особлива увага має бути
приділена спрямованості змісту підручника на формування в учнів здатності використовувати здобуті
знання в навчальних і життєвих ситуаціях, для вирішення різноманітних практичних проблем.
Отже, психолого-дидактична відповідність підручника вимогам освітньої системи навчального
предмета як критерій опредметнюється в таких показниках:
- відповідність підручника вимогам Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти та навчальної програми з предмета щодо змісту і структури;
- виконання
підручником
інформаційної,
систематизаційної,
трансформаційної,
координаційної, самоосвітньої, виховної функцій та функції закріплення матеріалу і
самоконтролю.
- доступність навчального матеріалу, відповідність змісту віковим можливостям учнів;
- співвідносність розділів посібника, параграфів з одиницями навчального часу;
- структурна рівномірність частин підручника;
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- ефективна рубрикація параграфу;
- вимога щодо рівності обсягу параграфів у межах навчальної глави;
- наявність орієнтаційної та інструктивно-методичної передмови;
- наявність пояснення способів користування підручником для учнів і вчителів (у вступі чи
передмові);
- наявність предметної або інструктивно-методичної післямови;
- використання схем і таблиць як важливого елементу апарату організації засвоєння;
- наявність предметного й алфавітного покажчиків;
- наявність словника і бібліографії;
- ясність, образність, емоційність мови викладу навчального матеріалу;
- дидактична доцільність системи завдань до навчального матеріалу підручника;
- наявність системи різнорівневих завдань до навчального матеріалу підручника і можливість
їх вибору учнями та вчителями;
- наявність у навчальних матеріалах підручника різноманітних видів навчальної діяльності:
вправ, практичних завдань, ігор, опитувань, проектів;
- наявність завдань до параграфів підручника для організації групової, парної, індивідуальної
роботи учнів з обов’язковою презентацією результатів роботи класу;
- придатність підручника для організації самоосвіти учнів.
Методична відповідність підручника вимогам освітньої предметної системи як критерій
виявляється, на нашу думку, в таких показниках:
- можливість використання підручника під час застосування активних методів навчання;
- можливість використання підручника під час застосування інтерактивних методів навчання;
- побудова змісту і структури параграфів книги за принципами компетентнісно спрямованого
навчання;
- відтворення в навчальному матеріалі підручника засад особистісно орієнтованого підходу
до навчання учнів;
- сприяння матеріалів підручника формуванню складових правової компетентності учнів:
використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів;
оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у
повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що стосуються неповнолітніх;
опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів; застосовувати на правовому
матеріалі аналіз, синтез, оцінку, рефлексію, уміння спілкуватись, дискутувати, розв’язувати
проблеми; сформувати навички правомірної поведінки;
- сприяння матеріалів підручника формуванню складових громадянської компетентності
учнів: здатності визначати власну активну життєву позицію; особистого ставлення до подій і явищ
суспільного життя; здатності встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства,
держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини; почуття власної гідності;
почуття відповідальності; здатності робити свідомий вибір;
- сприяння матеріалів підручника (завдання, ситуації, коментарі) формуванню правової
компетентності учнів; соціальної компетентності учнів; громадянської компетентності учнів;
- сприяння матеріалів підручника формуванню критичного мислення учнів на основі вправ
на: порівняння, вибірковий аналіз, розпізнавання та виділення головного, встановлення
взаємозв’язку, групування, класифікацію, узагальнення та систематизацію;
- наявність у підручнику питань (завдань) для забезпечення: репродуктивної діяльності учнів;
творчої діяльності учнів; емоційно-ціннісної діяльності учнів; рефлексивної діяльності учнів;
контрольнооцінної діяльності учнів;
- наявність у підручнику ілюстрацій, які безпосередньо розкривають властивості предмета
пізнання і заміняють словесний текст; які беруть участь у розкритті предмета пізнання нарівні з
текстом які обслуговують текст;
- формування змістом навчального матеріалу, методичним апаратом підручника інтересу до
права.
Поліграфічна і гігієнічна відповідність підручника вимогам освітньої системи навчального
предмета як критерій, на основі норм "Гігієнічних вимог до друкованої продукції для дітей" та
положень СОУ 22.2-02477019-07:2007 "Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх
загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги", опредметнюється в таких
показниках:
- наявність вихідних відомостей, вихідних даних і випускних даних про підручник;
- обсяг анотації не більше 600 знаків;
- обов’язковий мінімальний розмір двох корінцевих полів на суміжних сторінках не менше 26 мм;
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- співвідношення полів на сторінці обраховується як 2:3:4:5;
- розмір корінцевого, верхнього, зовнішнього, нижнього полів не менше 10 мм;
- використання нової малоконтрасної гарнітури шрифту (Шкільна, Літературна, Петербург);
- за кегля 10 (1,75 мм) мінімальна довжина рядка 72 мм, максимальна 126 мм;
- додатковий текст на сторінці має бути обсягом не більше 1000 знаків;
- у всьому обсязі видання для основного, додаткового та виокремленого тексту, крім
заголовків, дозволяється застосовувати шрифти не більше чотирьох гарнітур або чотирьох
накреслень однієї гарнітури;
- для підписів під ілюстраціями рекомендовано використовувати шрифти кеглем не менше
9 пунктів і розміщувати їх від краю ілюстрації на відстані не менше 4 мм;
- на повноформатній сторінці тексту дозволяється не більше 12 переносів;
- для друкування тексту та ілюстрацій книжкових видань дозволяється використовувати
папір офсетний № 1 чи № 2, друкарський;
- поверхня паперу повинна бути гладкою, без засміченості і без глянцю;
- папір не повинен просвічувати друкований текст на зворотній стороні листа.
- друк повинен бути чіткий, інтенсивно чорного кольору і рівномірний. Не допускався друк
тексту з нечітким, "розірваним" і сірим вічком;
- вага підручника не повинна перевищувати 500 г;
- формат підручника може становити: 60х90/16; 60х84/16; 70х90/16; 70х100/16; 84х108/32;
- підручники повинні бути віддруковані способом офсетного чи високого друку;
- зображення повинні бути чіткими й однакової контрасності;
- зошит підручника формату 70х100/16 і 70х108/16 повинен бути скріплений п’ятьма
стібками, іншого формату – чотирма;
- необхідне повне суміщення фарб на ілюстраціях;
- допускається набір петитом питань і завдань за умови, що текст кожного питання
(завдання) не перевищував двох рядків, а суцільний текст петитом не складає більше 16 рядків на
сторінку;
- обсяг підручника має бути не більше 20 умовних друкованих аркушів.
Визначивши показники критеріїв оцінювання підручників, ми розробили опитувальник для
експертів, який складався з п’яти блоків, відповідно до кількості критеріїв.
У залежності від категорії фахівців (автори підручника, методисти, вчителі-предметники,
експерти) нами було розроблено чотири варіанти опитувальника, які відрізнялися обсягом критеріїв
для оцінювання книг.
Так, авторам підручників з правознавства було запропоновано чотири критерії (крім поліграфічногігієнічного) для контролю якості створюваних підручників:
Методистам ОІППО і районних (міських) методичних кабінетів було запропоновано для аналізу
три критерії (крім наукового і поліграфічно-гігієнічного);
Учителям-предметникам для оцінювання ефективності використання підручників у навчальному
процесі було запропоновано для аналізу два критерії, а саме: психолого-дидактичний і методичний.
Повний комплекс з усіх п’яти критеріїв ми запропонували для аналізу підручників експертам –
учителям, які брали участь в апробації навчальної літератури.
Розроблену модель оцінювання відповідності рукопису підручника вимогам освітньої системи
навчального предмета ми запропонували Т. О. Ремех і О. І. Пометун, авторам підручника
"Правознавство. Практичний курс", на етапі створення ними рукопису книги.
Враховуючи чотири критерії (крім поліграфічно-гігієнічного) автори підручника формували
навчальний зміст книги з урахуванням запропонованих показників. Як показав експертний аналіз
підручників із правознавства на етапі їх апробації саме підручник Т. О. Ремех і О. І. Пометун
найповніше відповідає психолого-дидактичним і методичним вимогам до навчальної книги з
правознавства.
Так, книга містить орієнтаційну передмову та інструктивно-методичний вступ для учнів,
навчальні параграфи за змістом і структурою побудовані за принципами організації компетентнісно
спрямованого навчання, навчальні тексти і завдання передбачають індивідуалізацію і диференціацію
навчання, тексти нормативних актів подаються не як додатки до уроку чи як додаткова інформація, а
як матеріал для опрацювання під час уроку із застосуванням інтерактивних технологій навчання, у
книзі також повністю дотримано гендерний баланс.
У порівнянні з підручниками інших авторів, зазначена книга набрала найбільше балів в оцінці
вчителів-предметників та методистів із правознавства.
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Отже, запропонований нами підхід до оцінювання рівня якості шкільних підручників на основі
вимог освітньої системи, із відповідним доопрацюванням у контексті навчального предмета, може
використовуватися у педагогічній практиці.
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Матеріал надійшов до редакції 30.03. 2010 р.
Смагин И. И. Оценка уровня качества учебников по правоведению
для 9 класса общеобразовательной школы.
В статье рассматриваются проблемы оценивания учебной литературы. Предлагается подход к
оцениванию уровня качества школьных учебников по правоведению с позиций требований
образовательных систем учебных предметов. Сделан вывод о целесообразности использования
предложенного подхода авторами учебной литературы и экспертами во время апробации учебной
литературы в педагогической практике.
Smagin I. I. Evaluation of the Quality of Textbooks on Jurisprudence
for the 9th Grade of Secondary Schools.
The problems of evaluating educational literature are discussed in the article. An approach to evaluation of
the level of textbooks on jurisprudence quality from the standpoint of the requirements of the educational
systems of academic subjects is suggested. The conclusion on the feasibility of using the suggested approach
by the authors of textbooks and experts during the validation study of literature in teaching practice is made.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті аналізується вітчизняний та зарубіжний досвід щодо пошуку інтенсивних методів і форм
роботи студентів в позааудиторний час з метою ефективного опанування іноземною мовою.
Розглядаються педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи в процесі вивчення
іноземних мов студентами економічних спеціальностей.
Вища освіта України визначила як пріоритетний напрям своєї діяльності інтеграцію в єдиний
Європейський освітній простір. Приєднання до найбільш конкурентоспроможного і розвинутого
освітнього простору у світі вимагає від України приведення її вищої освіти у відповідність до вимог
Болонської декларації. Особливого значення в контексті Болонського процесу набуває вдосконалення
системи організації самостійної роботи студентів, яка має відігравати основну роль у професійній
підготовці майбутніх фахівців, розвитку їхніх здібностей і готовності до фахового
самовдосконалення.
Важливою умовою розв'язання цього завдання є необхідність озброєння спеціалістів, яких готує
вища школа, умінням володіти іноземними мовами, здатних до вільного професійного спілкування із
зарубіжними колегами, які могли б користуватися оригінальною літературою, що сприятиме
ефективності виконання професійних завдань.
Особливого суспільного значення набуває вивчення іноземних мов у закладах вищої економічної
освіти, оскільки їх знання є суттєвим фактором високої фахової компетенції майбутніх спеціалістів.
Разом із тим практика й результати досліджень переконують, що рівень знань, умінь і навичок з
іноземної мови у студентів та випускників вищих економічних навчальних закладів недостатній для
задоволення зростаючих потреб як професійного, так і особистого характеру.
Одним з головних напрямів, що веде до поліпшення якості підготовки спеціаліста, є його
готовність до самостійної творчої діяльності, яка формується протягом навчання у вищому
навчальному закладі. Самостійна робота студентів повинна спрямовуватися на реалізацію таких тісно
пов'язаних завдань, як: розвиток у студентів самостійності, вміння здобувати знання та здатність
студентів самостійно використовувати ці знання у практичній діяльності. Адже молоді люди, у яких
сформовані навички самостійної роботи, активніше й ефективніше засвоюють необхідний навчальний
матеріал, краще підготовлені до майбутньої праці, до самоосвіти, більш кваліфіковано вирішують
проблеми, що стоять перед суспільством. Рівень самостійності студентів у їх навчальній і мовній
діяльності значною мірою впливає на ефективність засвоєння матеріалу з іноземної мови. За такої
організації навчальної діяльності студентів знання є глибшими і під час роботи над новим матеріалом
превалює перспективне орієнтування стосовно цього матеріалу, поповнюються професійні знання,
вдосконалюється фахова майстерність.
Метою статті є аналіз педагогічних умов організації самостійної позааудиторної роботи в процесі
вивчення іноземних мов студентами економічних спеціальностей.
Аналіз досліджень дозволяє визначити, що самостійна робота необхідна на всіх етапах навчання:
як на етапі набуття нових знань, так і на етапах повторення, закріплення й використання їх на
практиці.
Пошуком інтенсивних методів і форм роботи, в тому числі й у позааудиторний час, з метою
ефективного опанування мовою займалося багато вчених: А. М. Алексюк, П. М. Воловик,
О. І. Кочетков, І. П. Левченко, І. В. Пасинкова, І. В. Пентіна, Ф. Б. Соколиць, С. А. Тихомиров,
С. П. Шумаєва, Б. Джойс, М. Вейл, Д. Голдінг, К. Гувер, Ф. Перлз, Д. Хант.
Піддаючи глибокому аналізу ефективність системи освіти у вищих навчальних закладах, можна
стверджувати, що традиційні методи навчання у вищій школі не дають задовільних результатів і не
завжди стимулюють самостійність і творчість студентів. Тому й виникає потреба у використанні
нетрадиційних підходів до вивчення іноземних мов.
Досвідчені викладачі-практики вказують на необхідність наочної демонстрації актуальності
матеріалу, що вивчається, та показу його взаємозв'язку з майбутньою професією студентів за
допомогою створення проблемних ситуацій. Саме тому студенти цілком осмислено, а не стихійно чи
інтуїтивно, оволодівають знаннями з іноземної мови відповідно до своїх індивідуальних
можливостей.
Так, М. Вейл [1] пропонує вибирати тематику під час вивчення іноземної мови за такими
критеріями:
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- теми повинні підбиратися з ініціативи самих студентів;
- під час вивчення мови давати можливість студентам приймати самостійні рішення;
- враховувати протилежні інтереси.
Засвоєння знань здійснюватиметься ефективніше, якщо під час самостійної роботи над новим
матеріалом у студентів формується перспективне бачення стосовно цього матеріалу. Тоді студенти з
самого початку визначають загальну кінцеву мету, яка поєднує всі елементи навчального процесу.
Саме ця мета служитиме визначенню і спрямуванню подальшої діяльності майбутніх фахівців. Адже
у вищому навчальному закладі економічного профілю студенти основну увагу приділяють
навчальним
Навички й уміння пошуку необхідної інформації, які формуються під час вивчення іноземної
мови, сприяють розвитку таких якостей студентів, які передбачають підвищення кваліфікаційного
рівня спеціалістів економічного профілю.
Для того, щоб самостійна поза аудиторна робота здійснювалася більш ефективно, необхідно, щоб
вона була добре продумана, спланована і організована. Адже саме чітка організація та планування
самостійної роботи дозволять краще контролювати й оцінювати результати різних видів самостійної
діяльності студентів і тим самим сприяти підвищенню ефективності вивчення іноземної мови.
Організація самостійної позааудиторної роботи має розглядати два важливих фактори:
1) суть навчального процесу у вищій школі;
2) специфіку навчального предмета "Іноземна мова".
На думку В. А. Козакова [2], самостійна позааудиторна робота студентів є провідною формою
навчання іноземної мови, яка розвиває навички самостійної науково-інформаційної роботи, підвищує
наукову й творчу активність студентів, залучає їх до глибокого вивчення досягнень передової науки
та використання цих досягнень у повсякденній діяльності. Вона вказує на велике освітнє й виховне
значення самостійної роботи, яка сприяє формуванню навичок творчої дослідницької діяльності
студентів, потребує великої кількості знань та уміння оперувати ними і користуватися на практиці.
Творчий характер самостійної позааудиторної роботи формує у студентів уміння володіти
прийомами аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння; розвиває гнучкість мислення; відкриває
можливості для розвитку і стабілізації позитивних мотивів учіння для активізації процесу оволодіння
іноземною мовою як засобом спілкування і формування особистості висококваліфікованого
спеціаліста.
П. М. Якобсон зазначає, що підвищити ефективність процесу навчання – означає сформувати
достатньо стійкі інтереси учнів, що стануть спонукаючою силою, мотивацією процесу навчання і
зможуть забезпечити його успішність [3].
Сучасні вчені зарубіжної вищої школи [1; 4] звертають увагу на необхідність управління і
контролю за самостійною позааудиторною роботою студентів, розглядаючи іноземну мову складовою
загальної професійної підготовки майбутнього спеціаліста. Вони вказують на те, що завдяки роботі,
яка відбувається в позааудиторний час, у студентів розвиваються
навички самостійності,
підвищується наукова і творча активність, є можливість більш глибоко опанувати спеціальністю,
адже головними завданнями самостійної роботи для практичного оволодіння іноземною мовою у
вищому навчальному закладі є досягнення відповідного рівня знання мови, що дозволяє вільно
володіти технікою наукового перекладу й навичками швидкого читання літератури зі спеціальності, з
одного боку, та підготовка випускників, здатних ефективно самостійно працювати з іншомовними
джерелами інформації після закінчення навчання, з іншого боку.
Аналізуючи систему вищої освіти на сучасному етапі, вчені вказують на серйозний її недолік, а
саме: всі необхідні майбутньому фахівцю знання й уміння викладачі намагаються передати студенту
в готовому вигляді. Автори пропонують ввести систему активного оволодіння спеціальністю: не
педагог веде студента до поставленої мети, а студент самостійно й активно добивається її,
спираючись на конструктивну допомогу викладача [4]. Саме самостійна робота в позааудиторний час
розкриває резерви творчих можливостей студентів, поглиблює їх професійну компетентність.
Учені наголошують, що самостійна позааудиторна діяльність дозволяє проводити навчання без
примусу за умови творчої взаємодії педагога й студентів, поваги до особистості студента, уваги до
його потреб та інтересів. Завдяки самостійній позааудиторній роботі студенти мають можливість
відчути радість отримання інформації, обміну нею та можливість використання її в майбутній
професійній діяльності; за її допомогою створюються сприятливі умови для формування фахових
якостей спеціаліста, його психологічної та практичної готовності до виконання своїх головних
професійних функцій.
Самостійна позааудиторна діяльність сприяє автоматизації й удосконаленню умінь і навичок
студентів, завдяки їй формується пряма залежність ефективності аудиторної і позааудиторної роботи.
Для вдалої роботи студентів над завданнями зі спеціальності викладач повинен бути певною
мірою ознайомлений зі змістом цієї спеціальності та іноземною літературою за фахом;
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використовувати певну систему педагогічного впливу для досягнення конкретних навчальних цілей.
Якщо студенти не відчують необхідність активної роботи на заняттях, не намагатимуться поглибити
свої знання, отримати кращі результати, інтелектуально загартуватися, то не буде високою й
ефективність таких занять.
Самостійна позааудиторна робота в сучасних умовах набуває особливого значення як
найважливіший фактор формування таких якостей майбутнього спеціаліста: ініціативність,
професіоналізм, здатність до справжньої творчої діяльності.
У педагогічній літературі детально розглядається самостійна аудиторна робота і лише окремі
аспекти позааудиторної. Немає глибокого визначення, яке б повністю розкривало внутрішню суть
самостійної позааудиторної роботи студентів економічного профілю, недостатньо точно з’ясовано її
місце в загальному навчальному процесі, а також не розкрита в педагогічній літературі проблема
педагогічних умов її організації, тому нами проведено дослідження в цьому напрямі.
Наведені тлумачення певною мірою доповнюють одне одного, відображаючи об’єктивне
існування різних аспектів визначення поняття позааудиторної роботи, але не охоплюють цілковито
його обсягу. Тому, на основі визначень, які є в науковій літературі, ми вважаємо, що самостійна
позааудиторна робота – це одна з форм пізнавальної діяльності студентів відповідно до самостійно
визначеної мети, яка забезпечує найбільш високий рівень засвоєння матеріалу, завершує і узагальнює
завдання всіх видів навчальної діяльності з іноземної мови, формує самостійність і впливає на
інтелектуальний розвиток студентів. Це дозволяє їм, поєднавши міцну систему знань, умінь і навичок
із сукупністю мислення, творчо ставитися до виконання навчальних завдань і активно
використовувати свій багатий інтелектуальний потенціал на практиці; спонукає майбутніх фахівців
до усвідомленої професійної самоактуалізації і самовдосконалення.
В обґрунтованому нами підході акцент у самостійній позааудиторній роботі робиться не стільки
на самостійності дій студента, скільки на тому, що він самостійно визначає додаткову (до визначеної
навчальним планом) мету. За умов такого розуміння сутності самостійної позааудиторної роботи
головне завдання викладача зводиться вже не стільки до розробки предметів, з якими має працювати
студент, скільки до створення необхідних умов самоактивізації, самореалізації студента як
особистості, що дозволяє йому самому визначати додаткові навчальні цілі. Саме таке тлумачення
сутності самостійної позааудиторної роботи дає можливість розкрити нові її організаційні форми:
окрім традиційного виконання самостійних дій з текстами, він завдяки самостійно визначеній
додатковій навчальній меті працює на конференціях, семінарах, засіданнях наукового студентського
товариства, займається науково-дослідною роботою.
Завдяки самостійній позааудиторній роботі викладачі мають можливість створити різні ситуації:
проблемність, пошук, що сприяє розвитку творчого мислення студентів. Ситуації, які передбачають
проблемність, спонукають студентів до пошуку необхідної інформації, ставлячи їх у позицію творців,
дослідників. Проблемність надихає їх на пошук нових знань, розвиває інтелектуальні здібності.
Творче мислення є необхідною передумовою вирішення будь-яких завдань у нових, нестандартних
ситуаціях. Зміст матеріалу, який пропонується для самостійного опрацювання, має бути цікавим,
інформативним, емоційно забарвленим і не залишати студентів байдужими. Здатність молодих людей
творчо опрацьовувати інформацію є одним з головних критеріїв рівня підготовки майбутнього
фахівця до роботи після закінчення вищого навчального закладу.
У зарубіжній психолого-педагогічній літературі велике значення надається активним формам
організації позааудиторної роботи та відзначається їх безпосередній вплив на підвищення
ефективності в процесі вивчення іноземної мови, на розвиток інтересу, навичок самостійної роботи,
творчої активності [1; 4]. Активні, нетрадиційні форми роботи сприяють розширенню загального й
професійного кругозору, оволодінню уміннями спілкуватися з іноземними колегами, підвищують
культуру мовлення студентів.
Аналіз зарубіжного досвіду роботи дозволяє стверджувати, що саме завдяки самостійній
позааудиторній роботі виявляється максимальна активність студентів, яка полягає в бажанні
перетворити одержані знання з іноземної мови в постійну життєву потребу у своїй майбутній
професійній діяльності. У раціональному використанні самостійної роботи також криються значні
резерви підвищення мотивації. Розвиток самостійності у студентів дозволяє їм, поєднавши міцну
систему знань, умінь і навичок з сукупністю мислення й індивідуальних особливостей характеру,
творчо ставитися до виконання навчальних завдань, активно використовувати свій багатий потенціал
на практиці.
Саме в позааудиторний час відбувається засвоєння знань, здійснюється формування вмінь і
практичне відпрацювання навичок студентами, які вони зможуть використати у своїй майбутній
професійній діяльності. Засвоєння знань вважається цінним лише в тому випадку, коли воно досягає
рівня практичного застосування.
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Визначаючи зміст і конкретні засоби формування молодого покоління спеціалістів, які зможуть
забезпечити цивілізоване становлення нашої держави, слід у кожному вищому навчальному закладі
створити належні умови для їх успішної реалізації, для розвитку інтелектуальної діяльності
майбутніх молодих фахівців.
Таким чином, за допомогою ефективного використання новітніх педагогічних технологій,
цілеспрямованої роботи з обміну інформацією на вербально-логічному рівні у студентів
спостерігатиметься стійка мотивація для подальшого вдосконалення знань з іноземної мови. Це
досить чітко виражається в плануванні усвідомленої самостійної роботи студентів з іншомовними
текстами професійного спрямування, в умінні активно використовувати свої знання з іноземної мови
в процесі комунікації
за межами навчального процесу, що сприятиме їх самоактивізації,
самореалізації і дозволятиме самим визначати додаткові навчальні цілі.
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Сулим-Карлир И. Ф. Педагогические условия организации самостоятельной внеаудиторной
работы в процессе изучения иностранных языков студентами экономических специальностей.
В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт поиска интенсивных методов и форм
работы студентов во внеаудиторное время с целью эффективного освоения иностранного языка.
Рассматриваются педагогические условия организации самостоятельной внеаудиторной работы в
процессе изучения иностранных языков студентами экономических специальностей.
Sulym-Karlir I. F. Pedagogical Conditions of Self-Organizing Extracurricular Work in the Process of
Learning Foreign Languages by Students of Economics.
The article analyzes the domestic and foreign experience of intensive search methods and forms of work of
students in extracurricular time to the effective exploitation of foreign language. We consider the
pedagogical conditions for self-organizing extracurricular work in the process of learning foreign languages
by students of economics.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ
У статті подано методологічні основи дослідження проблеми становлення та розвитку приватної
освіти з використанням схеми багаторівневої методології. Розглянуто особливості використання
принципів і підходів філософської, загальнонаукової та конкретно-наукової методології;
обґрунтовано доцільність їх використання в контексті проблеми дослідження. Виявлено, що кожен
із виділених рівнів методологічного знання, застосованих у дослідженні, виконує особливі, властиві
лише йому функції в науковому пізнанні приватної освіти як педагогічного феномену.
В умовах розвитку України в європейському та світовому контекстах, соціально-економічних змін
в країні особливої ваги набуває національне духовне відродження України, яке потребує оптимізації
та удосконалення у сфері освіти, відповідного виховання підростаючого покоління та формування у
нього духовної культури. Успішне розв’язання цього фундаментального за соціально-історичним
значенням для держави завдання можливе через ґрунтовне дослідження вітчизняних педагогічних
тенденцій, творчого досвіду минулого і використання в сучасній практиці загальної та професійної
освіти, зокрема приватної.
Історичний аспект системи освіти в цілому і приватної, як її складової, висвітлено у дослідженнях
сучасних науковців О. Борейка, Л. Березовської, Л. Єршової, О. Костюк, І. Круківської, Н. Сейко.
Значну увагу проблемам сектору приватної освіти на сучасному етапі розвитку країни приділяють
О. Біла, Л. Гриневич, А. Дідич, О. Дікова-Фаворська, Д. Марковський та ін.
Зазначене вище свідчить про актуальність історико-педагогічного дослідження проблеми
становлення та розвитку приватної освіти на Волині (середина XIX – початок XX ст.).
Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус досліджуваної проблеми зумовлюють
необхідність її вивчення у методологічній системі координат.
Особливість методологічних принципів полягає у визначенні вихідних наукових позицій,
загальних для всіх галузей знання. Одночасно вони є теорією наукового пізнання у конкретній галузі
науки, тому слід враховувати, що розрізняють кілька рівнів методології: філософська
(фундаментальна) методологія (охоплює філософські основи дослідження, його світоглядну функцію
і загальнонаукові положення); загальнонаукова методологія (системний підхід, синергетичний підхід,
діяльнісний підхід, характеристика різних типів наукових досліджень); конкретно-наукова
методологія (сукупність методів, принципів дослідження і процедур, які застосовуються саме в
педагогіці) [1].
Слід зазначити про важливість обґрунтування методологічної основи, адже від її чіткого
визначення значною мірою залежить досягнення мети і завдань нашого дослідження.
На нашу думку, в ході дослідження доцільно використати наступні принципи та підходи,
сформульовані на різних рівнях методології: філософському: основні закони і парні категорії
діалектики; принципи розвитку, загального зв’язку, діалектичної єдності теорії і практики;
загальнонауковому: принципи об’єктивності, єдності історичного і логічного, наступності,
міждисциплінарності, всебічності; комплексний, системний, системно-діяльнісний, історичний,
аксіологічний, інформаційний підходи; термінологічний принцип; принцип детермінізму; діяльнісний,
культурологічний, соціокультурний, акмеологічний підходи; конкретно-науковому: порівняльноісторичний, історико-типологічний, ретроспективний, конструктивно-генетичний, статистичний
методи тощо.
Розглянемо зазначені вище принципи та підходи більш детально.
Для аналізу історико-педагогічного пошуку важливого значення набувають постулати чи базові
положення будь-якого дослідження, сутність яких полягає в діалектичній єдності і протилежності
суб’єкта і об’єкта діяльності, соціального та індивідуального. Тому в ході дослідження окресленої
проблеми доцільно використати філософську методологію, яка реалізує особливості сучасного
наукового розвитку, а саме – осмислення і об’єднання в комплексних системах різних людинознавчих
наук, засад і методів дослідження людини. Про важливість філософських знань свідчать дослідження
Б. Г. Ананьєва, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, В. М. Мясіщева, С. Л. Рубінштейна та інших
науковців.
Філософська методологія виконує два типи функцій. По-перше, вона виявляє смисл наукової
діяльності та її взаємозв’язки з іншими сферами діяльності, тобто розглядає науку стосовно практики,
суспільства, культури людини. По-друге, вирішує завдання вдосконалення, оптимізації наукової
діяльності, спираючись на розроблені світоглядні й загальнометодологічні орієнтири та постулати.
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Фундаментальні принципи базуються на узагальнюючих, філософських положеннях, що
відбивають найсуттєвіші властивості об’єктивної дійсності і свідомості з урахуванням досвіду,
набутого в процесі пізнавальної діяльності людини. Використання в ході дослідження діалектичного
підходу, в основу якого покладено зв’язок теорії і практики, принципи пізнанності реального світу,
детермінованості явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного тощо,
дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну
суперечність між сутністю і явищем, змістом і формою, об’єктивність в оцінюванні дійсності [2; 3].
Методологічну роль у процесі дослідження становлення та розвитку приватної освіти на всіх
рівнях виконують основні закони і парні категорії діалектики. Закон єдності і боротьби
протилежностей показує внутрішнє джерело розвитку системи приватної освіти: єдність і боротьбу
протилежних сторін, сил, тенденцій.
Закон переходу кількісних змін у якісні розкриває спосіб еволюції і динаміки процесу розвитку
приватної освіти, орієнтує на пошук закономірностей, яким він підкоряється, визначає якісні й
кількісні зміни, які відбуваються при цьому, виявляє зв’язки між ними.
Закон заперечення заперечення дає можливість прогнозувати напрям розвитку системи приватної
освіти: від простого – до складного, від нижчого – до вищого, від одного – до іншого.
Парні категорії діалектики, такі, як матерія і рух, час і простір, якість і кількість, одиничне,
особливе і загальне, сутність і явище, зміст і форма, необхідність і випадковість, причина і наслідок
та інші дозволяють визначити загальний підхід щодо дослідження становлення та розвитку приватної
освіти, орієнтуватися у загальній оцінці правильності отриманих висновків [4: 68].
Принцип розвитку. У найбільш загальному вигляді принцип розвитку сформульований
Ф. Енгельсом: "Для діалектичної філософії немає нічого раз і назавжди встановленого, безумовного
святого. На всьому і в усьому бачить вона відбиток неминучого падіння, і ніщо не може устояти
перед нею, крім безупинного процесу виникнення і знищення, нескінченного сходження від нижчого
до вищого. Вона сама є лише простим відображенням цього процесу в мислячому мозку" [4: 66]. Усе
безупинно розвивається і змінюється не тільки від простого до складного, нижчого до вищого, але й
навпаки. Відповідно до зазначеного, процес становлення та розвитку приватної освіти розглядається в
постійній зміні, русі, в постійному розв’язанні суперечностей під впливом системи внутрішніх і
зовнішніх детермінант [1: 79].
Даний принцип потребує при розгляді процесу розвитку приватної освіти виявити тенденції у її
еволюції – поступовому, тривалому, безупинному розвитку від одних форм до інших, частіше від
простих до більш складних. Знання закономірностей становлення і розвитку приватної освіти
допомагає більш глибоко зрозуміти зміст актуальних перетворень та дати більш точний і
довгостроковий прогноз можливих перспектив її подальшого розвитку.
Гносеологічний зміст принципу загального зв’язку полягає в тому, що досліджуючи процес
становлення і розвитку приватної освіти, необхідно не обмежуватися розглядом окремих складових, а
прагнути досліджувати максимальну кількість його зв’язків з іншими явищами. Повністю
досліджувати усі взаємозв’язки даного процесу, звичайно, неможливо, таких зв’язків велика
кількість. Однак важливо урахувати характер хоча б основних, оскільки їх втрата може привести до
суттєвих спрощень у розумінні явища. Це у свою чергу негативно позначається на якості практичних
рекомендацій [4: 67].
У процесі наукового пізнання принцип діалектичної єдності теорії і практики розкриває
діалектику руху нашого знання до істини й визначальну роль практики у процесі пізнання.
Порушення оптимального співвідношення і логіки взаємовпливу теорії і практики у процесі
дослідження процесу становлення і розвитку приватної освіти приводить до зміни якості його
результативності.
Особливе місце практики у процесі пізнання пов’язане з тим, що вона є джерелом наших знань,
оскільки всі прогалини, які потребують розв’язання, а отже, і в пізнанні, науковець знаходить у
практиці реального життя: практика виступає критерієм істинності отриманих знань, а також
кінцевим результатом пізнання.
З метою забезпечення результативного дослідження вважаємо доцільним використовувати
принципи, сформульовані на рівні загальнонаукової методології.
Основоположним принципом наукового дослідження є методологічний принцип об’єктивності.
Він виражається у всебічному врахуванні факторів, які зумовлюють зміни у процесі становлення та
розвитку приватної освіти; умов, в яких вона розвивається; адекватності дослідницьких підходів і
засобів, які дають можливість одержати справжні знання про історичні і соціальні передумови,
напрями організаційної, культурницько-педагогічної діяльності приватних закладів освіти Волині в
зазначений історичний період; передбачають виключення суб’єктивізму, однобічності і
упередженості в підборі і оцінці фактів [1: 73].
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Принцип об’єктивності диктує вимогу доказовості, обґрунтованості вихідних положень, логіки
дослідження і його висновків. У зв’язку з цим особливе значення має встановлення і врахування всіх
фактів, що тією чи іншою мірою впливають на процес становлення та розвитку приватної освіти, та їх
правильне тлумачення [1].
Принцип єдності історичного і логічного вимагає поєднання історії об’єкта (генетичний аспект) і
теорії (структури, функції, зв’язків об’єкта), а також перспектив його розвитку [1: 75]. Враховуючи
специфіку проблеми, акцент у нашому дослідженні поставлений на історико-педагогічний аспект
дослідницького підходу.
З даного принципу випливає вимога врахування нагромадженого досвіду, традицій, наукових
досягнень минулого, а також принцип наступності, що вимагає максимально повного знання
дослідником усього, що зроблено в науці з проблеми дослідження системи приватної освіти, її
розвитку на Волині.
Принцип міждисциплінарності орієнтує дослідника на максимально широке використання усіх
супутніх наук, що вивчають тією чи іншою мірою окремі аспекти процесу становлення і розвитку
приватної освіти на Волині у зазначений період. Здійснюючи науковий пошук у напрямі
досліджуваної проблеми, важливо якомога більш детально ознайомитися із методологією, теорією,
методами проведення досліджень, які використовуються у різних галузях науки, що багаторазово
підвищить ефективність окресленого дослідження [4: 72].
Успіх педагогічного дослідження багато в чому залежить від реалізації методологічного принципу
всебічності вивчення процесу становлення і розвитку приватної освіти, оскільки ізольований,
однобічний розгляд призводить до спотвореного, помилкового висновку. Так, процес діяльності
приватних навчальних закладів складний, динамічний і нерозривно пов’язаний з багатьма факторами.
Отже, його розглядаємо як певне явище, відносно відокремлене від зовнішнього середовища, і яке в
той же час перебуває в тісному контакті з ним, залежності від історичних факторів і соціальних умов
[1: 74].
Зазначений принцип передбачає комплексний підхід до дослідження процесу становлення та
розвитку приватної освіти на терені Волинського краю окресленого історичного періоду. Вимогами
зазначеного підходу є: встановлення всіх взаємозв’язків зазначеного процесу, врахування всіх
зовнішніх впливів, усунення всіх випадкових факторів; використання в процесі дослідження
різноманітних методів у їх різних поєднаннях [1: 74].
У дослідженні доцільно використати поєднання наступних методів, які відображають методику і
техніку нашого дослідження: історико-логічний аналіз становлення і розвитку приватної освіти на
Волині; систематизації архівних джерел; теоретичний аналіз матеріалів (діахронний, синхронний,
хронологічний, порівняльно-зіставний і системний); теоретичний аналіз історичної, педагогічної й
методичної літератури; методи класифікації та теоретичних узагальнень.
Багатогранність сторін, елементів, відношень, внутрішніх і зовнішніх факторів процесу
становлення і розвитку приватної освіти визначає необхідність його системного вивчення. У зв’язку з
цим ґрунтовного значення набуває застосування системного підходу, розробка якого здійснювалася в
роботах І. В. Блауберга, В. П. Кузьміна, І. Т. Фролова, Е. Г. Юдіна. Сутність зазначеного підходу
полягає в комплексному дослідженні великих і складних об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного
цілого з узгодженим функціонуванням усік елементів і частин.
Згідно із системним підходом, система являє собою цілісність, що становить єдність закономірно
розташованих і взаємопов’язаних частин. Кожну конкретну науку, діяльність, об’єкт можна
розглядати як певну систему, що має множину взаємопов'язаних елементів, компонентів, підсистем,
визначені функції, цілі, склад, структуру.
До загальних характеристик системи відносять цілісність, структурність, функціональність,
взаємозв’язок із зовнішнім середовищем, ієрархічність, цілеспрямованість, самоорганізацію.
Згідно із зазначеним вище сформувалися відповідні методологічні принципи, які забезпечують
системну спрямованість наукового дослідження і практичного пізнання об’єкта: принцип цілісності,
відповідно до якого досліджуваний об’єкт розглядається як розділений на окремі частини, що
органічно інтегровані в єдине ціле; принцип переваги цілого над складовими частинами, згідно з яким
функції окремих компонентів і підсистем підпорядковані функції системи в цілому, її меті; принцип
ієрархічності – постулює підпорядкованість компонентів і підсистем системі в цілому, а також
супідрядність систем нижчого рівня системам більш високого рівня; принцип структурності – означає
спосіб закономірного зв’язку між виділеними частинами цілого, що забезпечує єдність системи,
зумовлює особливості її внутрішньої будови; принцип самоорганізації – означає, що динамічна
система іманентно здатна самостійно підтримувати, відтворювати або удосконалювати рівень своєї
організації при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов її існування та функціонування задля підвищення
стійкості, збереження цілісності, забезпечення ефективних дій чи розвитку; принцип взаємозв’язку із
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зовнішнім середовищем, відповідно до якого жодна із систем не може бути самодостатньою, вона має
динамічно змінюватись і вдосконалюватись адекватно до змін зовнішнього середовища [2; 3].
Зауважимо, що орієнтація на системний підхід у дослідженні (структура, взаємозв’язки елементів
та явищ, їх супідрядність, ієрархія, функціонування, цілісність розвитку, динаміка системи, сутність
та особливості, чинники та умови) виправдана тоді, коли ставиться завдання дослідити сутність
явища, процесу. У системному дослідженні основний акцент робиться на виявлення різноманітності
зв’язків і відношень, що мають місце як усередині досліджуваного об’єкта, так і у його взаємодії із
зовнішнім середовищем. Властивості об’єкта як цілісної системи визначаються не тільки і не стільки
сумарними властивостями його окремих елементів чи підсистем, скільки специфікою його структури,
особливими системотворчими, інтегративними зв’язками досліджуваного об’єкта.
Системний аналіз досліджуваної проблеми дає можливість описати її як організовану цілісність,
визначити місце та роль кожного з її елементів в системі, виявити відношення між закономірностями.
Процес становлення та розвитку приватної освіти визначається багатьма причинами, факторами й
умовами, тому необхідно знайти стабілізуючі детермінації, які б забезпечували стійкість та відносну
автономність системи, що розвивається.
Дослідження напрямів різнобічної організаційної, культурницько-педагогічної діяльності
приватних закладів освіти Волині потребує використання системно-діяльнісного підходу, що вказує
на певний компонентний склад людської діяльності. Серед найсуттєвіших її компонентів: потреба –
суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат. Це створює можливість комплексно дослідити таку
сферу людської діяльності як приватна освіта.
Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у сутність явищ і процесів, що
вивчаються. Це можливо за умови цілісного підходу до об’єкта вивчення, розгляду його у виникненні
та розвитку. Тому вивчення об’єкта і предмета дослідження здійснювалося на основі історичного
підходу, що дає можливість дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у
хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей та
суперечностей. Переосмислення й усвідомлення історичного досвіду, об’єктивна оцінка історичних
реалій, виявлення та творче використання механізмів практичної реалізації сприятиме зростанню
престижу приватної освіти на сучасному етапі розвитку країни й застереженню від помилок
минулого.
Дослідження проблеми становлення і розвитку приватної освіти на Волині потребує використання
аксіологічного підходу (гр. axis – цінність), що полягає в орієнтації приватної освіти на формування в
особистості системи, перш за все, загальнолюдських (громадянських) норм і цінностей – у її
ставленні до світу, до своєї діяльності, до самої себе.
Аксіологічний (ціннісний) підхід базується на понятті цінності і дає можливість з’ясувати якості і
властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольнити потреби окремої особистості і певного
суспільства, а також ідеї і спонукання у вигляді норми та ідеалу. До цінностей суспільства належать
лише ті позитивно значимі явища та їх властивості, що пов'язані з соціальним прогресом.
Фундаментальними є гуманістичні або загальнолюдські цінності: життя, здоров’я, любов, освіта,
праця, творчість, краса тощо. Системи цінностей є в кожній культурі, суспільстві, державі, професії,
особистості. Аксіологічному осмисленню підлягають матеріальні і духовні цінності. Будь-який
соціальний інститут, спираючись на цінності більш загального рівня, формує власні специфічні
цінності: культурні, педагогічні, професійні та ін. [2; 3; 5].
Для розробки досліджуваної проблеми важливого значення набуває використання
інформаційного підходу (у вузькому значенні), який передбачає ефективне використання
пізнавального потенціалу інформаційної діяльності. Така діяльність розглядається як сукупність
процесів одержання, збирання, аналітико-синтетичної переробки, зберігання, пошуку та
розповсюдження інформації, що використовується комунікаційними посередниками (соціальними
інститутами або людьми, які виконують посередницькі функції між джерелом інформації (автором
твору чи документом) та його споживачами) [2; 3].
Будь-яке теоретичне дослідження потребує описування, аналізу та уточнення понятійного апарату
конкретної галузі науки, тобто термінів і понять, що їх позначають. Термінологічний принцип
передбачає вивчення історії термінів і позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та
обсягу понять, встановлення взаємозв’язку і субординації понять, їх місця в понятійному апараті
теорії, на базі якої базується дослідження.
На базі загальних методологічних принципів виробився принцип, пов’язаний із специфікою
педагогічного дослідження – принцип детермінізму, що вимагає враховувати вплив різних чинників
і причин на предмет дослідження: як зовнішніх факторів, так і внутрішніх умов розвитку системи
приватної освіти.
Розробка досліджуваної проблеми передбачає використання діяльнісного підходу, ефективність
якого доведена у працях Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна [6].
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Основою даного підходу є категорія предметної діяльності людини (групи людей, соціуму в
цілому). Діяльність людини (форма активності, що характеризує здатність людини чи пов’язаних з
нею систем бути причиною змін у бутті) може розглядатися в загальному значенні цього слова – як
динамічна система взаємодії людини із зовнішнім середовищем, а також у вузькому, конкретному –
як специфічна професійна, наукова, навчальна тощо форма активності людини, у якій вона досягає
свідомо поставлених цілей, що формуються внаслідок виникнення певних потреб. Мета діяльності
зумовлена певною потребою, задоволення якої потребує певних дій. Завданням діяльності є потреба,
яка виникає за певних умов і може бути реалізована завдяки визначеній структурі діяльності, до якої
належать: предмет діяльності (елементи навколишнього середовища, які має суб’єкт до початку своєї
діяльності і які підлягають трансформації в продукт діяльності); засіб діяльності (об’єкт, що
опосередковує вплив суб’єкта на предмет діяльності, і стимули, що використовуються у певному виді
діяльності); процедури діяльності (технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту); умови
діяльності (характеристика оточення суб’єкта в процесі діяльності, соціальні умови, просторові та
часові чинники тощо); продукт діяльності (результат трансформації предмета в процесі діяльності) [7;
8].
У нашому дослідженні сутність діяльнісного підходу, який виражається у використанні
дослідником положень теорії діяльності, полягає в тому, що досліджується реальний процес взаємодії
людини з навколишнім світом, який забезпечує розв’язання певних життєво важливих задач. Людина
виступає як активне начало, як суб’єкт взаємодії, який виконує певну послідовність дій, в тому числі
психічних.
Розуміння освіти як культуровідповідного процесу у контексті нашого дослідження дало
можливість врахувати принципи (принцип зв’язку освіти і культури; принцип пріоритету виховання
над навчанням), що дали підстави розглядати освіту як частину культури, яка з одного боку розвиває
її, а з іншого – живиться нею. Щоб забезпечити підйом людини до загальнолюдських цінностей і
ідеалів культури, освіта повинна бути культуровідповідною. Це означає, що основним методом її
проектування й розвитку має бути культурологічний підхід, який передбачає спрямування всіх
компонентів освіти на культуру і людину як її творця, здатного до саморозвитку [5: 26].
Вивчення об’єкта дослідження обґрунтовує доцільність використання соціокультурного підходу,
що акцентує увагу на єдності культури та соціальності, базується на наукових досягненнях
культурології, педагогіки, етнографії, соціології, історичної і психологічної антропології, теорії
соціальних комунікацій тощо. У контексті нашого дослідження він забезпечує багатофакторний
підхід до вивчення процесу становлення та розвитку системи приватної освіти в межах та під
впливом соціокультурного середовища (простору).
Посилення суспільних вимог до рівня освіченості, професіоналізму майбутніх фахівців на
сучасному ринку праці, їх готовності до професійного саморозвитку і самовдосконалення потребує
серйозних наукових досліджень у сфері освіти, зокрема приватної. У зв’язку з цим особливого
значення набуває застосування в ході нашого дослідження акмеологічного підходу (від гр. "acme" –
вершина; і "logos" – слово; поняття, вчення), який дозволяє вивчати закономірності розвитку системи
приватної освіти та організації навчально-виховного процесу в приватних навчальних закладах,
фактори, що впливають на підвищення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу
особистості. Про важливість і ефективність використання зазначеного підходу свідчать дослідження
таких психологів та педагогів, як: А. Бодалєва, А. Деркача, Н. Кузьміної, А. Реана, Г. Хозяїнова та ін.
[9].
Використання акмеологічного підходу в поєднанні з історичним при дослідженні проблеми
розвитку приватної освіти дає змогу розглядати її з позиції рівня професійної майстерності в
різноманітних її проявах, виявляти кращі здобутки у сфері організації приватної освіти та найбільш
ефективні способи її розвитку, що ґрунтуються на застосуванні не тільки педагогічних, а й
психологічних, загальнофілософських, соціологічних й технологічних знань.
Зазначене поєднання підходів на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни є
важливим при наданні практичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в
сучасних приватних навчальних закладах, а також їх організації в цілому.
Особливості досліджуваної проблеми зумовлюють необхідність використання, окрім
філософських, загальнонаукових методологічних принципів, конкретно-наукової методології, тобто
сукупності методів, прийомів дослідження, що використовуються у спеціальній науковій дисципліні.
Розв’язання поставлених у дослідженні завдань передбачає використання комплексу методів, що
включає:
- аналіз, синтез, узагальнення та історико-педагогічну інтерпретацію наукової інформації, що
міститься у різних джерелах і дає можливість перейти від уявлення про структуру об’єкта до
уявлення про його організацію;
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- порівняльно-історичний метод, що дозволяє порівнювати і спів ставляти історико-педагогічні
факти, виявляти в них загальне, особливе й одиничне;
- історико-типологічний метод, що допомагає класифікувати явища, які вивчаються,
використовуючи перехід від емпіричної класифікації до теоретично обґрунтованої системи типології;
- ретроспективний метод, що дозволяє розглядати розвиток історико-педагогічних процесів,
рухаючись від більш пізніх до більш ранніх;
- конструктивно-генетичний метод, що дозволяє розглядати розвиток історико-педагогічних
процесів у напрямі руху від ранніх їх проявів до більш пізніх;
- статистичний метод обробки архівних матеріалів;
- метод історичної актуалізації проблеми, що зосереджує увагу на тих подіях і явищах минулого,
які мають особливу наукову і практичну цінність для сучасності та інші [10].
Таким чином, кожен із виділених рівнів методологічного знання, застосованих у дослідженні,
виконує свої особливі, властиві лише йому функції у науковому пізнанні приватної освіти як
педагогічного феномену. Вважаємо, що використання розглянутих методологічних принципів та
підходів, які можуть функціонувати як окремо, так і в сукупності один з одним, забезпечить
всебічний аналіз досліджуваної проблеми.
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Агапов Ю. Ю. Методологические основы исследования
проблемы становления и развития частного образования на Волыни.
В статье подаются методологические основы исследования проблемы становления и развития
частного образования. Рассматриваются особенности использования принципов и подходов
философской, общенаучной и конкретно научной методологии; обоснована целесообразность их
использования в контексте исследуемой проблемы. Выявлено, что каждый из выделенных уровней
методологического знания, примененных в исследовании, выполняет особые, только ему
свойственные функции в научном познании частного образования как педагогического феномена.
Agapov Yu. Yu. Methodological Bases of the Private Education in Volyn’ Region Formation
and Development Problem Investigation.
In the article the methodological bases of the private education formation and development problem
investigation are presented. The peculiarities of using the principles and approaches of philosophic, general
scientific and specifically-scientific methodology are considered; the expediency of their application in the
research problem context is grounded.
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ КРЕАТИВНИХ ЗАВДАНЬ
У статті розглядається питання формування методичної компетентності майбутнього вчителя
іноземної мови. Аналізується доцільність і важливість використання креативних завдань з
методики викладання іноземної мови на практичних заняттях та обґрунтовуються шляхи
застосування даних технологій у процесі формування методичної автономії студента ВНЗ.
Пропонуються зразки завдань та режими їх опрацювання.
В умовах реформування вищої педагогічної освіти в Україні особливої ваги набуває проблема
професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, здатного до самостійного
пошуку інноваційних шляхів удосконалення педагогічної діяльності. Питання підготовки вчителядослідника широко розглядається в роботах вітчизняних і зарубіжних педагогів-методистів
Ю. К. Бабанського, С. П. Балашової, Л. С. Виготського, С. О. Сисоєвої, Н. М. Яковлевої, K. Zeichner,
S. Little, A. Pirson, R. Donato. Успішне вирішення даного питання можливе за умови впровадження
інноваційних технологій у процесі професійно-методичної підготовки, які надають перевагу
особистісно-суб’єктивному фактору, сприяють формуванню самостійних творчих умінь студентів
мовного ВНЗ на основі креативного мислення.
Ефективність формування пошукових, пізнавальних, креативно-інноваційних умінь студента
залежить насамперед від психологічної готовності студента до навчально-пошукової діяльності,
усвідомлення мети навчання, створення відповідних науково-теоретичних умов та практичної
підготовки. Психологічною основою формування професійно-методичної майстерності є
дослідницьке або креативне мислення, яке включає наступні мислительні операції: аналіз, синтез,
конкретизація, порівняння, узагальнення та систематизація, абстрагування, опис об’єктів,
встановлення причинно-наслідкових зв’язків, пошуки використання аналогій, дедуктивний,
індуктивний, традуктивний методи і виділення головного [1].
Відомо, що формування професійного креативного мислення відбувається значно складніше, ніж
оволодіння знаннями [2]. Складність полягає в невмінні студентів приймати самостійні рішення,
відходити від теоретичних положень, висловлювати незалежні судження про ту чи іншу навчальну
ситуацію, передбачати результати своєї методичної діяльності, проектувати власний урок тощо.
Вважаємо, що для майбутнього вчителя іноземної мови мають створюватись такі умови, які сприяють
прояву креативності на основі мотиваційних комунікативних завдань, оригінальних проблемних
ситуацій, групового обговорення, які створюють творчу атмосферу під час розв’язання методичних
завдань, наближаючи умови навчання до реальної шкільної ситуації, змінюючи роль викладача і
студента в навчальному процесі, стимулюють активну науково-методичну діяльність, спрямовану на
пошук, вивчення та критичний аналіз накопиченого педагогічного та методичного досвіду.
Тому в процесі формування професійно-методичних умінь особливого значення набуває
дослідницька креативна компетенція, основним шляхом формування якої, на нашу думку, є створення
і розв’язання методичних вправ та завдань, які є одним з ефективних шляхів удосконалення фахової
компетентності.
У даній статті зроблено спробу розробити та продемонструвати зразки вправ і завдань, які
відповідають сучасним вимогам і сприяють формуванню належної методичної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови. При складанні таких завдань створюється насамперед
проблемна ситуація та організовується обговорення можливих варіантів її вирішення,
узагальнюються раніше набуті знання, виявляються причини виникнення подібної ситуації та її
наслідки, висуваються найраціональніші варіанти розв’язання даної проблеми. Це дає змогу
переносити набуті студентом теоретичні знання з методики викладання іноземних мов у нову
ситуацію, безпосередньо пов’язану з уроком; знаходити самостійне рішення для кожної навчальної
ситуації або нестандартного завдання; адекватно їх оцінювати і виявляти причину невдач або
помилок та визначати шляхи їх усунення через креативно-пошукові завдання.
Поділяємо думку Ю. І. Пассова про те, що одним з елементів методичної майстерності є,
насамперед, оволодіння знаннями усіх компонентів процесу навчання, перцептивними та
репродуктивними навичками, які мають на меті відтворення уже досягнутих результатів, а також
творчих умінь, які базуються на перетворенні та переносі прийомів навчання у нові умови, тобто
формування креативних та комунікативних умінь [3].
© Березенська Л. І., Сіваєва Н. П., 2010
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Вважаємо, що на заняттях з методики студенту слід оволодіти наступними вміннями:
- планувати уроки різних типів та передбачати результати такого планування;
- вибирати необхідний лінгвістичний та мовленнєвий матеріал;
- аналізувати навчальну ситуацію та вирішувати її;
- робити логічний перехід від одного виду діяльності до іншого;
- вибирати прийоми та методи навчання, адекватні меті уроку та ступеню навчання;
- забезпечувати комунікативну спрямованість уроку;
- організовувати роботу в різних режимах;
- аналізувати власну діяльність і діяльність колег;
- брати участь у різних методичних дискусіях;
- розвивати вміння самовдосконалення.
Розвиток вищезазначених умінь має стати необхідним компонентом методичної підготовки
майбутнього вчителя іноземної мови.
У процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови доцільно використовувати завдання, які
передбачають поступовий перехід від повністю керованих до самостійних творчих завдань.
Пропонуємо зразки завдань з методики викладання англійської мови, які передбачають високий
рівень креативної самостійності студента та його методичну автономність у вирішенні тих чи інших
завдань. Основною метою даних завдань є досягнення високого рівня методичної компетентності,
прищеплення навичок самостійної науково-методичної роботи, розвиток умінь застосовувати
теоретичні знання у практичній роботі, розширення теоретичного підґрунтя та наукового світогляду,
здатності розв’язувати навчально-методичні ситуації, формування вмінь аналізу та спостереження,
моделювання навчальної діяльності.
Завдання 1.
Відомо, що вправи ігрового характеру наближають процес активізації граматичного матеріалу до
умов реального спілкування. Розробіть одну з ігрових вправ та продемонструйте її, запропонувавши
мовленнєву ситуацію, атрибути гри, комунікативні завдання учням.
Режим роботи: у малих групах.
Завдання 2.
Перегляньте джазовий наспів, визначте його комунікативну та лінгвістичну цінність. Розробіть
технології рецептивно-репродуктивного опрацювання Present Simple та продемонструйте
найефективніші з них.
Режим роботи: у командах.
Banker’s Wife’s Blues
Where does John live?
He lives near the bank.
Where does he work?
He works at the bank.
When does he work?
He works all day and he works all night
at the bank, at the bank, at the great, big bank.
Where does he study?
He studies at the bank.
Where does he sleep?
He sleeps at the bank.
Why does he spend all day, all night,
all day, all night, at the bank, at the bank?
Because he loves his bank more than his wife
and he loves his money more than his wife.
(Carolyn Graham)
Завдання 3.
Відомо, що показником рівня сформованості лексичної компетенції є швидкість і безпомилковість
у вживанні лексичного матеріалу на рівні комунікативно-орієнтованих вправ. Підберіть адекватні
вправи для усного контролю рівня сформованості лексичної компетенції по темі "Shopping". Доведіть
їх достатність, ефективність, комунікативність. Використайте запропоновану наочність в якості
стимулів.
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Режим роботи: у парах.
Завдання 4.
Визначте, які методичні помилки допускає вчитель при опрацюванні фонетичного матеріалу:
listen and stamp your feet when you hear the sounds [p], [t], [k];
pronounce in a whisper;
listen and tick off the words with the sounds [p], [t], [k];
repeat the words in chorus;
say it one by one;
listen and match the pictures and the sounds;
recite the poem by heart.
Режим роботи: у малих групах.
Завдання 5.
Доведіть, що фонетична зарядка мусить бути обов’язковим елементом уроку. Розробіть фонетичну
зарядку на основі автентичного вірша. Визначте, при вивченні якої теми його доцільно використати.
Проведіть фонетичну зарядку в умовному класі, забезпечте візуальну наочність.
Режим роботи: в малих групах.
Tomato,
perfect, round and red,
growing in your garden bed.
Cornstalk,
tall and green,
with yellow corn inside, unseen.
Melon,
sweet and round,
resting on the ground.
String bean,
on the vine,
green like this garden of mine.
Завдання 6.
Відомо, що у навчанні аудіювання широко використовується ТЗН. Запропонуйте вправи з
використанням ТЗН для різних етапів роботи над аудіотекстом. У чому доцільність використання
таких вправ? Обґрунтуйте свою відповідь.
Режим роботи: у парах.
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Завдання 7.
Укладіть план-конспект уроку, метою якого є навчання вмінь писемного мовлення з теми "Environmental Protection". Зважте на такі моменти, як:
а) відбір вправ та їх послідовність;
б) відповідність вправ поетапному навчанню писемного мовлення;
в) необхідність вибору вербальних та візуальних опор та стимулів;
г) забезпечення уроку соціокультурною інформацією;
д) наявність комунікативного завдання;
е) можливості використання різних режимів роботи на уроці;
є) вибір форми контролю;
ж) врахування оцінювання результатів.
Зробіть самоаналіз складеного плану. Продемонструйте даний урок в умовному класі з наступним
його обговоренням у групі.
Режим роботи: в малих групах.
При розробці цілісної системи вправ з методики викладання іноземної мови пропонуються різні
режими роботи, як теоретичні, так і практичні завдання, які виконуються студентами здебільшого
самостійно з подальшим аналізом, обґрунтуванням, аргументуванням та загальним обговоренням
різних поглядів на шляхи вирішення даних питань. Розв’язання подібних завдань ініціює здатність
студента до творчої самореалізації та сприяє перенесенню теоретичних набутих знань, умінь та
навичок безпосередньо в практичну методичну діяльність, сприяє удосконаленню професійно
значущих, особистісних якостей, умінь та здібностей, висуває студента в центр навчального процесу,
роблячи його активним суб’єктом навчальної діяльності, удосконалює рівень методичної
компетентності майбутнього вчителя іноземної мови.
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Березенская Л. И., Сиваева Н. П. Формирование методического мастерства
будущего учителя иностранного языка при помощи креативных заданий.
В статье рассматривается вопрос формирования методической компетентности будущего учителя
иностранного языка. Анализируется целесообразность и важность использования креативных заданий
по методике преподавания иностранных языков на практических занятиях, а также обосновываются
пути применения данных технологий в процессе формирования методической автономии студента
ВУЗа. Предлагаются примеры заданий и режимы работы над ними.
Berezenska L. I., Sivayeva N. P. Methodological Skill Formation
of a Future Foreign Languages Teacher through Creative Tasks.
The article focuses on the problem of methodological competence formation of a future English teacher. The
expediency and importance of the creative tasks on the methodology of teaching foreign languages at the
practical classes are analyzed and the ways of usage of these technologies in the process of higher school
students’ methodological autonomy formation are characterized. Sample tasks and modes of their fulfillment
are suggested.
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ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В 30-70 РР. ХХ СТОЛІТТЯ
У статті аналізуються актуальні питання розвитку українського хореографічного мистецтва,
створення дитячого балетного театру для дітей різного віку в українських хореографічних
школах. Вивчається досвід минулих десятиліть і сьогоднішніх відкриттів, який цікаво й
різнопланово виявився у творчості майстрів балету.
Теоретики і практики хореографічної педагогіки вважають, що прилучення дитини до
танцювального мистецтва важливе для її духовного розвитку, формування необхідних моральних
якостей та розкриття творчого потенціалу. Танцювальна діяльність сприяє й покращенню фізичного
розвитку, зміцненню здоров’я, формуванню інтересу до рухової діяльності. Важливо, що розвивальні
та виховні можливості хореографічного мистецтва наголошували видатні українські митці
К. Василенко, В. Верховинець, П. Вірський та ін. Деякі психолого-педагогічні аспекти проблеми
хореографічного виховання та розвитку дітей розкриваються в дисертаційних дослідженнях,
наукових роботах, методичних рекомендаціях та посібниках хореографів (Ю. Громов, В. Захаров),
педагогів (Т. Баришнікова, Н. Ветлугіна, О. Кенеман), мистецтвознавців (А. Л. Волинський,
О. В. Конорова, В. М. Красовська), артистів балету (Т. Вечеславова, А. Мессер, Г. Уланова) [1-5].
Відтак, мета статті полягає в обговоренні деяких актуальних питань розвитку українського
хореографічного мистецтва.
Постійна і все більш активна робота колективів України над втіленням шедеврів класики і балетів
різних країн "висуває перед майстрами й обдарованою молоддю якісно нові творчі завдання, пов'язані
з поглибленим синтезом власних постановочних і виконавських традицій та досягнень" [6: 236],
стимулює пошуки свіжих виражально-зображальних форм і засобів, допомагає успішно розв'язувати
складні ідейно-художні проблеми в розвитку балетного театру для дітей.
І нове покоління українських артистів та хореографів, засвоюючи досягнення класичного балету,
спираючись на величезний досвід славних корифеїв, прагне самовіддано працювати, щоб збагатити й
оновити здобутки видатних майстрів, адже вони тепер можуть сказати своє вагоме слово в
мистецьких пошуках.
Завдання
сучасності
зумовлено
гострою
потребою
і
необхідністю
підготовки
висококваліфікованих фахівців різних напрямків танцювального мистецтва для забезпечення
професійних колективів безпосередньо універсальними артистами, спроможними виконувати як
класичні, так і сучасні форми танцю. Це особливо потрібно сьогодні, оскільки в репертуарі всі ширше
утверджуються поряд з класичними балетами вистави, побудовані на формах неокласики та сучасної
пластики. Саме таких артистів дуже не вистачає балетним трупам оперних, музичних та музичнодраматичних театрів України, а також колективам сучасної пластики, які всі більш активно
створюються в нашій державі. На сьогодні ми маємо те, що на перше місце вийшла освітня діяльність
в галузі хореографії.
Сьогодні Академія є муніципальним вищим навчальним закладом І рівня акредитації, який
підпорядкований Головному управлінню культури і мистецтв м. Києва і працює під патронатом
Київського міського голови. Отже, проблема підготовки кадрів набула особливої злободенності. Це
розуміли майстри хореографічної культури, всіляко стимулюючи створення в Україні системи
підготовки фахівців, яка б відповідала основним педагогічним принципам – безперервності й
наступності навчального процесу. Вперше в Україні в співпраці з вищими навчальними закладами
СНД та Європи Академія розробила та втілює програму безперервного хореографічного навчання,
яка включає в собі підготовчу, початкову, середню та вищу фахову освіту. Очолює Академію
провідний дослідник балетного театру та хореографічного мистецтва, засновник науки про
вітчизняний балет і музичний театр, доктор мистецтвознавства, професор, академік, заслужений діяч
мистецтв України Юрій Олександрович Станішевський.
Засновники Академії поставили перед собою за позначку не створення, у першу чергу,
навчального закладу за аналогією з іншими подібними структурами, а стрункої системи виховання
балетного артиста, що спирається на педагогічні ідеї видатного педагога А. Я. Ваганової, і має ряд
переваг, основною з яких є навчання дітей більш раннього віку.
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У балеті образність сприйняття життя гармонійно співіснує з повсякденністю, де сама поезія
оживає під звуки чарівної музики, одягаючись у театральні костюми, і починає своє нове життя, у
русі й музиці.
Ми ніколи не забуваємо, що танок стає зовнішнім проявом всіх прагнень душі. У ньому
сконцентрована величезна енергія, здатна торкнути кожного, хто хоче осягти це велике мистецтво, де
воєдино сплітаються танець, музика й людина. Виражаючи свої внутрішні поривання, біль, розпач,
радість, подив, вона створює нескінченну галерею образів, які зливаються з реальністю.
Балетмейстер і хореограф є для глядача невидимою тінню, слідом за якою спрямовуються тіла
танцівників. Вони вторять і імпровізують, уподібнюються й повстають. Так починається робота,
напружена, важка спільна праця душі й тіла, що поглинає ціле життя. Так з'являються сценічні
образи, так виникають спектаклі, так народжується балетний театр, балетний театр саме для дітей.
А ось ідея створити дійсний дитячий балетний театр для дітей різного віку, включаючи самих
маленьких, здається нам дуже важливої, особливо на теперішній час.
Як засвідчує аналіз наукових джерел та наш практичний досвід, балет виявляється таємничою
"подорожжю", яка захоплює всі верстви глядачів, оскільки не тільки танці, які виконують діти, але й
ансамблі, де беруть участь професіонали, постають однаково професійним дійством, тому глядачам
не доводиться звертати увагу на різницю між маленькими й дорослими танцівниками: хореографія
розрахована на вік і професійну підготовку учнів. При цьому суттєво, що досвід провідних балетних
шкіл засвідчує про те, що на сучасному етапі розвиток анатомо-фізіологічних особливостей дітей
молодшого віку дозволяє за умови вірно побудованої системи вправ навіть при мінімальних
здібностях досягти ступеню професійної придатності. Як приклад можна навести розвиток
хореографічного мистецтва у Харкові, де більше десяти років працює унікальний у своєму роді
Дитячий балетний театр. Тут артистами виступають діти 6-17 років, кращі вихованці хореографічної
школи й училища, а спектаклі й концертні програми театру завжди проходять у заповненому залі й
сприймаються як "ковток свіжого повітря", сповненого молодою енергією юних виконавців.
Репертуар Дитячого балетного театру сьогодні складається із двох повноцінних спектаклів і
концертних номерів класичної спадщини, сучасної хореографії й народних танців. Балет
П. Чайковського "Лускунчик" займає центральне місце в репертуарі (редакція В. Вайнонена,
постановка Б. Бланкова, художнє оформлення І. Кущового). За кілька років від дня прем'єри
спектакль із незмінним успіхом пройшов більше тридцяти разів, у тому числі й на сцені Національної
опери. Оркестром Харківської філармонії в "Лускунчику" диригують заслужені артисти України
А. Власенко та В. Жадько. Відзначимо й нові успішні постановки – спектакль "Білосніжка та сім
гномів" на музику Б. Павловського (підготовлений за новою редакцією та здійснений викладачами
Харківської хореографічної школи під керівництвом Н. Іжевської), а також постановку балету
А. Хачатуряна "Чипполіно" на основі хореографічної редакції Г. Майорова.
Зазначимо, що становлення дитячого балетного театру можна прослідкувати не тільки в
українських хореографічних школах – російська Сиктивкарська хореографічна школа достатньо
привертає увагу до себе. Відкрилася вона ще в 1974 році, у Республіканському музичному театрі
(Державний театр опери й балету). Першим директором школи став заслужений працівник культури
Республіки Комі Геннадій Васильович Бурилов, а викладачами – провідні артисти балету театру:
заслужені артистки Росії О. Коханчук, В. Летова, народна артистка І. Чуїстова, Є. Расоленко й
Л. Сизова, нині заслужені працівники культури Республіки Комі. Усі вони займалися підготовкою
артистів балету для театру, на базі якого існувала єдина в республіці хореографічна школа (де діти
одержували початкове хореографічне навчання), яка згодом розвинулась у дитячий балетний театр.
Суттєво, що через психологічні особливості дітей хореографія постає мистецтвом, улюбленим
дітьми. Щорічно тисячі аматорів танцю приходять у хореографічні колективи, танцювальні ансамблі,
студії. Багато дитячих танцювальних колективів набули великою популярності не тільки в нашій
країні, але й за рубежем. Не останню роль у цьому відіграє телебачення, яке популяризує дитячу
самодіяльність, знайомить із дитячими танцювальними колективами. Дивлячись, з якою легкістю й
майстерністю танцюють діти на сцені, ми забуваємо, що за цим коштує щоденна праця їх самих і
їхніх педагогів. Ще в самі древні часи танець був одним з перших мов, яким люди могли виразити
свої почуття. Танець таїть у собі величезне багатство для успішного художнього й морального
виховання, він сполучить у собі емоційну сторону мистецтва, приносить радість як виконавцеві, так і
глядачеві – танець розкриває й ростить духовні сили, виховує художній смак і любов до прекрасного.
Сьогоднішні пошуки визнаних майстрів і обдарованої балетмейстерської молоді України, які
проходять у загальному русі інтенсивного розвитку традиції, намагаються розширити кордони
хореографічного мистецтва і перегортають ще одну сторінку.
Синтез досвіду минулих десятиліть і сьогоднішніх відкриттів, який цікаво й по-різному виявлявся
у творчості майстрів балету, зокрема в постановках українських хореографів, є плідною основою
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дальшого поступу балетного театру. У складних процесах утвердження цього синтезу розширювалися
проблемно-тематичні й образно-виражальні обрії хореографічного спектаклю, викристалізовувалися
принципи музично-пластичної драматургії та форми й засоби танцювально-пантомімічної дії, що
дозволили балетмейстерам створювати такі значні сценічні полотна, які за своїми ідейно-художніми
якостями, дорівнювали досягненням інших мистецтв.
Кожний період розвитку балетного театру для дітей висуває перед композиторами, лібреттистами,
балетмейстерами, диригентами, артистами і сценографами свої ідейно-художні завдання, свої
мистецькі проблеми, пов'язані з постановочним і виконавським мистецтвом, стильовими
особливостями, жанровими різновидами й виражальними засобами хореографічної вистави. Але
завжди проблеми діалектичної взаємодії традицій і новаторства, національного й інтернаціонального
залишаються в центрі уваги майстрів балетного театру. Кожне покоління українських митців,
продовжуючи і збагачуючи традиції народності і реалізму, вироблені творчою практикою
попередників, намагається по-своєму розв'язувати ці актуальні проблеми, знаходити нові й
оригінальні музично-сценічні форми, співзвучні сучасності.
Висока виконавська культура, віртуозне володіння досягненнями класичного танцю, артистизм й
емоційна правдивість відзначають сьогодні мистецтво сучасних зірок української сцени і насамперед
Олени Філіп'євої, Ірини Дворовенко, Ганни Кушнірової, Тетяни Боровик, Інни Дорофеєвої, Тетяни
Білецької, Ірини Задаянної, Катерини Родіонової, Ганни Дорош, Олени Горбач, Тетяни Голякової, Яни
Гладких, Миколи Прядченка, Вадима Писарєва, Віктора Єременка, Максима Моткова, Олександра
Калібабчука, Євгена Кайгородова, Ігоря Мамонова, Максима Білоцерківського, Костянтина Костюкова
та ін. Серед молодих артистів багато лауреатів престижних міжнародних конкурсів. І, мабуть, не
випадково на Першому Міжнародному конкурсі балету імені Сержа Лифаря авторитетне журі найвищі
нагороди присудило саме представникам молодого покоління українського балету.
У спільній роботі Харківської хореографічної школи Наталії Ржевскої з енергійним керівником
"Молодого балету України" Валерієм Парсеговим і талановитим диригентом, повної ідей і енергії
Вікторією Жадько народилися нові плани, в основі яких – об'єднання молодих творчих сил України,
залучення до активної гастрольної роботи талановитих дітей-лауреатів Міжнародних конкурсів
"Кришталева туфелька", "Юність балету" і конкурсу імені Сержа Лифаря. Початок такій
співдружності покладено в постановці "Лускунчика", де артисти "Молодого балету України"
виступали в сольних партіях. Мова йде про проект акції в рамках програми "Діти України" –
створення міжнародної антрепризи, що поєднує два самобутніх колективи: харківського Дитячого
балетного театру і Юнацького симфонічного оркестру при Варшавській національній опері, з яким у
цей час працює Вікторія Жадько.
Отже, дослідження українського балетмейстерського мистецтва як складової національної
хореографічної культури дає підстави стверджувати, що протягом означеного періоду відбувався
складний процес утвердження, оновлення й збагачення виразової палітри провідних хореографів,
зокрема П. Вірського, В. Вронського, М. Трегубова й майстра А. Шекери, які ставши лідерами
покоління балетмейстерів-шестидесятників, відкрили на сценах оперних театрів України широкий
шлях узагальнено-метафоричній танцювальній образності, сміливі оновлені постановочні форми.
Відтак, як засвідчує аналіз наукової літератури та нинішньої культурно-історичної ситуації, а
також наш досвід, сьогоднішній балетний театр для дітей, успішно й інтенсивно розвивається,
послідовно шукає шляхи до переконливого втілення в поетично-узагальнених танцювальних образах
сучасності, постійно зміцнює зв'язки з композиторами, активно збагачує свій діючий репертуар і
виражальну палітру.
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Гузун Т. У., Гузун М. С. Достижения украинского хореографического искусства в 30-70 гг. ХХ века
В статье анализируются актуальные вопросы развития украинского хореографического искусства,
создания детского балетного театра для детей разного возраста в украинских хореографических
школах. Изучается опыт прошлых десятилетий и современных открытий, который интересно и
разнопланово проявился в творчестве мастеров балета.
Gusun T. U., Guzun M. S. The Achievements of Ukrainian Choreographic Art in the 30-70-s of the 20th
Century.
In the article the topical questions of Ukrainian choreographic art development, the creation of child ballet
theatre for the children of different age in Ukrainian dance schools are analysed. The experience of the past
decades and contemporary discoveries being interestingly and variegated displayed in the ballet masters'
creative activity are studied.
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті наведено аналіз ролі міжкультурної комунікації при професійній підготовці студентів до
співпраці на міжнародному рівні, розглядається проблема педагогічної майстерності як провідної
умови успішної підготовки до міжкультурної взаємодії, розкриваються та досліджуються елементи
педагогічної майстерності та шляхи їх застосування в навчальному процесі.
ХХІ століття справедливо увійде в історію як століття змін глобальних масштабів, століття
співробітництва та кооперації всіх країн світу в галузях економіки, політики, екології тощо. Людство
прагне до єднання, розширення взаємозв’язків, взаємодопомоги, братерства. Усе більше засобів
створюється для встановлення та полегшення контактів між представниками різних країн, народів і
культур. У світлі цих подій інших підходів вимагає й система освіти. Тут все більш очевидною стає
необхідність спрямування фахової підготовки студентів до міжкультурної комунікації як ефективного
засобу взаємодії з представниками інших етнічних спільностей.
Виступаючи представниками власної культурної традиції, молоді юнаки та дівчата зі значними
труднощами співпрацюють у професійній сфері на міжнародному рівні. Така співпраця
ускладнюється впливом різних мовних традицій, національних норм поведінки, ставлення до
оточуючих, способів прояву емоцій та інших факторів, які притаманні кожному учаснику
міжкультурної взаємодії.
Налагодження міжкультурних контактів та уникнення конфліктних ситуацій при цьому стають
гарантіями успішного вирішення численних глобальних проблем. Таким чином майбутні експерти не
лише повинні знати мову та культуру потенційних співрозмовників, але й бути готовими до такої
міжкультурної комунікації.
Тому метою цієї статті є розкриття значення та суті міжкультурної комунікації у професійній
підготовці студентів, аналіз умов успішного навчання міжкультурної комунікації, серед яких одне з
провідних місць посідає педагогічна майстерність.
Отже, підготовка студентів до міжкультурної комунікації виступає однією із складових елементів
професійної підготовки. Вона проходитиме ефективно лише за дотримання відповідних дидактичних
умов. Серед таких умов ми схильні виділяти соціально-позитивну мотивацію до процесу
міжкультурної комунікації, діалогічний характер навчального процесу, оптимальне поєднання
індивідуальних та групових форм навчання, інтегративний підхід до викладання гуманітарних
дисциплін, високий рівень творчої активності студентів. Проте виконання всіх зазначених вище умов
не можливе в повній мірі без оволодіння викладачами педагогічною майстерністю як вихідною,
першочерговою запорукою професійної навчальної діяльності.
У психолого-педагогічній літературі ґрунтовно досліджується проблема готовності педагога до
професійної діяльності, педагогічної майстерності, зокрема численні праці розкривають питання
ефективності різних стилів педагогічного спілкування у стимулюванні активності студентів
(Н. П. Волкова, І. А. Зязюн, В. А. Кан-Калік, Т. В. Колбіна, С. Я. Ромашина, І. О. Черезова,
І. С. Якиманська та ін.), педагогічних умінь (Н. П. Волкова, В. О. Калінін, О. Кравців, Г. А. Петрова,
Л. О. Савенкова та ін.), педагогічної майстерності (Ю. П. Азаров, О. С. Березюк, Н. В. Кузьміна та
ін.), встановлення емоційного контакту та діалогу зі студентами (Ш. А. Амонашвілі, І. Д. Бех,
Т. В. Колбіна, Л. В. Кондрашова, О. В. Мудрик, С. Я. Ромашина та ін.), культури педагогічного
спілкування (Д. І. Балдинюк, О. В. Киричук, В. С. Грєхньов, О. І. Кіліченко, І. О. Черезова та ін.)
тощо.
Процес підготовки до міжкультурної комунікації спрямований на розвиток у студентів уміння
вибирати адекватні засоби спілкування з представниками інших культур і реалізовувати їх у процесі
міжкультурної взаємодії. Від рівня її розвитку залежить професійний успіх студента, а ефективність
процесу підготовки до міжкультурної комунікації – від вмілої організації навчального процесу, а
особливо від педагогічної майстерності викладача.
Ми розуміємо підготовку до міжкультурної комунікації як освітньо-розвивальний процес,
направлений на оволодіння знаннями, вміннями і навичками успішної взаємодії з представниками
різних культур з метою передачі та прийняття інформації певного характеру і змісту, обумовленої
традиціями, етикетними нормами, звичаями, віруваннями та переконаннями.
Тобто, в процесі підготовки до міжкультурної комунікації викладач виступає як суб’єктом
навчальної взаємодії, так і носієм культури рідної мови, який володіє деякою інформацією щодо
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іншої культури, звичаїв, традицій, етикетних норм, норм поведінки тощо. Використовуючи відповідні
форми і методи навчання та за допомогою педагогічної майстерності, викладач взаємодіє зі
студентами, розраховуючи на зворотній зв'язок у тій мірі, в якій студент засвоїв новий матеріал.
Процес підготовки до міжкультурної комунікації також може відбуватися і при безпосередній
взаємодії студента з представником іншої культурної традиції, засвоюючи знання та вміння і
розвиваючи навички міжкультурної комунікації самостійно, опираючись на власний досвід, проте
останній спосіб не є достатньо ефективним. Оптимальні результати дасть поєднання досвіду студента
з цілеспрямованим навчальним процесом.
Роль педагогічної майстерності в навчальному процесі надзвичайно важлива, вона проявляється як
творча активність педагога, найвищий рівень професіоналізму. Розглядаючи педагогічну
майстерність як комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня
професійної діяльності на рефлексивній основі [1], не можна не погодитись з твердженням
Б. Г. Ананьєва, що особистість педагога, його вплив нерозривно пов’язані з процесом навчання,
особистістю того, хто навчається [2].
Оскільки ще К. Д. Ушинський був переконаний, що лише особистість впливатиме на розвиток
особистості, і характер – на формування характеру [3], можна з певністю стверджувати, що лише
викладач, який бездоганно володіє педагогічною майстерністю, може перетворити навчальний процес
на захопливу активну студентську діяльність, формувати особистісні якості студентів, збагачувати їх
світогляд, виховувати справжніх громадян нашої країни, і тим більше, готувати їх до міжкультурної
комунікації.
Педагог є не тільки керівником, людиною, що направляє процес навчання, він виступає
насамперед особистістю, яка є членом колективу, групи студентів, яка відіграє вирішальну роль у
формуванні особистісних та комунікативних якостей студентів. Від викладача залежить
комунікативна активність студентів, тому що саме він моделює перебіг стосунків у навчальному
процесі, визначає їх характер.
На теперішньому етапі розвитку педагогічної думки найголовнішою характеристикою
педагогічної майстерності вважається саме гуманістична спрямованість, спрямованість на особистість
іншої людини, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм
поведінки і стосунків [1: 26], що і відображається та втілюється в особистісно-зоорієнтованому
підході до навчального процесу. Така форма суб’єкт-суб'єктного взаємодії між учасниками
навчального процесу визначає ефективний характер цього процесу, сприяє розкриттю індивідуальних
особливостей студентів за рахунок встановлення емоційного контакту між суб’єктами. Тобто
навчальний процес, базуючись на засадах гуманізму, дає можливість залучити студентів до процесу
творення самих себе [4].
Увесь навчальний процес спрямований на формування особистості студентів, всебічного розвитку,
отримання якісної освіти, надання їм кваліфікованої допомоги у визначенні життєвих та професійних
цілей і базується на гуманістичних моральних нормах взаємодії суб’єктів цього процесу.
Якщо у знаннєвій парадигмі головним завданням була передача знань від викладача до студентів,
то для навчально-виховного процесу, що базується на засадах гуманізму, основним є становлення та
розвиток особистості студента [5]. Тобто, гуманізація є однією з найважливіших рис сучасної
професійної освіти, сутність якої полягає у формуванні цілісної гармонійної особистості з високим
рівнем загальнокультурного розвитку.
Завдяки цьому педагог створює необхідні умови для самореалізації та творчого розвитку
особистості через відбір найсприятливіших методів та способів навчання, які утверджуватимуть
людську гідність кожного студента, розвиватимуть людяність, природність, толерантність, почуття
такту та міри.
Як зазначає Т. В. Колбіна, при організації навчального процесу педагогічна майстерність
викладача повинна бути спрямована на те, щоб створити атмосферу довіри і сприятливі умови для
навчання, в яких могли б розкритися здібності студентів і виявитися їхня творча активність [5]. А
тому, в цьому сенсі принцип гуманізму перетворюється на соціально-педагогічний фактор розвитку
комунікативно-активної особистості, що сприяє підготовці студентів до міжкультурної комунікації.
Важливою умовою професійної культури викладача є його уміння бути "творцем спілкування",
налаштовуватися на "хвилю почуттів та поведінки людей, з якими спілкуєшся", уміння проникати в
душевний стан співрозмовників, розуміти стимули і мотиви їх поведінки, суджень, орієнтацій, бути
спокійним, урівноваженим, доброзичливим, зібраним, уміння співвідносити зміст, спосіб, темп,
характер спілкування з різними психофізіологічними та соціальними особливостями сприйняття та
реагування співрозмовників [6: 32-34]. Тому крім гуманістичної спрямованості, ще одним
важливим структурним компонентом педагогічної майстерності для розвитку міжкультурних
комунікативних умінь виступає майстерність педагогічного спілкування, діалогічний характер
такого спілкування. Це і засвідчують слова Ш. А. Амонашвілі, що в комунікативній взаємодії
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педагога зі студентом продуктивність педагогічної діяльності цілком залежить від уміння вчителя
створити систему діалогу [4].
Діалог – це завжди певний емоційний контакт між педагогом та студентами, певна взаємодія.
І. Д. Бех наголошує, що головне у встановленні діалогу – це сумісне спрямування до вирішення
проблеми. Студенти повинні розуміти якими цілями керується педагог у спілкування з ними, а
найсуттєвішою характеристикою емоційно збагаченого діалогу виступає наявність рівності позицій
студента та викладача, що означає визнання активної ролі студента в навчальному процесі [7: 50-51].
Забезпеченню діалогічного характеру навчання сприяє застосування групової роботи,
різноманітних дискусій, бесід (як парних, так і колективних), диспутів, "круглих столів", проектних
завдань, проблемних ситуацій, "мозкових атак" і т.д. Таким чином створюватимуться умови не лише
для розвитку мислення, мовлення, встановлення контакту з іншими людьми, розкриття особистості
студента, але й відбуватиметься своєрідний діалог з культурою через суспільство.
Оточуюче середовище також може сприяти або перешкоджати встановленню діалогічного
спілкування, тому важливо педагогу приділяти увагу застосуванню різних технічних засобів, видів
мистецтва, форм та методів роботи з використанням наочності на заняттях і т.д.
Звичайно, при підготовці студентів до міжкультурної комунікації, як і будь-якої комунікативної
діяльності, викладачі на перше місце виводять групові форми навчальної роботи. Тут основним
інструментом навчання в руках педагога виступає комунікативний вплив групи як своєрідної моделі
суспільства. Ю. К. Бабанський стверджував, що при вмілому поєднанні групових та індивідуальних
форм навчання передові викладачі посилюють вплив навчання на кожного студента з урахуванням
його особливостей [8: 87].
Педагогу слід пам’ятати, що досвід та практика таких групових форм навчання відіграють
особливо визначальну роль для ефективної підготовки студентів до міжкультурної комунікації,
оскільки остання характеризується специфічною системою взаємин, що виникають між
комунікантами. Тим самим студентам у навчальній діяльності краще вдасться відтворити умови такої
комунікації, спрогнозувати її перебіг, підібрати альтернативні стратегії та тактики, уникнути
непередбачених конфліктних ситуацій та віднайти оптимальні рішення, котрі задовольнятимуть усіх
учасників спілкування.
Тобто слушним виступає твердження Л. О. Савенкової, що безпосереднє спілкування студентів на
заняттях, тобто групові форми навчання, стають фактором, що впливає на формування професійних
мотивів комунікативної діяльності, в цей час впроваджується система ефективної взаємодії й
емоційно приємних стосунків майбутніх спеціалістів [9: 47].
Ефективна підготовка до міжкультурної комунікації можлива за використання педагогом
мікровикладання, моделювання різноманітних ситуацій, застосування аналізу практичної діяльності,
імітаційних сюжетно-рольових, ділових ігор, соціально-психологічних тренінгів і т.д. (О. С. Березюк,
І. А. Зязюн, В. В. Краєвський, О. В. Хуторський, Л. І. Рувінський, Л. О. Савенкова, Л. О. Сікорська та
ін.). Саме застосування активних форм і методів навчання в вузі, на думку О. С Березюк, є найбільш
перспективний шлях у підготовці сучасного спеціаліста, і серед таких форм і методів провідне місце
займає моделювання і розв’язування різноманітних ситуацій [10: 41].
Моделювання в педагогіці розглядається як створення уявних ситуацій, реагування та розв’язання
яких сприяє виробленню у студентів певних професійних якостей, котрі вони закріплять під час
практичної роботи і будуть реалізувати і розвивати в безпосередній професійній діяльності [10: 44].
Сюжетно-рольові та ділові ігри удосконалюють міжкультурні комунікативні вміння студентів,
сприяють активному використанню професійних знань через відтворення наближених до реальних
умов майбутньої професійної діяльності. Участь у таких іграх вимагає від студентів детального
аналізу ігрової ситуації, визначення проблеми, підбору методів та шляхів її розв’язання, застосування
не тільки набутих професійних знань, але й комунікативних умінь для виконання відповідних дій,
щоб досягнути бажаного результату. Ще О. М. Леонтьєв звертав увагу на те, що для оволодіння
продуктом людської діяльності, потрібно здійснити діяльність, адекватну тій, яка втілена у цьому
продукті.
Саме в групових формах навчальної діяльності, виступаючи активними їх учасниками, студенти
навчаються співпрацювати, допомагати один одному, співпереживати, зважати та поважати думки і
прагнення співрозмовника, приймати спільні рішення, розв’язувати конфліктні ситуації,
аргументувати власні дії, відповідати за них та за результати діяльності, проявляти самостійність,
комунікабельність, самоконтроль, толерантність, доброзичливість тощо. Як зазначила Г. М. Андрєєва,
процес сумісної групової діяльності відіграє визначальну роль у впливі людини на людину, тому що
всі форми спілкування виступають специфічними формами сумісної діяльності людей [11].
Отже, для формування у студентів готовності до міжкультурної комунікації потрібне
ціленаправлене міжкультурне навчання, що дасть можливість студентам продуктивно працювати на
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міжнародному рівні. У виконанні цього завдання значна відповідальність лягає на плечі педагогів,
оскільки саме їм потрібно підготувати студентів до міжкультурної комунікації.
Таким чином можна стверджувати, що педагогічна майстерність виступає умовою ефективної
підготовки до міжкультурної комунікації. Крім того, основними формуючими елементами, на нашу
думку, виступають гуманістична спрямованість навчального процесу та діалогічний характер
педагогічної взаємодії. Для створення якого було запропоноване використання різноманітних
групових форм та методів навчальної діяльності.
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Захарчук Н. В. Педагогическое мастерство как условие успешной подготовки студентов к
межкультурной коммуникации.
В статье приведен анализ роли межкультурной коммуникации при профессиональной подготовке
студентов на международном уровне, рассматривается проблема педагогического мастерства как
ведущего условия успешной подготовки к межкультурному взаимодействию, раскрываются и
исследуются элементы педагогического мастерства и пути их использования в учебном процессе.
Zakharchuk N. V. Teacher Skill as a Condition of Successful Preparation of Students for Intercultural
Communication.
The article gives the analysis of the role of cross-cultural communication in professional students’ training
for international collaboration. It studies the problem of pedagogical art as the leading condition for
successful training to participate in cross-cultural activities, the elements of pedagogical art and the ways to
implement them in the training process.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
В ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
У статті обґрунтовується актуальність проблеми стану духовності сучасної молоді, надаються
різні визначення поняття духовності, виділяються педагогічні умови та принципи виховання, що
забезпечують формування у студентів загальнолюдських моральних цінностей за допомогою
позааудиторної діяльності у вищих навчальних закладах.
Кожна епоха, як досить тривалий проміжок історичного часу, має свої ознаки: спосіб виробництва,
державний та суспільний лад, культурні надбання, спосіб і стиль життя тощо. Нашому поколінню
випало жити на зламі епох та в період становлення та розвитку нашої держави – незалежної України.
Труднощі на шляху утвердження та зміцнення країни, економічна криза, падіння життєвого рівня
більшості людей притупляють духовно-моральні почуття, натомість розвивають байдужість,
невпевненість, неврівноваженість, пасивність особистості.
З іншого боку, становище України, її інтеграція в європейське та світове товариство, відмова від
тоталітарних методів управління державою та побудова демократичного суспільства передбачають
орієнтацію на позитивні якості людини. Майбутнє нашої держави залежить від змісту цінностей, що
закладаються у світоглядні орієнтири молоді та від того, якою мірою духовність стане основою
їхнього життя. Тому значно зросла роль виховної діяльності зі студентською молоддю. Зокрема,
спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, бездуховності, антигромадянським
вчинкам – справа, яка потребує серйозної підготовки, кропіткої праці всіх, хто причетний до
освітнього та виховного процесу.
Проблема формування духовності студентів є актуальною, тому що належить до проблем
соціального характеру. У наш час часто можна почути заклики про підняття національної свідомості
людини та виховання справжнього громадянина. А поштовхом і основою для цього є, в першу чергу,
формування духовності особистості. Саме тоді суспільство буде вбачати в молоді майбутнє нашої
нації, рушійну силу, яка спроможна вирішувати проблеми держави, керуючись високими моральними
принципами та естетичними ідеалами. Адже від її ставлення до надбань поколінь, до країни, до
культури суспільства залежить зміст ціннісних орієнтацій та майбутнє багатьох поколінь.
Питання виховання молоді – одна з головних проблем нашої держави. Успішний розвиток
демократичних процесів в Україні залежить від духовного відродження громадян, гармонізації
соціального життя нації тощо. Саме духовність надає визначеності особистості.
Духовність – це творча спрямованість, наснага, енергія людини. Особистість має право на
самостійність, на індивідуальність. Однак для пробудження і подальшого духовного розвитку
індивіда потрібно створити відповідні умови. І питання це надзвичайно важливе, оскільки духовність
визначає спрямованість усіх розумових, емоційно-чуттєвих, вольових якостей людини, її здатність до
самоусвідомлення себе як особистості.
Пріоритети в домінуючих рисах майбутнього покоління – це питання все гостріше постає перед
освітою. Вивчаються і пропонуються різні технології формування духовності молоді. Це і духовна
реабілітація особистості через засоби масової інформації, через проникнення у світ мистецтва, через
спілкування, позанавчальна робота тощо.
Життєво важливі завдання, які стоять перед сучасною цивілізацією – це подолання соціальної й
національної несправедливості, припинення національної кризи. Все це потребує докорінного
перетворення свідомості багатьох людей, нового духовного відродження суспільства. У цьому
контексті для нашої держави надзвичайно важливо, щоб кожен її громадянин піднявся над своїми
власними проблемами і намагався збагатитися духовно.
У філософських науках поняття "духовність" завжди мало важливе значення та відігравало
визначну роль у вирішенні ключових проблем, а саме: людина, її місце й призначення у світі, зміст її
буття, культура, суспільне життя. І тому такі філософи як Платон, Аристотель, Гнат Юркевич,
Григорій Сковорода та інші вважали, що поняття "духовність" є похідним від слова "дух" (лат. "spirit"
та грец. "pneuma"), і означає рухливе повітря, повівання дихання, носій життя [3].
Тобто, духовність – це ідеал, до якого прагне людина у власному розвитку, орієнтація на вищі,
абсолютні цінності [1: 189].
Сучасні вчені вважають, що поняття "духовність" – це категорія етики, яка визначає моральний
вимір людської життєдіяльності, це живе джерело доброчесностей людини, її моральна спроможність
та вища цінність [2: 23].
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У філософському словнику за редакцією С. У. Гончаренка дано таке визначення духовності:
"Духовність – це індивідуальна вираженість в системі мотивів особистості двох фундаментальних
потреб: ідеальної потреби пізнання і соціальної потреби жити, діяти "для інших" [5: 41].
У психології проблемі формування духовності присвячені праці вчених: В. Гордона, Г. Оллпорта,
З. Фрейда, А. Маслоу, С. Рубінштейна та інших. Так, Р. Немов визначає поняття духовності як
пізнання світу, себе, змісту призначення себе в світі [4: 103].
Ми беремо за основу таке: духовність – це індивідуальна вираженість у системі мотивів
особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби жити,
діяти для інших.
Взагалі проблема духовності цікавила науковців давно. Про це свідчать праці педагогів:
Я. А. Коменського,
Г. Г. Песталоцці,
А. Ф. Дістервега,
А. С. Макаренка,
Г. Г. Ващенка,
В. О. Сухомлинського та інших. Учені визначали основні фактори, які впливають на духовне
становлення молоді, формування виховного ідеалу, зміст виховної діяльності щодо духовноморального виховання молоді.
На сучасному етапі проблемою духовності займаються вчені Є. Г. Барбіна, І. Д. Бех,
О. О. Вишневський,
Н. Й. Волошина,
І. А. Зязюн,
Н. В. Кічук,
Т. І. Люріна,
Г. С. Сагач,
С. С. Соловейчик, К. І. Чорна та інші.
У своїх дослідженнях учені визначали зміст підготовки молоді до пізнання та розуміння світу і
себе, до участі у процесі демократизації, до створення нового суспільства та економіки з орієнтацією
на духовно-культурні цінності. Уявлення про світ і міжособистісні відносини, які сьогодні
змінюються у блискавичному темпі, потребують нового погляду на освіту, іншого освітянського
мислення, а підготовка і реалізація нових програм освіти вимагають і надалі ґрунтовних досліджень
[6].
Структурними компонентами формування духовності є: індивідуальна вираженість людини, її
духовні, пізнавальні, соціальні потреби, самоактуалізація, різні види діяльності.
Велику роль у формуванні духовності відіграє зміст виховної діяльності.
Питання теорії та практики позааудиторної роботи знайшли відображення у працях таких
українських учених, як А. М. Алексюк, В. О. Білоусова, А. Д. Бондар, В. С. Заслуженюк,
М. Д. Ярмаченко та інші. Проблему організації позааудиторної роботи у вищих навчальних закладах
досліджували В. Т. Бабич, А. М. Бойко, Г. А. Глухова, В. Т. Кузь, Ю. Д. Руденко, П. І. Щербань та
інші. Методичні питання даної теми частково розглядали вчені Т. Д. Дем’янюк, Л. Г. Коваль,
О. В. Сухомлинська, Є. І. Сявавко, І. В. Смирнова та інші.
Позааудиторна робота у вищому навчальному закладі – складова частина навчально-виховного
процесу, одна з форм організації дозвілля студентів. Вона організовується і проводиться в
позааудиторний час органами студентського самоврядування за активною допомогою і при
тактовному керівництві з боку педагогічного колективу, особливо кураторів груп.
Проблема формування духовності студентської молоді, а особливо майбутніх медичних
працівників, – одна з найбільш складних та важливих проблем сучасної освіти.
Мета нашої статті – виявити педагогічні умови, що забезпечують формування духовності
студентів у навчальному процесі та в процесі позааудиторної діяльності.
Учені-педагоги здійснили ряд досліджень стосовно формування особистості під впливом масових
виховних заходів (С. Я. Дем’янчук, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало та інші).
Виділимо такі основні умови формування духовності особистості: обов’язкове врахування вікових
особливостей, врахування особливостей суспільної природи людини та колективної пізнавальної
діяльності, активне використання міжпредметних зв’язків для підвищення ефективності навчальних
процесів та для різнобічного, багатогранного розвитку особистості, комплексний підхід до організації
позааудиторної навчальної діяльності в навчальному закладі.
Слід додати, що сформований студентський колектив є не лише об’ктом педагогічного впливу, а й
сам деякою мірою перебирає на себе виховну функцію.
Пошуки шляхів удосконалення позааудиторної роботи щодо формування духовно-моральних
цінностей спричинили відродження такого методичного явища, як інтеграція навчання.
Саме міжпредметні зв’язки – взаємна узгодженість навчальних програм, обумовлена системою
наук та дидактичними цілями.
На сьогодні міжпредметні зв’язки в позааудиторній діяльності трактуються більш широко.
"Реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації передбачає докорінну перебудову не лише
педагогічного мислення, а й усієї системи освіти – вихід викладача за межі власного предмета. Настав
час осмислювати матеріал з позицій філософії, здійснювати міжпредметні зв’язки, усвідомивши місце
своєї дисципліни в загальній системі культури" [3: 50].
Активність студентів на сьогодні вважають дуже важливою для ефективності навчальновиховного процесу.
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"Активність в навчанні – дидактичний принцип, що потребує від викладача такої постановки
процесу навчання, яка сприяє вихованню у студентів ініціативності та самостійності, глибокому
засвоєнню знань, набуттю необхідних вмінь та навичок, розвитку в них спостережливості, мислення,
пам’яті та творчої уяви" [6: 104].
"Пізнаючи в процесі активної діяльності, студенти не тільки краще застосовують знання на
практиці, у них розвиваються дослідницькі навички, виховуються воля, характер, здатність долати
перешкоди …" [6: 33 ].
На сьогодні принцип активності в навчанні знайшов своє колективне вираження в
найрізноманітніших формах і заходах позааудиторної роботи.
Успіху в проведенні тієї чи іншої виховної акції, єдності мети та змісту, засобів та способів
досягнень мети можливо досягти лише за умови надання більшої самостійності діям студентів. Про
це свідчать результати різнопланових культурно-масових заходів, проведених у коледжі.
Багаторічна практика переконує, що основою формування духовності в студентському колективі є
такі принципи:
- єдність ідейної й організаційної основ студентського колективу;
- керівна роль викладача, організатора позааудиторної роботи;
- самодіяльність, творчість, ініціатива як особливі грані виявлення різноманітних відносин
між членами колективу;
- постійне примноження духовних багатств, особливо ідейних та інтелектуальних;
- гармонія високих, благородних інтересів, потреб і бажань;
- створення і дбайливе збереження традицій, передача їх від покоління до покоління як
духовне надбання;
- ідейне, інтелектуальне, естетичне багатство взаємовідносин між студентським колективом
та іншими колективами нашого суспільства;
- емоційне багатство колективного життя;
- сувора дисципліна і відповідальність особистості за свою працю, поведінку [8: 6-11].
Підвищення рівня сформованості духовності студентів відбувається шляхом проведення різних
форм позааудиторної роботи, впровадженням активних форм навчання, різноманітних ситуацій, які
розкривають структуру духовності.
Важливе значення в позааудиторній діяльності студентів належить масовим формам роботи.
Дехто вважає, що студентські масові заходи мають лише розважальний характер і є якимось
"заповнювачем вакууму" позааудиторного часу молоді. Справді, відпочинок є розумним, корисним і
цікавим лише тоді, коли має глибокий зміст. А оскільки зміст не може існувати без певної форми та
мети, то і відпочинок, набувши певної форми (вечір, свято, гра, екскурсія, похід тощо),
задовольняючи пізнавальні потреби студентів, повинен мати чітко виражену спрямованість. Він буде
корисним лише при максимальній активізації діяльності студентів, якщо сприятиме їх розвитку та
вдосконаленню під час проведення позааудиторної роботи з навчальної дисципліни. Кожен захід
повинен бути привабливим за змістом і цікавим за формою.
У Житомирському інституті медсестринства налагоджена певна система позааудиторної
діяльності. Найчастіше використовуються такі види масової позааудиторної роботи: відзначення
народних і державних свят, тематичні вечори, інтелектуальні ігри – "Що? Де? Коли", брейн-ринг,
"Поле чудес", "Перший мільйон", "Щасливий випадок", "Інтелект-шоу", турніри, КВК, різноманітні
конкурси та вікторини, екскурсії і походи, акції, диспути, змагання, "круглі столи", виставки,
семінари тощо. До проведення цих заходів залучають одночасно велику кількість студентів, бо ці
види масової позааудиторної роботи дозволяють розширити можливості впливу на особистість з
метою пропаганди знань, розвитку інтересу до наук, до творчості, фомування ініціативи студентів,
активізації їх пізнавальної діяльності, виховання духовно-моральних якостей.
Найчастіше практикують організацію предметних тижнів, які є поєднанням різних
позааудиторних заходів. До програми тижня включають екскурсії, вечори та свята, конференції,
лекції фахівців, зустрічі з цікавими людьми, веселі конкурси, перегляд відеофільмів, виставку книг,
організацію "круглих столів", диспутів, інтелектуальних ігор тощо. Закінчується тиждень виставкою
творчих робіт студентів і підведенням підсумків усіх проведених конкурсів, олімпіад, а також
нагородженням переможців.
Нетрадиційність форм проведення позааудиторних заходів під час предметного тижня,
добровільність участі в них, відсутність суворих часових обмежень дозволяють викладачу та
студентам досягти набагато вагоміших результатів, ніж на звичайному занятті. Такі заходи
залишають значний слід у свідомості та почуттях молоді і завдяки цьому мають велику навчальнопізнавальну та виховну цінність.
Отже, формування духовної культури молодої людини передбачає використання комплексного і
системного підходів у позааудиторній діяльності і включає в себе: систему цілей, завдань і напрямів
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виховання, систему принципів виховання, систему ефективних форм виховної роботи, систему оцінки
і контролю результатів виховання. Це допоможе молодим людям реалізувати свої здібності,
обдарування, примножити духовні засади.
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Коваленко В. А. Формирование духовности студенческой молодежи
в процессе внеаудиторной работы.
В статье обосновывается актуальность проблемы формирования духовности молодежи,
предлагаются разные определения понятия духовности. Выделяются педагогические условия и
принципы воспитания, которые обеспечивают формирование духовности студентов в учебном
процессе с помощью внеаудиторной деятельности.
Kovalenko V. A. The Formation of Spirituality in the Process Of Extra Curricular Activity.
The article deals with problems of formation of spirituality of young people, gives the definition of such
notions as spirituality, distinguishes pedagogical and principles of upbringing, that provides the formation of
spirituality of students in educational process with the help of Extra Curricular Activity.
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СТАН ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
НА ОСНОВІ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто стан проблеми дидактичної підготовки майбутніх учителів на основі
автономного навчання в сучасній українській вищій школі. З’ясовано ряд дидактичних принципів,
які необхідно використовувати під час навчання студентів. Запропоновано шляхи вдосконалення
дидактичної підготовки майбутніх учителів через індивідуалізацію навчання, особистісноорієнтований підхід до навчання та концепцію автономного навчання студентів.
Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в Україні орієнтують нинішніх і
майбутніх учителів шкіл і викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації на досягнення
основної мети, якою є сьогодні соціалізація то самореалізація особистості. Надзвичайно важливою за
таких умов є підготовка сучасного вчителя.
Педагогічна освіта забезпечується, як відомо, через профорієнтаційно-пропедевтичну підготовку
учнів до професії "учитель", підготовку педагогічних працівників за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями і післядипломну професійну освіту. Усі ланки педагогічної освіти повинні
забезпечити формування сучасного вчителя, який здатний розвивати особистість дитини,
зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток і готовий працювати творчо в закладах
освіти різного типу.
Актуальність даної статті безперечна, тому що знання й уміння не можна передавати від
викладача до студента, використовуючи тільки слова. Цей процес містить у собі знайомство,
сприйняття, самостійну переробку, усвідомлення і прийняття цих умінь, навичок і понять. Головним є
те, що полягає у функції самостійного, автономного навчання – формування висококультурної,
всебічно розвиненої особистості, тому що в самостійній інтелектуальній і духовній діяльності людина
може розкрити свій потенціал.
Метою даної статті є вивчення дидактичної підготовки майбутнього вчителя до організації
самостійної, автономної роботи і умов її організації.
Професійне становлення молодої людини розглядається як найважливіший завершальний етап
соціалізації. Професійному самовизначенню учнів та формуванню психологічної готовності до
професії вчителя повинна передувати спеціальна підготовка, метою якої є передусім самопізнання і
саморозвиток. Вважається, що надання учням можливості самоусвідомлення і самовивчення,
навчання їх техніки самоконтролю і саморегуляції, забезпечення їх знаннями про світ професій і
професійні вимоги та інструментарієм до обрання професії, дозволяють їм обрати її за внутрішніми
факторами: бажання оволодіти свідомо професією і докладати зусиль для професійного становлення,
усвідомлення наявності професійно важливих якостей і прагнення розвивати їх, сприйняття вищої
педагогічної освіти як підготовку до самореалізації, а не як придбання спеціальності. Повноцінна
самореалізація особистості можлива лише тоді, коли людина усвідомлює свої здібності, свої інтереси,
життєві переваги і мотиви поведінки і керується ними в різних життєвих ситуаціях; людина має
знання, вміння і навички, які дозволяють їй найповніше реалізувати свої здібності в конкретній
трудовій діяльності та в різноманітних суспільних відносинах.
У сучасних соціокультурних умовах освіта набуває високого статусу, зростає роль учителя, його
ключової позиції в суспільстві, оскільки через діяльність педагога відбувається становлення
громадянина як особистості та фахівця, змінюється інтелектуальний та духовний потенціал нації.
З метою покращення професійної підготовки педагогічних працівників державними документами
в галузі освіти передбачено забезпечити технологічну модернізацію вищих педагогічних навчальних
закладів шляхом проведення наукових досліджень з проблем педагогічної освіти, оновлення її змісту,
форм, методів. Великого значення набуває удосконалення дидактичної підготовки майбутніх
учителів та впровадження індивідуально-орієнтованих технологій у вищих навчальних
закладах.
Дидактика – галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання, виховання в процесі
навчання [1: 76-79]. Вважається, що першим почав використовувати цей термін німецький педагог
Вольфганг Ратке (1571-1635), який тлумачив дидактику як наукову дисципліну, що досліджує
теоритичні та методичні засади навчання. Статус науки дидактика отримала завдяки працям чеського
педагога Яна-Амоса Коменського, який у книзі "Велика дидактика" виклав основні принципи
навчання і форми його організації [2: 80-84].
У розвиток дидактики вагомий внесок зробили французькі просвітники педагоги XVIII століття
Клод-Андріан Гельвецій, Дені Дідро, Жан-Антуан Кондорсе, Жан-Жак Руссо.
© Коваль М. В., 2010
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В Україні дидактику розробляли О. Духнович (1803-1865), Б. Грінченко (1863-1910),
В. Сухомлинський (1918-1970). У розвиток загальної дидактики на різних етапах становлення освіти
й науки помітний внесок зробили наступні видатні радянські вчені: М. Пирогов, Ю. Бабанський,
А. Алексюк, В. Онищук, М. Данилов, І. Лернер, М. Скаткін, Й. Лінгард та ін. До сучасних
українських дидактів належать – В. Лозова, В. Радул, Г. Троцко та ін.
У різний час дидакти намагалися розкрити сутність та зміст професійної підготовки (В. Фієтор,
П. Пассі, Майкл Уест, У. Літлвуд, С. Ніколаєва та інші). Сьогодні ж це питання є особливо
актуальним в зв’язку з новими вимогами підготовки спеціалістів згідно з приєднанням України до
Болонської Конвенції та загальноєвропейських документів.
Дидактика як складова педагогічної науки постійно поновлюється оригінальними ідеями завдяки
знахідкам творчопрацюючих учителів та педагогів-новаторів. Важливі ідеї були розроблені такими
педагогами-дидактами як (В. Плахотник, О. Тарнопольський та інші). Проблемою соціокультурної
підготовки майбутніх спеціалістів займалися Н. Бориско, Л. Калініна, І. Самойлюкевич та інші.
Дидактика належить до системи гуманітарних загальнолюдських знань і через це має
взаємозв’язок практично з усіма науками. Філософія та соціологія дають змогу дидактиці враховувати
соціальні особливості життя та діяльності людей, їх вплив на процес навчання. Політологія розкриває
для дидактики проблеми, пов’язані із впливом політичних явищ та процесів на навчання людей.
Педагогічна психологія дає змогу враховувати психологічні особливості та закономірності процесу
засвоєння знань, умінь, навичок. Конкретні методики, зорієнтовані на викладання окремих дисциплін,
збагачують дидактику даними про перебіг навчального процесу при застосуванні різноманітних форм
і засобів навчання.
Дидактичні принципи є тим фундаментом, на якому ґрунтується теорія вищої освіти і навчання.
Вони вивчають зміст, організаційні форми і методи побудови навчального процесу у вищій школі.
До дидактичних принципів належать – принцип наочності, посильності, міцності, свідомості,
науковості, активності, виховуючого навчання, доступності, систематичності та послідовності,
колективності, індивідуалізації, розвиваючого навчання [1: 86-92].
При підготовці майбутніх учителів викладачам вищих педагогічних закладів слід спрямовувати
процес оволодіння знаннями, вміннями, навичками на індивідуалізацію навчання. Принцип
індивідуалізації реалізується в навчальному процесі шляхом урахування індивідуальнопсихологічних особливостей майбутнього вчителя, які значно впливають на успішність оволодіння
матеріалом. Забезпечення індивідуалізації навчання можливе тільки за умови обізнаності викладача з
особливостями своїх студентів та формами індивідуалізованого навчання.
Існують різноманітні форми впровадження індивідуалізованого навчання при підготовці
майбутніх учителів: самостійна робота під керівництвом викладача; самостійне оволодіння
матеріалом наодинці чи в групі шляхом широкого використання різноманітних підручників,
посібників, але під керівництвом викладача; самостійне оволодіння матеріалом шляхом опрацювання
навчального посібника без допомоги викладача; індивідуальна робота з одним чи кількома
викладачами; самостійне оволодіння матеріалом у спеціалізованих центрах.
Індивідуалізація навчання є складовою частиною загальної професійної підготовки майбутніх
учителів. Найбільш ефективним напрямом удосконалення технологій підготовки майбутніх учителів
є їх творча та особистісно-орієнтована спрямованість на розвиток активності, самостійності, творчих
здібностей, професійних умінь та навичок під час навчання у вищому педагогічному навчальному
закладі [3: 34-38].
У сучасній мовній політиці, в тому числі і в області іноземних мов, в останні роки утвердився
особистісно-орієнтований підхід до навчання. Одним із основних положень даного підходу є
направленість на розвиток особистості студента як активного суб’єкта навчальної діяльності та
всебічна підготовка його до неперервного процесу освіти, саморозвитку і самовдосконалення
протягом всього життя.
У контексті особистісно-орієнтованого підходу до навчання іноземних мов у зарубіжній теорії
та практиці викладання виділяється концепція автономії студента та автономного навчання [4:
5]. Головна ідея даної концепції заключається в тому, що досягнення автономії означає бажання і
здатність студента взяти на себе управління своєю навчальною діяльністю під час оволодіння
іноземною мовою: студент сам вирішує, що він хоче вивчати і як він хоче це вивчати, та бере на себе
відповідальність за прийняті рішення, так само як і за їх виконання. Іншими словами, у процесі
вивчення іноземної мови ставляться задачі розвитку особистості студента, формування в нього вмінь
та навичок з оволодіння іноземною мовою, здатність самостійно/автономно управляти даною
діяльністю як в конкретній навчальній ситуації, так і в контексті подальшого неперервного вивчення
мови.
Розвиток автономії студента під час вивчення іноземної мови є найважливішою освітньою
метою сучасних програм по іноземним мовам [6]. При цьому рівень автономії, самостійності у
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процесі вивчення іноземної мови розглядається як обов’язковий критерій рівня володіння мовою, яка
вивчається.
Концепція автономії студента в навчальній діяльності розвивалась згідно до загальних положень
концепції особистісно-орієнтованого навчання, демократизації освіти, гуманістичної та когнітивної
психології. В області іноземних мов концепція автономії студента та автономного навчання спершу
розроблялася у зв’язку з навчанням іноземної мови дорослих, вивчення іноземної мови для
спеціальних цілей (Language for specific purposes – LSP). Пізніше ця проблема була перенесена на
більш широку аудиторію, в тому числі і у вуз, та стала предметом досліджень у контексті
неперервного навчання у програмах Ради Європи.
У вітчизняній педагогічній та психологічній науці проблема автономії студента в процесі
навчання являється загальною тенденцією до демократизації та гуманізації освіти, що зумовлено
перш за все демократизацією та гуманізацією суспільства в цілому. Соціальні тенденції в суспільстві
ставлять перед системою освіти задачу виховувати особистість, яка усвідомлює свою соціальну
позицію, соціальну свободу, здатність думати і діяти незалежно, нести особисту відповідальність в
умовах суспільства, яке змінюється і розвивається.
Автономне навчання – це не форма організації навчальних занять і не метод навчання. Її
правомірно розглядати скоріше як засіб залучення студентів у самостійну пізнавальну діяльність,
засіб її логічної і психологічної організації [4: 5].
Основною вимогою суспільства до сучасної системи освіти є формування особистості, що вміла б
самостійно творчо вирішувати наукові, виробничі, суспільні задачі, критично мислити, виробляти і
захищати свою точку зору, свої переконання, систематично і безупинно поповнювати й оновлювати
свої знання шляхом самоосвіти, удосконалювати вміння, творчо застосовувати їх у дійсності.
Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука
майбутнього. Вона є засобом відтворення і нарощування інтелектуального, духовного потенціалу
народу, виховання патріота і громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення
авторитету держави на міжнародній арені.
Основна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної
особистості, для виховання покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати
цінності громадянського суспільства [7].
У сучасних документах про освіту – законах України "Про освіту", "Національній доктрині
розвитку освіти" – визначено вимоги суспільства до особистості: бути самостійною, брати
відповідальність на себе, мати усвідомлену громадянську позицію, розвивати функціональну
грамотність.
Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, що відбуваються
протягом останніх двадцяти років у європейських країнах і пов’язані з визнанням значимості
оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників,
форм і методів навчання. Європейські країни сьогодні розпочали широку дискусію з приводу того, як
озброїти людину необхідними знаннями і вміннями, щоб вона мала гармонійну взаємодію з
технологічним суспільством, що швидко розвивається. Саме тому важливим є усвідомлення поняття
компетентності в суспільстві, що ґрунтується на знаннях. Важливо розуміти, який саме
компетентностей необхідно навчати і як, що має бути результатом навчання.
Завдання модернізації освіти не можуть розв’язуватись лише в контексті реалізації когнітивної
функції навчання. Особистісні функції, а саме: самостійність, ініціативність, відповідальність,
критичність, креативність, рефлективність можуть бути сформовані лише в особистісно-адаптованій
системі навчання.
В основі дидактичної системи адаптованого навчання лежить особистісно-діяльнісний підхід,
відповідно до якого студент стає суб’єктом саморозвитку, самоосвіти, самореалізації і
самоактуалізації, а навчальний процес, його категорії (цілі, зміст, методи, форми, засоби)
сприймаються студентами як особистісно значимі орієнтири.
Особливістю цієї системи є те, що не студент пристосовується до системи навчання, а її будують з
урахуванням запитів громадянина: потягу до свободи; побудови власної системи змісту пізнання;
потреби в самоутвердженні. Адаптоване навчання надає можливість розвивати індивідуальність
кожного, створює необхідні умови для його саморозвитку, самовираження, можливість реалізувати
себе у пізнанні, спілкуванні та діяльності, активізувати свій неповторний, індивідуальний природний
потенціал.
У кінці XX на початку XXI століття у всіх сферах життєдіяльності людини та соціальних
інститутах суспільства відбуваються радикальні зміни. Вища освіта як один з цих інститутів відчуває
на собі вплив цих змін найгостріше, тому що вона відображає стан всього суспільства.
Одна з причин цих змін – прискорюючий розвиток технології, яка проникає у всі сфери нашого
життя. Нові технології – перш за все інформаційні, комп’ютерні та телекомунікаційні не тільки
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впливають на характер процесу трансформації світової цивілізації, але й породжують масову потребу
у навчанні та постійному підвищенні кваліфікації, тим самим змінюючи як форму, так і зміст освіти.
Виникають
нові
дидактичні
концепції
неперервного
навчання,
індивідуалізованого,
персоналізованого і автономного навчання. Одночасно з’являються нові засоби і методи навчання.
Від того як визначається поняття "самостійна робота", залежить її організація та проведення.
Ми розглядаємо самостійну роботу як самостійну пізнавальну діяльність, яка включає не тільки дії
по виконанню вправ різного типу, але й дії самостійного регулювання та управління навчальною
діяльністю в цілому.
Говорячи про формування самостійності, ми маємо на увазі дві тісно пов'язані між собою задачі.
Перша з них полягає в тому, щоб розвивати у студентів самостійність у пізнавальній діяльності,
навчити їх самостійно опановувати знання, формувати свій світогляд; друга — в тому, щоб навчити їх
самостійно застосовувати здобуті знання в навчанні і практичній діяльності.
Автономна діяльність не самоціль. Вона є засобом боротьби за глибокі і міцні знання студентів,
засобом формування активності і самостійності особистості, розвитку її розумових здібностей.
У даній статті ми розглядали, аналізували та вивчали стан проблеми дидактичної підготовки
майбутнього вчителя на основі автономного навчання. З усього вище наведеного ми можемо зробити
висновок, що дана проблема все більше досліджується та набуває швидкого розвитку в час науковотехнічного прогресу та під час організації автономної діяльності та індивідуалізації навчання. Все
більше вітчизняних та зарубіжних науковців відкривають нові підходи до вивчення та впровадження
самостійної, автономної роботи майбутнього вчителя в навчальний процес, що в результаті має дати
формування та розвиток всебічно розвинутої особистості, яка здатна навчатися та розвиватися
протягом всього життя.
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Коваль М. В. Состояние проблемы дидактической подготовки будущих учителей
на основе автономного обучения.
Рассмотрена проблема дидактической подготовки будущих учителей на основе автономного
обучения в современной украинской высшей школе. Выяснен ряд дидактических принципов, которые
необходимо использовать во время обучения студентов. Предложены пути усовершенствования
подготовки будущих учителей с помощью индивидуализации обучения, личностно-ориентированный
подход к обучению и концепцию автономного обучения студентов.
Koval M. V. The Situation of the Problem of Didactic Training of Future Teachers
on the Basis of Autonomous Learning.
The article deals with the problem of didactic training of the future teachers on the basis of autonomous
learning in modern Ukrainian high school. The didactic principles which should be used during the process
of studying are figured out during this research. The ways of the improvement of didactic training of the
future teachers through individualization of studying, through personally-targeted approach and autonomous
learning of students are given in this article.
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Л. В. Серман,

викладач
(Івано-Франківський коледж фізичного виховання)
ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ
Дана стаття присвячена вивченню впливу технічного прогресу на формування комунікативних умінь.
Проаналізовано роль телебачення, Інтернету, дистанційного навчання. Здійснено порівняння
позитивних та негативних сторін новітніх технологій навчання. Висвітлено проблему підготовки
мільйонів людей до життя та діяльності в абсолютно нових умовах інформаційного суспільства.
Зосереджено увагу на цінності реального спілкування.
Ще з давніх часів комунікативні вміння людини цінувались досить на високому рівні. Коли дар
переконання вважався чи не найголовнішим у різних галузях суспільства. У даний час, просте
людське спілкування замінили – перегляд телебачення, комп’ютер, Інтернет, супермаркети (де не
потрібно навіть вести розмову із продавцем), занепад цінності книги, дистанційне навчання,
тестування замість усних іспитів.
Мета статті: моделюючи процес формування комунікативних умінь, визначаючи їх зміст, види,
форми ми вважали за необхідне проаналізувати на даному етапі дослідження проблеми впливу
технічного прогресу, позитивні та негативні сторін новітніх технологій навчання.
Телебачення є найпотужнішим аудіовізуальним засобом масової комунікації та має велику силу
впливу на суспільство. Телебачення є одним з найбільш масових засобів інформації, освіти,
політичного і культурного виховання людства; також одним з основних засобів зв'язку, широко
використовуваним у наукових дослідженнях при обсервації об'єктів з віддалі, в техніці,
промисловості, транспорті, будівництві, сільському господарстві, метеорології, космічних і
нуклеарних дослідженнях, у військовій справі тощо [1]. Це є супровід у повсякденному житті людини
та невід’ємною розвагою молодого покоління.
Воно впливає на життя та навчання молодого покоління, проте, не завжди у всіх правильний вибір
телевізійних програм і дуже часто телевізор використовується як "фон". Візуальне зображення
дозволяє відмовитися від реальності, забути про невиконані завдання.
Спілкуючись, молоде покоління активно пізнає світ: фантазує, вчиться підтримувати бесіду.
"Взаємодія" з телевізором розвиває пасивність. Швидка зміна кадрів негативно впливає на мозок,
велика кількість інформації стомлює, а живе спілкування замінюється його сурогатом – нескінченною
рекламою і вульгарними шоу.
Часто можна отримати серйозну залежність від блакитного екрану. Більше того, перегляд деяких
програм та фільмів може породжувати агресію, особливо якщо людина не здатна відрізняти вигадку
від реальності.
Зайве захоплення переглядом телепередач може провокувати пасивне засвоєння та обмежувати
роботу мислення, що негативно позначається на інтелектуальних здібностях.
Багато людей вважає, що телевізор – це непотріб, який зомбує психіку.
У дітей, що багато часу проводять перед телеекраном, атрофуються розумові здібності, вони
звикають до способу життя пасивних спостерігачів, мало читають, не вміють аналізувати й викладати
побачене й прочитане ні усно, ні письмово, у них погана пам’ять, погано розвинуті навички усного
мовлення.
З технічним прогресом спостерігається також швидка заміна телебачення Інтернетом. Відповідно,
і живе спілкування витісняється Інтернетом.
За статистикою, темпи зростання кількості користувачів Інтернету вже перевищують
загальносвітові (40-45% в Україні і 30-35%, відповідно, – у світі). Це, щоправда, поки не можна
назвати бумом розвитку Інтернету, та все ж мережа дедалі більше входить у повсякденне життя
пересічного українця, про що свідчать різноманітні дослідження й опитування вітчизняних фахівців
[2].
Інтернет, за Д. Пилипенко, – віртуальна модель суспільних відносин, яку можна розглядати в
традиційній для соціології системі категорій і понять, законів і закономірностей, методів і механізмів
її розвитку. Усе, взяте в цілому, відіграє вирішальну роль у трансформації соціальної структури [3].
О. Маліс доводить, що Інтернет – це потужний інформаційно-пропагандистський засіб здійснення
діяльності, який поєднує функції телебачення й друкованих видань. Можливості забезпечення
оперативності публікації інформації при практично необмежених обсягах і незначних витратах на
поширення, доступність для користувача, мультимедійні можливості, візуалізація й інтерактивність
перетворюють Інтернет на наймогутніший інструмент [4: 26].
Д. Пилипенко, стверджує, що на початковому етапі Інтернет заявив про себе як технічна система,
що дає змогу вирішувати технологічні завдання, ця система виявилася дуже зручною для соціальних
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комунікацій. Розвиток Інтернету відбувся завдяки забезпеченню дуже зручного способу для
спілкування й взаємодії людей. В Інтернет поступово поринає вся розмаїтість життя людства:
дозвілля, спілкування, інформаційний сервіс і всі види професійної діяльності. Складно назвати те
поле людської діяльності, у якому не спостерігалося хоча б спроб входження в середовище Інтернету
[3].
Неможливо недооцінювати досягнення в області інформаційних технологій. Але, незважаючи на
те, що можливості, надані суспільству мережею Інтернет, могутні, помітний і широкий спектр
породжуваних нею небезпек. Одержуючи безсумнівні переваги від використання інформаційних
систем, побудованих на основі глобальних комп’ютерних мереж, суспільство поступове входить у
залежність від їхнього нормального функціонування. Даний факт змушує виробляти нові підходи до
захисту інтересів особистості, суспільства, держави в цій сфері [5].
Доступ до Інтернету, за Пилипенком дає необхідні передумови для формування відкритого
суспільства, яке вимагає трансформації соціальної структури суспільства. Він характеризує процеси
не тільки у сфері людської інформаційної комунікації, але й відображає динаміку людського
спілкування в соціологічних категоріях соціальної мобільності. Оскільки мережа є відкритою
системою, то вона долає комунікаційні бар’єри, якими насичений соціальний простір [3].
Слідом за М. Назар, вважаємо, що використання інформаційних і мультимедійних технологій,
інфокомунікативних потенціалів мережі Інтернет, які надають можливості швидко, легко і
економічно відправляти та одержувати значні масиви різноманітних даних, відкриває нові та
практично безмежні горизонти в галузі навчання та освіти [6].
Проте, автор слушно зауважує, що це ставить перед системою освіти принципово нову глобальну
проблему: проблему підготовки мільйонів людей до життя та діяльності в абсолютно нових умовах
інформаційного суспільства, в якому домінуючу роль відіграє мережа Інтернет [6].
Разом з тим, Д. Пилипенко, вважає, що Інтернет зменшує час на якість підготовки до спілкування,
дотримання усталених мовних норм, продумування стратегії встановлення контакту з урахуванням
місця та значущості людини в соціальній структурі [3].
У нашому дослідженні ми розглядаємо саме студентів коледжу фізичного виховання (надалі
Студенти). Студенти цікавлять нас як учасники учбового процесу. Характерними рисами для
Студентів нашого коледжу є:
- Достатньо висока матеріальна база. Більшість Студентів має доступ до мережі Internet в
даному закладі.
- Високий ступінь різнорідності інтересів. Достатньо висока матеріальна забезпеченість дає
можливість Студентам вільно обирати собі захоплення, та цікавитися будь-чим. Цей факт
ускладнює здійснення нашого дослідження, адже нам потрібно буде з'ясувати ще і інформаційну
орієнтацію студента.
- Низький рівень зацікавленості в успішній реалізації учбового процесу. Причиною цього є
впевненість щодо "батьківської допомоги", що досить часто зустрічається серед студентів. Саме
тому ми повинні з'ясувати якісну характеристику впливу мережі на студентів, та на учбовий
процес зокрема.
Інформація – це міра неоднорідності речовини. Практично, інформація – це відомості про
оточуючий світ та про процеси, що в ньому відбуваються, що сприймаються людиною чи
спеціальним пристроєм. У нашому дослідженні ми розглядаємо інформацію як текст, відео- та аудіо
кліпи, що сприймаються студентом та тією чи іншою мірою впливають на учбовий процес.
Інформаційна орієнтація – характер та ступінь надання переваг інформації того чи іншого
характеру. Практично, це співвідношення між різними типами інформаційних потоків, що надходять
до користувача. У нашому дослідженні ми розглядаємо інформаційну орієнтацію в її практичному
аспекті.
Мережа Internet (надалі Мережа) – всесвітня асоціація комп'ютерних мереж, інтегрована мережева
павутина, що складається з різноманітних, фізично неоднорідних комунікаційних мереж, що об'єднані
в єдину логічну архітектуру. Internet об'єднує велику кількість серверів, на яких знаходиться
необмежна кількість інформації на різноманітні теми. Тобто Мережа – є структура інформаційно
неоднорідна.
Практично, Мережа – це інформаційна система. Інформаційна система – це сукупність
взаємопов'язаних впорядкованих інформаційних елементів, що взаємодіють між собою.
Вона містить такі основні елементи:
- Канали зв'язку (телефонні, оптичні, супутникові, радіоканали тощо);
- Інформаційні вузли – вузли, між якими здійснюється обмін інформацією завдяки каналам
зв'язку (кінцеві користувачі, сервери, інформаційні банки тощо).
Вузли, на котрих розміщена загальнодоступна інформація називаються серверами або сайтами.
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У нашому дослідженні ми розглядаємо Мережу як процес обміну інформацією. Нас цікавить саме
процес, у якому студент має можливість обміну різнорідною інформацією завдяки Мережі та реалізує
цю можливість. Нас не цікавлять технічні подробиці.
Учбовий процес – процес, що ведеться в учбових закладах під час практичної діяльності студентів,
за допомоги викладачів та адміністрації. Практично, учбовий процес – це процес отримання знань
Студентами. У нашому дослідженні це, в першу чергу, результат такого отримання знань. Саме
результат (успішність) учбового процесу нас цікавить найбільше. Тому в нашому дослідженні ми
повинні з'ясувати, як, в залежності від різних параметрів перебування у Мережі змінюється
успішність учбового процесу.
Вплив Мережі на учбовий процес студентів – вплив, що спричиняє Мережа на Студента. У
нашому дослідженні ми розглядаємо саме вплив на успішність, що спричиняється через витрату часу
та обмін інформацією. Ми не розглядаємо негативний вплив на здоров'я чи психіку студента.
Доступ до мережі Internet не завжди покращує успішність студентів та учбовий процес взагалом.
Причиною цього є те, що мережа дає можливість студентам не лише отримати певну інформацію для
виконання певної роботи, але і можливість одразу отримати виконану роботу, і тим самим отримати
результат не виконуючи нічого. Це певний парадокс: мережа не тільки не сприяє отриманню більшої
кількості інформації, а і сприяє не отриманню ніякої.
Ряд небезпек пов’язаний зі спробами певних сил використовувати інформаційні можливості
мережі для формування суспільної думки, впливу на маси з метою досягнення своїх інтересів.
Безумовно, інформаційному впливу найбільшою мірою піддається найбільш масова й активна
частина аудиторії Інтернету – молодь. На молодих людей буквально обрушується потік інформації,
значну частину якої вони просто не в змозі адекватно сприйняти. Частина матеріалів, поданих в
упередженому виді, здатна привести до моральних деформацій, породити агресію, прагнення до
прояву насильства [5].
Негативним моментом для Д. Пилипенко є поширення провокаційної інформації, здатність
змінити соціальні та психічні характеристики людини. Потенційно повна анонімність спілкування в
Інтернеті, "розчинення" себе в електронному просторі, де індивід – це набір технічних даних,
зафіксованих в IP-адресі, спричинила тенденцію до втечі в мережу від реального життя,
самовиключення із соціального життя, заміни реальної мобільності на віртуальну [3].
Ця тема є надзвичайно актуальною зараз та обговорюється у різних галузях, для прикладу, у
Ватикані на асамблеї – "Культура Інтернету і комунікація Церкви", вплив Інтернету на молодь та їх
освіту і здоров’я.
Зрозуміло, що новітні технології – це прогрес суспільства, але ми маємо дотримуватись середини і
не забувати про цінності спілкування, оскільки в повсякденній праці та житті воно неабияк потрібно.
Уявимо як майбутній викладач фізичної культури може навчити студента та виховати свідому
особистість, який сам не розмежовує впливу технічного прогресу і підходу до нього.
Так само, аналізуючи дистанційні технології навчання, які можна розглядати як природний етап
еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних
навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної
аудиторії.
Вважають, що ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі
почувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість
роботи з навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект
у значній мірі залежить від того, наскільки регулярно займається той, хто навчається. Послідовне
виконання контрольно-діагностичних завдань і випускної роботи, а також підтримка у всіх питаннях з
боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння знань.
А головна складність – змусити себе вчитися. Ще одна проблема – відсутність особистого
спілкування з викладачем. Питання електронною поштою нагадують запити в довідкову службу, а
семінари – інтернет-форуми.
Розповідаючи про особливості дистанційних технологій навчання, можна відзначити, що даний
вид навчання підходить не для всіх. Система підготовки в українських школах не зорієнтована на
формування самостійності в учнів, а іноді людині дана технологія просто не підходить [7].
З розвитком мережі Інтернет поступово міняються підходи до викладання іноземної мови, проте
не можна нехтувати особистим спілкуванням між студентами та викладачами.
Відповідно, потрібно контролювати роботу студентів, вказуючи на правильність та дієвість
впливу технічного прогресу. Цього можна досягнути чітко поставленим завданням перед ними після
роз’яснень важливості використання новітніх технологій та виокремити їх позитивні та негативні
сторони.
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Серман Л. В. Влияние технического прогресса на формирование коммуникативных умений.
В данной статье раскрываются влияние технического прогресса на формирования
коммуникативных умений будущих учителей физического воспитания. Проанализировано роль
телевидения, интернета, дистанционного обучения. Выполнено сравнение положительных и
отрицательных сторон новейших технологий обучения. Освящена проблема подготовки миллионов
людей к жизни и деятельности в абсолютно новых условиях информационного общества.
Сосредоточено внимание на ценностях реального общения.
Serman L. V. The Influence of the Technical Progress on the Communicative Skills' Formation.
This article is about the influence of technical progress on the formation of communicative skills of future
teachers in the sphere of physical education. The role of television, internet, distant learning is analyzed. The
comparison of positive and negative sides of modern technologies of learning is made. The problem of
preparedness of people to the life and activity in absolutely new conditions of information society is lighted
up. The attention is paid to the values of real communication.
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УДК 37.032
С. М. Тарасенко,

викладач
(Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова
Національного авіаційного університету)
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
У статті розглянуто сутність невербальної комунікації та основні невербальні засоби передачі
емоційного стану людини. У ній аналізуються види і функції несловесних компонентів спілкування, їх
роль у комунікативній діяльності, оскільки існують ситуації, в яких особа, що говорить, надає
перевагу саме невербальним компонентам як більш компактному, зручному або єдиному можливому
засобу передачі інформації.
На питання: що є головним у красномовстві, найвидатніший політичний оратор класичної Греції
Демосфен відповів: "По-перше, дія, по-друге, дія і, по-третє, знов-таки дія".
Своїми публічними виступами Демосфен прагнув вплинути перш за все на психіку людей, їхню
волю та емоції. Цьому сприяли його відмінно поставлений голос і ретельно пророблений ним текст
промови з опорними і кодовими фразами. Кожна така фраза, у сполученні з чудово відпрацьованою
мімікою та жестикуляцією, поетапно трансформувала психіку мас у потрібному ораторові напрямку.
Найважливішим аспектом у досягненні взаєморозуміння між людьми є невербальний контекст
спілкування. Це означає, що досягти більш досконалої проникливості у спілкуванні можна лише за
умови володіння всім арсеналом невербальної комунікації.
Метою статті є аналіз важливості та специфіки проблеми формування культури невербальної
комунікації майбутніх офіцерів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу.
Одним із чинників, що впливає на ефективність ділового спілкування військовослужбовців є
соціально-перцептивні здібності. Саме вони визначають здатність особистості розпізнавати
особливості оточуючих за допомогою вербальних і невербальних сигналів, знаходити такі стратегії і
тактики спілкування, які найбільшою мірою підходять до конкретної ситуації та особистості,
водночас відповідаючи власним можливостям. А їх всебічне виявлення, використання і розширення в
ході спілкування – це шлях до самовдосконалення особистості [1].
Тому стає зрозумілою важливість формування у майбутніх офіцерів культури невербальної
комунікації, зокрема виховання в них звички до правильної поведінки під час комунікації, до
стриманих, але виразних жестів, турботи про культуру зовнішнього вигляду.
Розв’язання даної задачі веде до підвищення загальної культури майбутніх фахівців, рівня їх
гуманітарної освіченості.
Людина може певним чином контролювати своє мовлення (шляхом аналізу міміки, жестів,
інтонації, оцінки правильності, щирості мовної інформації). Але для глибокого та чіткого розуміння
невербальних елементів спілкування необхідне, як правило, спеціальне навчання.
Невербальну комунікацію можна визначити як культурно-історичний та психологічний феномен
внутрішньої природи людини, що є тісно пов'язаним з розвитком і становленням особистості, її
психічним станом і властивостями. Вона виступає засобом об'єктивізації та одним зі шляхів пізнання
людини [2].
Американський учений Альберт Мeрабян у 1971 році сформулював правило "7%-38%-55%". Суть
цього правила полягає в тому, що існує три основних елемента комунікації: Слова, Тон голосу, Мова
тіла (жести, міміка). При цьому Слова несуть у собі 7% впливу на прихільність та відношення до
комунікатора, тон голосу – 38%, а Мова тіла – 55%. Тому для ефективної комунікації, що стосується
емоцій, усі три елемента мають доносити одну і ту ж саму інформацію. Лише в цьому випадку
повідомлення буде "конгруентним" [3].
До проблеми вивчення невербального спілкування в різні часи зверталися філософи, психологи,
медики, лінгвісти, мистецтвознавці. Одним із піонерів фізіогноміки, наприклад, вважається
Аристотель. Прибічники його школи вважали, що по загальному виразу деяких рис особи можна
розпізнати характер людини, оцінити рівень її здібностей. А найвідоміший римський мислитель та
оратор Цицерон учив ораторів правильно жестикулювати. Імовірно що перший словник жестів
належав римському ритору Квінтиліану (I століття до н.е.).
Зверталися до цієї проблеми і вітчизняні психологи та педагоги. Педагог А. С. Макаренко,
наприклад, у своїх працях висловлював думку про те, що вихователь не може вважатися добрим,
якщо він не володіє мімікою, не може надати своєму обличчю необхідного виразу або стримати свій
настрій. Вихователь, на його думку, повинен уміти організовувати, ходити, шуткувати, бути веселим
© Тарасенко С. М., 2010
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та сердитим. Вихователь повинен поводити себе таким чином, щоб кожен його рух виховув, завжди
повинен знати, чого він хоче в даний момент та чого не хоче [4].
Але серйозним дослідженням проблем невербального спілкування вчені реально і систематично
почали займатися лише з 60-70-х рр. минулого століття.
Зазначаючи, що мовлення є основним, але не єдиним способом спілкування (адже люди
обмінюються інформацією за допомогою багатьох інших засобів), Ф. С. Бацевич приділяє значну
увагу елементам комунікативного коду, які мають немовну (але знакову) природу і разом із засобами
мовного коду служать для створення, передавання і сприйняття повідомлень, та визначає їх як
невербальні засоби спілкування.
Оскільки різні невербальні засоби спілкування витворюються та сприймаються різними
сенсорними системами (зором, слухом, смаком, нюхом, тактильними відчуттями тощо), існує
декілька типологій цих засобів.
У таблицях 1 – 3 подано класифікацію невербальних засобів спілкування, де враховуються
найважливіші сенсорні системи людини та темпоральні (часові) характеристики спілкування [5].
Таблиця 1.
Класифікація невербальних засобів спілкування
Акустична
Екстралінгвістика

Просодика
– темп мовлення
– тон
– тембр
– висота гучності
– манера мовлення
– спосіб артикуляції

– паузи
– кашель
– зітхання
– сміх
– плач

Таблиця 2.
Оптична
Кінесика
– значущі рухи:
– міміка
– постави тіла
– жести
– хода
– контакт очима

Проксеміка

Графеміка

Зовнішній вигляд

– відстань між мов- – почерк
– специфіка підрядкових
цями
і надрядкових знаків
– дистанція
– специфіка розміщення
– вплив території
– вплив орієнтацій розділових знаків
– символіка скорочення
– просторове розміщення співбесідників

– фізіогноміка
– тип і виміри тіла
– одяг та його стиль
– прикраси
– зачіска
– косметика
– предмети
особистого вжитку
Таблиця 3.

Тактильно-кінестична

Ольфакторна

Темпоральна

Такесика

Запахи

Хронеміка

– потискування рук
– поцілунки
– дотики
– поглажування
– поплескування

– запах тіла
– запах косметики

– час очікування початку спілкування
– час, проведений разом у спілкуванні
– час, протягом якого триває
повідомлення мовця
– час хезитації

Аналіз засобів невербальної комунікації дає змогу виявити такий аспект комунікативного процесу,
як наміри його учасників. Адже вони справляють суттєвий вплив на характер міжособистісних
стосунків [6].
Г. В. Колшанський зазначав, що несловесні знаки не є залишоком, який виділяється з мовної
системи, а являє собою особливий функціональний компонент парамовної системи, тобто ту
комунікативну підсистему, яка доповнює функцію вербальної комунікативної системи [7].
Положення про те, що невербальна комунікація полегшує процес сприйняття вербально вираженої
інформації, є одним з основних, що використовується для її характеристики [8].
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Врахувавши той факт, що невербальна та вербальна комунікація взаємодіють, учені визначили
основні функції невербальних повідомлень стосовно вербальних. Це:
- доповнення (у тому числі дублювання і посилення) вербальних повідомлень;
- заперечення вербальних повідомлень;
- заміщення вербальних повідомлень;
- регулювання розмови [9].
А. Д. Бєлова зауважує, що інформацію, закладену в невербальних компонентах, можна вважати
імпліцитною. Адресат отримує її швидше на інтуїтивному та емоційному рівнях.
Шляхом засвоєння комунікативних повідомлень носіями певної культури, як правило, є
спостереження, копіювання невербальної поведінки інших людей. Експлікуються невербальні
повідомлення під домінантним впливом правої півкулі головного мозку [10].
Отож, вербальні та невербальні засоби спілкування можуть підсилювати або ослаблювати
взаємодію. Тому інтерпретувати ці сигнали потрібно не ізольовано, а в єдності з урахуванням
контексту. Також бажано розвивати здатність читати невербальні сигнали, які нерідко мимовільно
передає іншим наше тіло.
Характерним є те, що здебільшого люди віддають перевагу саме тій інформації, яку одержують
через невербаліку, тому що жести і пози підпорядковані підсвідомості [11].
В умовах службової взаємодії тональність невербальної поведінки має залишатися нейтральною.
Володіння мімікою, уміння передавати емоції є професійною вимогою усіх, хто працює з людьми.
Виключно важливим компонентом процесу комунікації є візуальна взаємодія (контакт очей).
Підтвердження ця думка знаходить у висновках дослідників, які стверджують, що близько 80%
чуттєвих вражень людина отримує через органи зору. Згідно з сучасними даними, погляд виконує
роль керуючого впливу, забезпечуючи зворотній зв'язок щодо поведінки партнера та рівня його
залученності до комунікації. Велику роль погляд відіграє і в обміну репліками, де він виконує
сигнальну функцію, а також бере участь у регулюванні дистанції [12].
За допомогою очей ми одержуємо точні і відкриті сигнали, тому під час ділової розмови важливо
контролювати вираз очей, зустрічатися поглядом з комунікантом не менш 60 – 70% часу контакту.
Погляд рекомендується направляти на уявлюваний трикутник на чолі співрозмовника і не опускати
нижче його очей.
У фізіологічних дослідженнях помічено, що, коли людина задоволена, радісно збуджена, її зіниці
розширюються в 4 рази в порівнянні з нормальним станом, і навпаки. За цією ознакою можна
довідатися реакцію на почуте.
Ще одними найбільш поширеними невербальними знаками є жести, як виражальні рухи рук та
інших частин тіла. Жестикуляція – явище історичне та соціальне. Ще Ч. Дарвін писав, зокрема у своїй
праці "Вираження емоцій у людини і тварин" (1872), про те, що деякі риси жестикуляції і міміки
людини нагадують рухи тварин.
А. Ф. Коні в "Порадах лекторам" пише: "Жести пожвавлюють мовлення, але ними варто
користуватися обережно. Виразний жест повинен відповідати змісту і значенню даної фрази чи
окремого слова. Занадто часті, одноманітні, метушливі, різкі рухи руками неприємні, приїдаються і
дратують" [13].
Одні жести є довільними (ритмічні, вказівні і т.п.), інші – обумовлені імпульсами підсвідомості.
Розуміння невербальної мови дозволяє точно визначити задуми, позицію співрозмовника. Позбутися
від несвідомих жестів і рухів тіла можна тільки шляхом тривалого тренування, відпрацьовування.
Про тісний зв'язок між невербалікою та відчуттями людини свядчить доробок останніх років у
галузі психології та психотерапії — нейролінгвістичне програмування.
В якості висновку слід зазначити, що важливість формування культури невербальної комунікації
майбутніх офіцерів обумовлена необхідністю формування в них навичок міжособистісної взаємодії,
розвитку рефлексивних здібностей, зміни стереотипів, що заважають особистості справлятися з
нестандартними ситуаціями фахової діяльності, можливості самореалізації у спілкуванні. Цей процес
має бути спрямованим на допомогу курсантам в усвідомленні власних недоліків у розвитку
невербальних умінь, виявленні та оцінці потенційних можливостей, реалізації отриманих знань на
практиці. Доцільним виявляється використання у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу
різноманітних методів роботи: аналітичних вправ, психотренінгів, експертної роботи, рефлексії
власної комунікативної діяльності, що стимулює бажання курсантів до самовдосконалення.
Реальний обсяг накопиченого тезаурусу курсантів, уміння аргументувати власну думку,
аналізувати дії партнерів у спілкуванні з позицій продуктивності й ефективності комунікації,
знаходити й обґрунтовувати лінії поведінки в міжособистісній комунікації, рівень усвідомлення
протиріч між невербальним виразом суб’єктів комунікації та їх психологічним змістом, уміння
надавати комунікативний сенс невербальним проявам курсантів має постійно аналізуватися з метою
підвищення результативності підготовки майбутніх фахівців.
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Тарасенко С. М. Проблема формирования культуры невербальной коммуникации
будущего офицера в процессе обучения дисциплин гуманитарного цикла.
В статье рассматривается сущность невербальной коммуникации и основные невербальные
средства передачи эмоционального состояния человека. В ней анализируются виды и функции
несловесных компонентов общения, их роль в коммуникативной деятельности, поскольку
существуют ситуации, в которых говорящий отдает предпочтение именно невербальным
компонентам, так как они являются более компактным, удобным или единственно возможным
средством передачи информации.
Tarasenko S. M. Forming of Future Officer Culture of Non-Verbal Communication
through Teaching of Humanitarian Disciplines.
The article focuses on the essence of non-verbal communication and basic non-verbal means used to express
person’s emotional state. The author considers kinds and functions of non-verbal components of
communication and their role in the communication activity, as far as there are situations, in which the
speaker prefers exactly non-verbal components, as they are more compact, convenient or present the only
way of delivering information.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НАРОДОЗНАВСТВА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
У статті розглядається використання народознавства в умовах сучасної освіти. Автор доводить
необхідність створення відповідних умов, надання відповідних знань, завдяки яким формування
народознавчої компетентності молоді буде відбуватися на відповідному професійному рівні. За
умови використання народознавчого компоненту робота освітньої системи покращиться.
Однією з умов формування незалежної української держави є виховання гідного громадянина
своєї країни, який любить свою землю, народ, мову і культуру, підготовлений до активної участі в
суспільному житті. Основні засади формування такої особистості зафіксовані в нормативних освітніх
документах, зокрема в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, в Конституції
України тощо. Народність є однією з умов, за якої має будуватися суспільство.
Сучасна система освіти орієнтована передусім на набуття студентами загальноосвітніх знань,
умінь, навичок; формування народознавчої культури, набуття підростаючим поколінням
загальнолюдських духовних цінностей відходить на другий план.
Метою статті є необхідність звернути увагу на особливості реалізації шляхів використання
народознавчого компоненту у навчальному процесі.
Формування духовно багатої і всебічно розвиненої особистості є важливою метою і в той же час
необхідною умовою розбудови Української держави. Проблема формування народознавчої
компетентності є актуальною в сучасній незалежній державі. Найбільш проблему народознавчого
змісту досліджують: Н. Дем’яненко, Л. Драчук, В. Євтух, В. Каюков, П. Кононенко, В. Кузь,
А. Марушкевич, Ю. Підборський, В. Постовий, Ю. Руденко, З. Сергійчук, В. Чепак, П. Щербань та
ін., які мають на меті показати важливість народознавчих знань у навчально-виховному процесі
освітніх закладів різних рівнів, залучити до вивчення предметів студентів для подальшого
використання їх у практичній діяльності.
Розглянемо термін "компетентність". Компетентність – здатність до інтеграції знань і навичок з їх
використанням в умовах змінних вимог навколишнього середовища; прогрес, пов’язаний з
досягненням вищого рівня професіоналізму в різних видах діяльності. Компетентність може
виступати як мотивація розвитку особистості, її професійної майстерності і здатності до
саморегуляції, об’єктивації своїх здібностей і можливостей в реальних діях, поведінці, спілкуванні.
Українські вчені по-різному тлумачать поняття компетентності. Найбільшого поширення в
науковій літературі набуло визначення компетентності як "сукупності знань і вмінь, необхідних для
ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності,
використовувати інформацію" [1].
В. Шапара дає таке визначення поняття компетентності (від лат. Competens – відповідний,
здатний) – психосоціальна якість, яка означає силу і впевненість, що виходить із почуття власної
успішності й корисноті, які дають людині усвідомлення своєї спроможності, ефективно взаємодіяти з
оточенням [2: 203]
У вітчизняній педагогіці проблема компетентності знайшла своє відображення у працях учених.
Так, проблему визначення сутності компетентнісного підходу до організації педагогічного процесу
вивчають С. Гончаренко, О. Пометун, О. Савченко, О. Сухомлинська, І. Тараненко; питання
професійної підготовки на засадах стандартів компетентності досліджують А. Михайленко,
В. Аніщенко; зарубіжний досвід упровадження компетенісно зорієнтованої освіти – А. Василюк,
О. Овчарук. Чільне місце в психолого-педагогічній літературі належить аналізу базових
компетентностей особистості: інформаційної (О. Барановська), комунікативної (В. Кононенко,
Т. Вальфовська, Є. Мельник), творчої (Т. Волобуєва, Г. Телбутівська), життєвої (Н. Бастун,
П. Горностай, В. Красновський, О. Бєлєнок, І. Єрмаков, Г. Ковганич, В. Ляшенко, Л. Максименко,
О. Поліщук), соціально-психологічної (М. Гончарова-Горянська, Н. Калініна, Л. Лєпіхова) та ін.
Звернімося до терміну "народознавство". Проводячи дослідження, ми враховували, що вперше
термін "народознавство" запропонував і обґрунтував у статті "Найновіші напрямки народознавства"
І. Франко. Він зазначав, що "народознавство" (німецькою – die Volkskunde, англійською – folklore)
означає, власне, щось більше, ніж те, що становить сферу нашої науки. Бо ж пізнати народ – то
значить пізнати людей, що мешкають на певній території, а також пізнати їхнє нинішнє і минуле
становище, їхні фізичні і розумові особливості, їхні інститути й економічне становище, їхні
торговельні відносини й інтелектуальні зв'язки з іншими народами.
У вужчому розумінні "народознавство" репрезентує матеріально-духовну й культурно-побутову
сфери народу здебільшого в історичному часі й меншою мірою спрямоване на сьогодення і
© Яковенко О. А., 2010
130

О. А. Яковенко. Використання досвіду народознавства в сучасній освіті

перспективу. Це є підставою для розгляду народознавства як складової українознавства та ініціює
дискусії між ученими. На кінець 20-х років XX ст. народознавство сягає вершин як науковоінтегруюча система знань про Україну та українство (феномен всепланетарний) та як визначний
предмет закладів освіти і культури.
Шкільний словник літературознавчих термінів подає таке визначення: народознавство – це
сукупність фундаментальних знань про народ, особливості його побуту і трудової діяльності, історію,
культуру, національний характер, світогляд, психологію [3: 3].
Народознавство – система знань про конкретний народ, особливості його побуту і трудової
діяльності, національний характер, психологію, світогляд, історико-культурний досвід, а також про
родовід, спосіб життя і виховання в сім’ях, про рідний край і все пов’язане з ним. Є складовою
частиною поняття "народознавства". Вивчення народознавства сприяє подоланню як девальвації
універсальних гуманістичних цінностей, так і національного нігілізму, відірваності освіти від
національних джерел; гармонізації культурних, міжлюдських, міжгрупових, міжособистісних
відносин як основи громадянського суспільства.
Народознавство орієнтує на те, що українець береже свою культуру, шанує інші, а представник
іншого етносу пишається своєю національністю, українським громадянства. Всі дотримуються
громадянських обов’язків: конституційного обов’язку поваги до національних і державних символів.
Опанування народознавством інтелектуалізуватиме націю, створюватиме надійні підвалини
громадянського суспільства, адже відірваність від народознавчих традицій створює соціальний
дискомфорт, унеможливлює усвідомлення взаємозалежності інтересів людей, породжує відчуженість,
гальмує процеси громадської та міжнаціональної толерантності.
Щоб забезпечити якість формування народознавчої компетентності студентів, треба озброїти їх
теоретичними знаннями, критеріями сформованості народознавчої компетентності. Формування
народознавчої компетентності в майбутніх учителів молодших класів потребує одночасного
гармонійного розвитку всіх її показників.
У реалізації ідей народознавства сприяє поширення виховних бесід, рольових ігор, усних
журналів, інсценізацій, конкурсів та вікторин, фольклорних свят, вечорів. Тобто теорія має бути
підкріплена практикою, яка допоможе в правильному напрямку закріпити отримані знання. Потрібно,
щоб народознавство охопило всі виховні ланки: сім’ю, дитсадок, школу, поза навчальні заклади,
підготовку молоді до сімейного життя, педагогічний всеобуч батьків, професійну освіту вчительських
кадрів та підвищення їх кваліфікації.
Формуючи в молодого покоління народознавчу компетентність, потрібно його ознайомлювати з
найдавнішими джерелами, в яких зафіксовані етнопедагогічні знання: "Велесова книга", "Слово про
Закон і Благодать", "Повість временних літ", "Руська Правда", "Слово о полку Ігоревім" та ін. В
основі цих літературних пам’яток представлені норми християнської моралі, почуття патріотизму,
відданість батьківщині, гуманістичні цінності. Виховна мудрість висвітлена в повчаннях Володимира
Мономаха.
Досить вагомий внесок у розвиток народної педагогіки зробив А. Макаренко. Він відводив значне
місце народній педагогіці, поширював її ідеї, використовував народні педагогічні знання у своїй
роботі. Учений закликав педагогів-гуманістів не руйнувати народні педагогічні традиції, а
переосмислювати їх і наповнювати новим змістом, критично підходити до відбору народних
традицій. Велику увагу педагог приділяв народним іграм і танцям.
У В. Сухомлинського принцип народності у вихованні мав гуманістичний характер, як і всі його
педагогічні ідеї та концепції. Головними засобами В. Сухомлинський вважав рідне слово й словесну
творчість (казки, прислів’я, колискові).
Велике значення мають фундаментальні дослідження видатного українського педагога
М. Стельмаховича, який розуміє цілісну і багатогранну систему, принципів, ідей, підходів і знань, що
містить у собі народознавство, що зараз починає впроваджуватись у практику навчання і виховання
[4: 67].
Термін "народознавство" може вживатися і в ширшому значенні, якщо воно охоплює все те, що
взагалі стосується знання про народ і виходить за межі власне етнографії.
Народознавча компетентність має на меті підготовку висококваліфікованих спеціалістів, тому
студентів треба орієнтувати на цінності народу. Наукове осмислення народознавства як компонента
національної культури та її взаємодії з іншими соціальними чинниками може слугувати ефективним
джерелом національного самоусвідомлення українства та подолання кризових явищ у культурнопсихологічній сфері. Саме завдяки формуванню народознавчої компетентності має піднятися рівень
навчально-виховного процесу в державі. Освіта, яка спирається на народну спадщину, завжди дає
кращі результати. Учитель, озброєний народознавчими знаннями, є спеціалістом високого
кваліфікаційного рівня. Тому до змісту освіти, окрім академічних предметів, мають входити
предмети, які орієнтують майбутнього вчителя на національну культуру, розвиток мистецтва,
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народних традицій, звичаїв, народних знань, які наповнювали практичну діяльність педагога новими
педагогічними ідеями, думками, допоможуть зробити навчальний процес досконалішим і
ефективнішим.
Формування має відбуватися за трьома основними напрямками: науковому, науково-практичному,
культурно-просвітницькому. Науковий напрямок передбачає, перш за все, ознайомлення з науковою
спадщиною про традиційну культуру українців.
Серед шляхів формування народознавчої компетентності є наступні: прилучення до літератури,
музики, надбань народної творчості, здобутків української та світової культури; відображення у змісті
освіти закономірностей її історичного розвитку, широке використання народознавства, використання
досвіду народної педагогіки, залучення до народних ремесел.
Формування народознавчої педагогіки може відбуватися за такими напрямками: світогляднофілософський, суспільно-гуманістичний, культурологічний, етнографічно-краєзнавчий.
Світоглядно-філософський напрямок має на меті створення умов для формування в молоді
переконань, прагнення відчути себе частиною сучасного світу. Мета виховної роботи суспільногуманістичного напрямку – пробудження в молоді інтересу до суспільного життя, розвиток
ініціативи, самостійності, творчості. Культурологічний напрям передбачає проведення культурноосвітньої роботи. Етнографічно-краєзнавчий напрямок посідає провідне місце в народознавчій
діяльності, формуючи підвищений інтерес до рідного краю, традицій, виховуючи патріотів.
Формування народознавчої компетентності починається в сімейному середовищі з маминої
колиски в народних звичаях, традиціях, обрядах. М. Стельмахович наголошував, що "правильно
формують моральну свідомість ті батьки, які дбають, щоб їхні діти знали народну етику, тобто
узвичаєні серед нашого народу поведінку" [5: 179].
Отже, родинне виховання, побудоване на національних культурних традиціях, які є засобами
стабілізації суспільних відносин, виконують роль соціальних механізмів передачі молодим
поколінням спадкоємності старших поколінь як основного закону життя. Традиції мають значний
вплив на здійснення передачі суспільних цінностей, на формування внутрішньої єдності і
національної своєрідності культури народу, на підготовку молоді до праці. Вони передаються з
покоління в покоління.
Традиції мають тісний зв'язок із звичаями, функціонуючи на основі останніх. На думку
О. Воропая, "звичаї – це втілені в рухи і дію світовідчуття, світосприймання та взаємини між
окремими людьми, які охоплюють всі ділянки суспільного, громадського та родинного життя. Це ті
неписані закони, якими керуються в найменших щоденних та найбільших всенаціональних справах".
Опанування народознавством інтелектуалізуватиме націю, створюватиме надійні підвалини
громадянського суспільства, адже відірваність від народознавчих традицій створює соціальний
дискомфорт, унеможливлює усвідомлення взаємозалежності інтересів людей, породжує відчуженість,
гальмує процеси громадської та міжнаціональної толерантності.
Щоб забезпечити якість формування народознавчої компетентності студентів, треба озброїти їх
теоретичними знаннями, критеріями сформованості народознавчої компетентності. Формування
народознавчої компетентності в майбутніх учителів молодших класів потребує одночасного
гармонійного розвитку всіх її показників. Реалізації ідей народознавства сприяє поширення виховних
бесід, рольових ігор, усних журналів, інсценізацій, конкурсів та вікторин, фольклорних свят, вечорів.
Тобто теорія має бути підкріплена практикою, яка допоможе в правильному напрямку закріпити
отримані знання. Потрібно, щоб народознавство охопило всі виховні ланки: сім’ю, дитсадок, школу,
поза навчальні заклади, підготовку молоді до сімейного життя, педагогічний всеобуч батьків,
професійну освіту вчительських кадрів та підвищення їх кваліфікації.
Процес формування народознавчої компетентності передбачає:
- розкрити значення етнопедагогічних знань для подальшого формування інтегрованої
особистості;
- висвітлити виховний зміст традицій, звичаїв, обрядів, етнічних символів;
- вказати місце етнопедагогічних джерел, фольклору та традицій у змісті освітньої і виховної
діяльності;
- наголосити на необхідності дотримання етнотрадицій у родинному вихованні;
- сприяти розвиткові міжетнічної взаємодії в українському суспільстві;
- впроваджувати інноваційні методи, форми та засоби етнопедагогічного потенціалу, що
слугувало формуванню народознавчої компетентності в майбутніх учителів та учнів.
Поєднання етнотрадицій із загальнолюдськими духовно-моральними цінностями можуть
здійснювати позитивну функцію в напрямку вдосконалення емоціональної зрілості особистості.
Поєднання етнотрадицій із загальнолюдськими духовно-моральними цінностями можуть здійснювати
позитивну функцію в напрямку вдосконалення емоціональної зрілості особистості.
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Процес формування має проходити на уроках та в позаурочний час. Тому важливою ознакою для
викладача є наявність ґрунтовних знань, закріплених на практик викладання.
Педагогічними умовами цього процесу є взаємозв’язок між теорією та практикою, ґрунтовна
підготовка викладача та зацікавленість студента, що виражається у співпраці, а також забезпечення
необхідним інформаційним теоретичним матеріалом, достатня кількість годин для вивчення
предметів народознавчого циклу.
Важливо, щоб студенти розуміли, що народознавчий компонент у майбутній роботі є важливим.
Треба вміти правильно вибрати матеріал і скористатися ним у роботі. Разом з тим, щоб завелика його
кількість не знівелювала симпатію до народознавчого матеріалу. Організовуючи молодь до реалізації
народних традицій, звичаїв, обрядів, необхідно брати до уваги методи роботи, способи виконання
певної обрядовості та інших дій. Зміст педагогіки народознавства має реалізовуватися будь-якими
методами та прийомами, які адекватні йому, відповідають конкретним умовам (матеріальній базі,
віковим та психологічним особливостям, рівню знань) навчального закладу, які подобаються
студентам і гармонійно вписуються у вітчизняні, культурно-історичні традиції.
Вивчення народознавства повинно проводитися за певною системою. Його змістом повинна бути
пройнята і навчальна, і виховна робота. Зрозуміло, найбільші можливості для цього відкриваються з
вивченням рідної мови та літератури, історії України, її географії та природи, з проведенням
спеціальних виховних годин народознавства, занять з народної музики, хореографії, образотворчого
мистецтва, краєзнавства. Народознавчі традиції, обряди та обряди об’єднують минуле та майбутнє
народу, старші покоління й молодші покоління, інтегрують етнічну спільність людей у
високорозвинену сучасну націю.
Особливо важливим для вчителя вважаються такі ідеї етнопедагогіки, як постійне коригування
виховного ідеалу у відповідності з конкретно-історичними умовами розвитку суспільства; системнокомплексний підхід до вирішення виховних проблем; єдність навчання і виховання, що виявляється в
суспільному змісті методів та форм навчання і виховання тощо.
Отже, навчання та виховання, побудоване на національних культурних традиціях, які є засобами
стабілізації суспільних відносин, виконують роль соціальних механізмів передачі молодим
поколінням спадкоємності старших поколінь як основного закону життя. Як результат є необхідність
виховання майбутньої еліти засобами народознавства.
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Яковенко Е. А. Использование опыта народоведения в современном образовании.
В статье рассматривается использование народоведения в условиях современного образования.
Автор доказывает необходимость создания соответственных условий, предоставления
необходимых знаний, благодаря которым формирование народоведческой компетентности
молодежи будет происходить на соответствующем профессиональном уровне. При условии
использования народоведческого компонента работа образовательной системы улучшится.
Yakovenko O. А. Using the Experience of Folklore in Modern Education.
The article deals with the using of folk-lore in circumstances of modern education. The author proves the
necessity of creation of corresponding circumstances and giving necessary knowledge which will help to
form the folk-lore competence in upper professional level. Using a folk-lore component, we can hope for a
successful work of educational system.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПЕРСОНАЛУ
У статті розглянуто деякі особливості становлення та розвитку професійної етики. Представлено
підходи зарубіжних науковців до визначення сутності та змісту етики підприємства. Описано
специфіку та систему вимог до професійної етики. Виокремлено основні проблеми та деякі норми
професійної етики. Подана загальна характеристика етичної поведінки фахівця. Окреслено подальші
напрями вдосконалення професійної етики менеджера.
Процес гуманізації в усіх сферах українського суспільства зумовлює нові вимоги до професійної
підготовки фахівців. У сучасний період становлення ринкових відносин особливо гостро відчувається
потреба в працівниках, які володіють ефективними способами та прийомами спілкування, здатні
формувати позитивний мікроклімат у колективі та налагоджувати продуктивні стосунки з
партнерами. Забезпечення високого рівня професійної підготовки кадрів є одним з пріоритетних
завдань і предметом особливої уваги української держави, оскільки успішність будь-якого
підприємства визначається сформованістю професійних якостей персоналу, серед яких формування
етики посідає особливе місце.
Про важливість володіння уміннями міжособистісного спілкування, ведення діалогу та
переговорів, тактовність, стиль поведінки зазначено у законі України "Про освіту", "Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті", як складових професійного етикету, формування
якого є одним із стратегічних завдань та умовою становлення інтелектуального та культурного
потенціалу держави. Значення професійної етики в регулюванні різних видів трудової діяльності
пов’язано також із прагненням постійно вдосконалювати норми поведінки відповідно до суспільних
відносин, що постійно змінюються. Тому важливою складовою підготовки сучасного фахівця постає
знання сутності та змісту професійної етики, яка регламентує поведінку людей у побуті, на службі, у
громадських місцях, що є метою нашого дослідження.
Етика як наука виникла у складі філософії та існує по теперішній час як філософське навчання,
філософська навчальна дисципліна й розглядалася як практична або моральна філософія. Її
засновником вважають давньогрецького філософа Сократа (469-399 р. до н. е.). Найбільш відомими
дослідниками проблем етики в історії людства були Платон, Аристотель, Сенека, Марко Аврелій,
Августин Блаженний, Спіноза, Кант. Етикою займалися вітчизняні мислителі: св. Тихон Задонський,
св. Феофан Затворник, В. С. Соловйов, Н. А. Бердяєв [1].
Кожному виду людської діяльності (наукової, педагогічної, художньої) відповідають визначені
види професійної етики. Різні види професійної етики мають свої традиції, що свідчить про наявність
наступності основних етичних норм, вироблених представниками тієї чи іншої професії протягом
століть. Професійні види етики – це ті специфічні особливості професійної діяльності, що спрямовані
безпосередньо на людину в тих чи інших умовах її життя і діяльності в суспільстві. Проблему
формування професійно-етичних якостей фахівців різних професій розглядали Е. Грішин, Я. Котигер,
О. Лапузіна, Н. Мойсеюк, В. Писаренко, В. Чамлер, І. Чернокозов та ін.; структуру та зміст
професійної етики вивчали М. Бенедиктов, Т. Ільїна, О. Канівська, В. Радул, М. Сметанський та ін.;
роль етики у сфері управлінської діяльності досліджували С. Борнер, Р. Вебер, К. Евард, Х. Грютер,
Р. Рютингер. Аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури дає можливість окреслити загальні
підходи до розв’язання проблеми підготовки менеджерів щодо їх професійної діяльності.
Професійною етикою в загальному називають кодекси поведінки, що забезпечують моральний
характер взаємин між людьми, що випливають з їх професійної діяльності. Її особливістю є тісний
зв’язок із діяльністю членів конкретної групи та нерозривна єдність із загальною теорією моралі.
Виникнення професійної етики пов’язане з поділом суспільної праці і виникненням різноманітних
професій. Створення перших професійно-етичних кодексів відноситься до періоду ремісничого
поділу праці в умовах становлення середньовічних цехів у ХІ-ХІІ ст. Саме тоді вперше констатують
наявність у цехових статутах ряду моральних вимог стосовно професії, характеру праці,
співучасників праці. Однак ряд професій, що мають життєво важливе значення для всіх членів
суспільства, а разом із тим, такі професійно-етичні кодекси, як "Клятва Гіппократа", моральні
встановлення жерців, які виконували судові функції, відомі набагато раніше.
У подальшому професійна етика розвивалася на основі узагальненої практики поведінки
представників кожної професійної групи, які містилися в писаних та неписаних кодексах поведінки, у
формі традицій, а також теоретичних висновків, що свідчить про перехід від повсякденної до
теоретичної свідомості у сфері професійної моралі. Кожному роду людської діяльності (наукової,
педагогічної, художньої) відповідають визначені види професійної етики – це ті специфічні
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особливості професійної діяльності, що спрямовані безпосередньо на людину в тих чи інших умовах
її життя та діяльності в суспільстві.
Основними видами професійної етики є: лікарська, педагогічна, етика вченого, актора, художника,
підприємця, інженера, які мають свої традиції, що свідчить про наявність наступності основних
етичних норм, вироблених представниками тієї чи іншої професії протягом століть. Кожен із цих
видів визначається своєрідністю професійної діяльності, має свої специфічні вимоги до моралі. Так,
наприклад, етика вченого припускає сформованість, у першу чергу, таких моральних якостей, як
наукова сумлінність, особиста чесність, патріотизм. Судова етика потребує чесності, справедливості,
відвертості, гуманізму, вірності закону. Професійна етика в умовах військової служби вимагає чіткого
виконання службового обов’язку, мужності, дисциплінованості, відданості Батьківщині. Педагогічна
етика розглядає сутність основних категорій педагогічної моралі і моральних цінностей, до яких
можна віднести систему уявлень про добро і зло, справедливості і честі, що виступають своєрідною
оцінкою характеру життєвих явищ, моральних достоїнств і вчинків людей [2].
Професійна етика розглядає сутність основних категорій загальнолюдської моралі і моральних
цінностей. Моральними цінностями можна назвати систему представлень про добро і зло,
справедливості та честі, що виступають своєрідною оцінкою характеру життєвих явищ, моральних
достоїнств і вчинків людей. До професійної діяльності застосовні всі основні моральні поняття, однак
окремі поняття відбивають специфічні риси поглядів, діяльності й відносин, що виділяють
професійну етику у відносно самостійний розділ етики. Вивчення видів професійної етики показує
різнобічність моральних відносин, оскільки для кожної професії особливого значення набувають ті чи
інші специфічні моральні норми, під якими розуміють певні правила, зразки, порядок внутрішньої
саморегуляції особистості на основі етичних ідеалів. Норми професійної моралі не відразу стають
загальновизнаними, велику роль у становленні та засвоєнні норм професійної етики грає суспільна
думка.
Отже, професійна етика є самостійним розділом етичної науки, який вивчає особливості моралі,
з’ясовує специфіку реалізації загальних принципів моральності у сфері певної праці, розкриває її
функції, зміст принципів та етичних категорій. Професійна етика суспільства не може представляти
абсолютну істину в поведінці людей, тому кожне покоління має вирішувати самостійно, але нові
розробки повинні спиратися на моральний запас, створений попередніми поколіннями.
У даний час зростає значення професійної етики в регулюванні різних видів трудової діяльності,
що пов’язано з прагненням постійно вдосконалювати професійні норми відповідно до суспільних
відносин; які постійно змінюються. Етика підприємства є складовою господарської етики, яка
розуміється як форма "локальної справедливості", що сприяє реорганізації етично нових структур і
стимулів у зв’язку із загальними цілями компанії. У сучасній науці розглядають, в основному, три
підходи до етики підприємства: республіканський, на базі трансформації здорового економічного
змісту й на базі рамкового порядку.
Прибічники "республіканського" підходу німецькі вчені А. Льор і Г. Штайнман вважають, що
етика підприємства має бути націлена на розвиток його стратегії, що опирається на консенсус. Багато
конфліктів інституційно не піддаються врегулюванню, а тому повинні спеціально зважуватися на
рівні підприємства. У ході етичних дискусій повинні генеруватися варіанти дій, які є легітимними, як
морально, так і економічно. Поряд із прибутком у якості формальної виступає конкретна мета, що не
може бути попередньо врегульована за допомогою суспільних інститутів. Етичні проблеми на рівні
конкретної мети вирішуються менеджером. Етика розглядається як третій важіль керування на
підприємстві поряд із владою та правом. Тобто, з одного боку, потрібно створити структуру, в якій
припустимі рефлексивний діалог і реалізація відповідних результатів, а з іншого, цей підхід
орієнтується на моральне самообмеження персоналу. При цьому підході виникають три проблеми –
влади, адресата етики та її реалізації. Адресатом етики підприємства є менеджмент. Застосування
даного підходу припускає проведення дискусій. При обґрунтуванні стратегії дій вирішальне значення
може мати відмінність інтересів співробітників від інтересів керівництва, для якого аргументи іншої
сторони можуть бути переконливими [3].
Підхід на базі трансформації здорового економічного змісту, розроблений П. Ульріхом, визнає
важливішими положення етики над логікою ринку. Відтак, підприємствам варто заробляти прибуток
тільки за допомогою етично легітимної стратегії, яку менеджери зобов’язані враховувати при її
виборі. Відповідати за це вони повинні не тільки перед своїм підприємством, але й у масштабі
загальноекономічного рамкового порядку. У свою чергу вони можуть впливати на цей порядок через
економічні асоціації. Підхід Ульріха критикується відносно того, що етика підприємства адресується
лише до самоконтролю менеджерів, а її реалізація знаходить особливу гостроту при зміні
економічного рамкового порядку на рівні господарської етики [4].
В основі підходу на базі рамкового порядку, що пропонують К. Хоманн і його співавтори, лежить
поняття "людина економічна" (homo economicus), така що не здатна управляти своїми діями шляхом
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морального самообмеження. Відтак, керування діями краще здійснюється за допомогою певних
правил, які призначені вирішувати три проблеми – безпеки, координації й моралі. Мораль, як вважає
К. Хоманн, інкорпорована в цих правилах, а способом реалізації є рамковий порядок дії, або набір
певних правил. Дія в межах рамкового порядку орієнтується на правила, які виконуються за
допомогою санкцій. Мораль, інкорпорована в правилах, повинна бути обґрунтована з використанням
відповідної аргументації. Таким чином, вимагається не тільки моральне обґрунтування норм, але й
враховується їх реалізованість, а законність норм залежить від можливості їх реалізації [5].
Більшість сучасних підходів до формування етики підприємства ґрунтуються на тому, що важливе
місце має рамковий порядок, що склався усередині організації, та на який співробітники повинні
орієнтувати свої дії й моделі поведінки. Етика підприємства в даному контексті розуміється як
дисципліна, предметом якої є рефлексія про мораль, завдяки якій відбувається цілеспрямоване
формування культури персоналу. Мораль співвідноситься з соціальними нормами, які підлягають
публічному обговоренню в колективі та мають підтримуватися персоналом. Організаційна культура в
такому випадку являє собою сукупність фактично пануючих норм і цінностей на даному
підприємстві.
Основні вимоги етики менеджера не можуть не збігатися з вимогами загальнолюдської моралі, не
бути однаковими з вимогами до інших професій. Проте особливості роботи персоналу центру
обслуговування мобільного зв’язку породжують деяку специфіку норм моралі, які втілюватимуть у
життя той чи інший принцип морального кодексу. Принципи моралі визначають ставлення
особистості до суспільства і суспільного прогресу, до батьківщини і людей, до праці й суспільної
власності, до людини та колективу.
Також важливим завданням формування професійної етики фахівця є вивчення характеру його
діяльності, моральних відносин у оточуючому середовищ та розробка основ професійного етикету,
під яким розуміють сукупність специфічних правил спілкування, манер поведінки персоналу, що
займаються певним видом праці. Без загального уявлення про роботу персоналу, окреслення його
обов’язків, важко знайти фахівця, тому що треба чітко визначити, яким вимогам повинна відповідати
така людина. Детальний опис діяльності, перелік якостей та правил поведінки, необхідний щодо
ефективного здійснення визначеного виду професійної діяльності дає можливість розробити
професійно-етичний кодекс персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку.
Професійна діяльність персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку являє
собою спілкування з абонентами, покупцями, колегами та адміністрацією підприємства. Специфіка
стосунків, що складаються між учасниками цієї взаємодії, розкриває систему вимог професійної етики
окресленого виду діяльності та повніше показує її особливості. Відтак, професійну етику можна також
викласти в системі взаємин персоналу з категоріями людей, з якими вони співпрацюють.
Тактовність є також важливою складовою професійної етики. Саме слово "такт" (від лат. tactus) –
це форма людських взаємовідносин. У будь-якій професії є певні особливості, що відрізняють її від
інших, та виявляються в мові, поведінці, зовнішньому вигляді. Тактовна людина намагається
поводитись у колективі так, щоб ні своїм зовнішнім виглядом, ні необережним словом не зіпсувати
настрій оточуючим. Тактовність персоналу в широкому розумінні – це професійна якість, за
допомогою якої він в кожному конкретному випадку застосовує до клієнтів найбільш ефективний
спосіб взаємодії, що активно сприяє піднесенню авторитету компанії. Повага до клієнтів, бережне
ставлення до їх особистості лежить в основі професійної тактовності.
У своїй повсякденній роботі менеджер часто зіштовхується з необхідністю приймати рішення в
складних етичних ситуаціях, до виникнення яких призводять наступні проблеми:
- приховування фактів, невірна інформація у звітах та при проведенні перевірок;
- нерозумне завищення цін та обман при проведенні ділових переговорів;
- свідоме перебільшення переваг свого плану роботи для одержання підтримки;
- обман клієнтів із метою одержання вигоди для компанії;
- нехтування інтересами інших працівників фірми.
Підвищення якості професійної підготовки персоналу центру обслуговування абонентів
мобільного зв’язку актуалізується необхідністю формування професійної етики на основі інтеграції
функціональних знань, умінь, навичок й утвердження високих етичних якостей особистості. Крім
цього, будь-якому менеджерові, незалежно від сфери діяльності, будь то виробництво, комерція,
фінансова справа або шоу-бізнес, зокрема, менеджеру з продажу послуг, необхідно мати навички
роботи з персоналом, постійно враховувати людський фактор у вирішенні управлінських завдань, а
саме:
- передбачати та прогнозувати подальший розвиток;
- визначати мету і розробляти стратегію і тактику її досягнення;
- організовувати діяльність підприємства (розділу, підрозділу) відповідно до мети і
призначення, з огляду на матеріальні й соціальні аспекти;
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- розпоряджатися персоналом;
- погоджувати (зв’язувати, поєднувати) дії та зусилля всіх учасників;
- контролювати виконання управлінських рішень і розпоряджень.
Поданий перелік складає функціональні завдання менеджменту в цілому, але кожен менеджер
зобов’язаний чітко дотримуватися також вимог, що прийняті на фірмі, у якій він працює. У сучасний
період становлення ринкових відносин, особливо гостро відчувається потреба в працівниках, які
володіють ефективними способами та прийомами спілкування, здатні формувати позитивний
мікроклімат у колективі, налагоджувати продуктивні стосунки з партнерами, дотримуватися норм
професійної етики, до яких можна віднести, наприклад, такі:
- при прийомі на роботу, менеджер приймає на себе етичне й правове зобов’язання не
розголошувати конфіденційну або комерційну інформацію, навіть якщо надалі він вирішить не
працювати у фірмі, аналогічно, якщо раніше працював в іншій, повинен усвідомлювати, що не має
права розголошувати конфіденційну інформацію попереднього роботодавця;
- менеджер фірми повинен із повною віддачею працювати на її благо, тому неетично мати
сторонні ділові інтереси, які б відволікали час і увагу від виконання посадових обов’язків у фірмі,
або яким-небудь іншим способом негативно позначалися на її діяльності;
- кожен менеджер зобов’язаний уникати зовнішніх фінансових або інших зв’язків, які могли
б негативно позначитися на інтересах фірми, перешкоджати ефективному виконанню службових
обов’язків, а також стати причиною виникнення конфлікту;
- не допускається приймати запрошення на розваги, подорожі, спортивні заходи, а також
подарунки, квитки, оплачений відпочинок, особисті подарунки в грошовій формі тощо, оскільки
дії такого роду можуть бути розцінені іншими особами як прийняття певного зобов’язання з боку
іншої компанії та втягнення вас у конфлікт інтересів;
- менеджери повинні знати закони, які регламентують діяльність, виконувати їх,
використовуючи всі засоби, наявні в розпорядженні компанії.
Дотримання зазначених етичних норм вимагає від менеджера розвитку ряду можливостей та
особистісних рис керівника, серед яких найбільш важливими є інтелект, упевненість у собі, чесність,
відповідальність і здоровий глузд. Саме від вищезазначених якостей особистості залежить
ефективність професійної діяльності людини, що дозволяє під час виконання професійних обов’язків
спиратися не лише на владні повноваження, покладені за посадою, а й на неформальний авторитет,
здатний зіграти більш важливу роль у роботі з людьми, особливо при налагодженні атмосфери
співробітництва та формування здорового морально-психологічного клімату в колективі. Уже
працюючому менеджерові необхідно постійно підвищувати свою кваліфікацію, тому необхідно
визначити напрями цього розвитку та чіткі критерії оцінки його професійної діяльності [6].
Розвиток суспільних відносин висуває високі вимоги до рівня професійної підготовки менеджера,
який повинен пам’ятати, що несе особисту відповідальність перед колегами та компанією за сприяння
в усуненні причин і обставин, що підривають її авторитет й негативно позначаються на обстановці в
колективі. Усе це вимагає вироблення вмінь спілкуватися з підлеглими, партнерами, керівництвом і
потребує дотримання норм етичної поведінки менеджера, серед яких:
- не подавати сумніву у своїй добропорядності, чесності й сумлінності;
- ставиться з повагою до керівництва, колег та клієнтів;
- ставитися до людей так, як хотілося б, щоб ставилися до вас;
- не хвалитися своїми талантами, нехай ваша робота виявить їх сама;
- берегти суспільні гроші так само, як свої;
- ясно висловлювати свої погляди на права інших людей;
- відкрито вибачитися перед усіма, якщо зробив помилку;
- намагатися, щоб особисті цілі не переважали над професійними [7].
Отже, умовою ефективності професійної діяльності є її спрямованість на розвиток ділових якостей
і здібностей фахівця, що проявляється у способах аналізу, проектування, моделювання, реалізації і
рефлексії майбутньої взаємодії та залежить від рівня попередньої підготовки. Об’єктивний рівень
його професійної готовності пов’язаний із конкретними навичками роботи та рівнем усвідомлення
кодексів поведінки, що забезпечують моральний характер тих взаємин між людьми, що
випливають із професійної діяльності та становить основу професійної етики. Її особливістю є
тісний зв’язок із діяльністю членів конкретної групи та нерозривна єдність із загальною теорією
моралі. Такий підхід у підготовці сучасного менеджера не лише створить оптимальний клімат на
фірмі, але й сприятиме підвищенню працездатності співробітників, спонукатиме їх до творчості та
ініціативи в роботі, що в кінцевому результаті, підвищить продуктивність діяльності підприємства.
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Вербовский Д. С. Особенности формирования профессиональной этики персонала.
В статье рассмотрено некоторые особенности становления и развития этики. Представлены
подходы зарубежных ученых к трактовке сущности и содержания этики предприятий. Описано
специфику и систему требований к профессиональной этике. Выделены основные проблемы и
некоторые нормы профессиональной этики. Очерчены последующие направления
усовершенствования профессиональной этики менеджера.
Verbivsky D. S. Peculiarities of Personnel Professional Ethics Formation.
The article deals with some peculiarities of the foundation and development of professional ethics. The
approaches of foreign scientists to the determination of sense and content of enterprises ethics are presented.
The main features and demands system to the profession ethics are described. The main problems and some
regularities of professional ethics are given. Presented are the general characteristics of specialist's ethic
behavior. Further improving of professional ethics of managers is described.
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ДІАЛОГ ЯК ОСНОВА КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕНЕДЖЕРА
В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ
Стаття присвячена дослідженню діалогу як основи конструктивної взаємодії менеджера в ситуації
конфлікту. Автором розглядаються сутнісні характеристики діалогу, основні принципи його
побудови та необхідні умови організації діалогічної взаємодії менеджером як суб’єктом конфлікту.
Поняття "конфлікт" еволюціонувало в науковій літературі від негативного суспільного явища до
закономірного соціального феномена, який вважається запорукою творчості й розвитку. Природність
конфлікту як різновиду соціальної взаємодії й неможливість його уникнення, з одного боку, та
прагнення людей до мирного співіснування й необхідності співробітництва заради спільного
добробуту, з іншого, викликає протиріччя, що спонукає їх до пошуків ефективних способів взаємодії
в конфлікті. Продуктивною за результатом і гуманною за суттю в ситуації конфлікту є конструктивна
взаємодія, вивчення якої постає актуальним завданням, особливо з огляду на складні економічні та
соціальні процеси в суспільстві.
Здатність менеджера як суб’єкта конфлікту конструктивно взаємодіяти для розв’язання проблеми
відіграє особливу роль, оскільки головним чином від керівника залежить характер конфліктної
взаємодії та її результат. Тому й метою статті є розкриття сутнісних характеристик та принципів
побудови діалогу, який вважаємо основою конструктивної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту.
Необхідно також визначити основні умови організації діалогічної взаємодії менеджером як суб’єктом
конфлікту.
Аналіз літератури з проблеми сутності діалогізму свідчить, що з давніх часів діалог вважається
способом пізнання й розуміння людьми один одного. Для давньогрецького філософа Сократа діалог
був не тільки способом ведення філософської бесіди, а й способом життя. Діалог Сократа – це діалог
рівноправних партнерів, що спрямований на пошук істини. Істина не народжується в голові окремої
людини, вона народжується в процесі діалогу тих, хто спільно її шукає [1: 126]. Саме такий діалог,
вважає В. В. Горшкова, можна назвати гуманістичною формою взаємодії людей, оскільки всі
учасники гуманістичного діалогу знаходяться в позиції рівноправних партнерів [2: 129]. Діалогічний
принцип рівності, за визначенням В. В. Горшкової, означає відсутність будь-якого привілею одного
учасника діалогу перед іншим, право кожного брати участь у пошуку істини, готовність підтримати
іншу точку зору, свободу та відповідальність за свої думки, дії та рішення [2: 166].
Ідея рівності чітко простежується в трактуванні діалогу М. М. Бахтіним, який розуміє
діалогічність як особливу форму взаємодії між рівноправними і рівнозначними свідомостями [3: 327].
У світосприйнятті М. М. Бахтіна діалогізм є сутністю людського буття, бути – означає вести діалог.
Один голос нічого не вирішує. Два голоси – мінімум життя, мінімум буття. Тільки завдяки діалогу
можна зрозуміти внутрішній світ людини, тому що тільки в діалогічній взаємодії розкривається
"людина в людині", як для інших, так і для себе самої [1: 294].
Науковець і педагог П. Фрейре переконаний, що діалог є актом творчості, що ґрунтується на довірі
та глибокій любові до світу і людей, тому він не може бути підступним інструментом для
домінування однієї людини над іншою. Якщо віра в людство – це апріорна вимога до діалогу, то
довіра встановлюється через діалог. Діалог на засадах любові та цілковитої віри в людину створює
клімат взаємної довіри, що сприяє ще тіснішій співпраці учасників діалогу. Іншими
характеристиками діалогу, на думку вченого, є скромність, надія та критичне мислення. Скромність
виявляється в усвідомленні власної недосконалості і прагненні вчитися спільно з іншими людьми,
надія заохочує до постійного пошуку і боротьби за гуманність, а критичне мислення не дозволяє
пристосовуватися до "нормалізованого сьогодні", вимагаючи трансформації реальності в ім’я
неперервної гуманізації людства [4: 71-74].
Однією з вихідних умов і водночас характеристик діалогу, на яку вказують М. М. Бахтін,
С. Л. Братченко, М. Бубер, Г. Я. Буш, П. Вацлавік, В. В. Горшкова, М. С. Каган, В. А. Кан-Калик,
В. М. М’ясищев, М. М. Обозов, В. О. Сухомлинський та інші науковці, є наявність міжособистісних
стосунків між його учасниками, які значною мірою впливають на діалогічну взаємодію.
М. Бубер підкреслює, що діалог не обмежується спілкуванням людей, а є ставленням людей один
до одного, що виявляється в спілкуванні [5: 99]. П. Вацлавік виокремлює два аспекти діалогічної
комунікації: описовий, що стосується змісту, і спонукальний – аспект взаємостосунків між людьми,
який систематизує та класифікує перший [6].
Основою глибинного міжособистісного контакту й діалогу, на думку С. Л. Братченка, є
співпереживання як емоційно-інтуїтивне розуміння співбесідниками внутрішнього світу один одного
© Гагіна Н. В., 2010
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[7: 216]. Емпатійне ставлення, яке відчуває до себе учасник діалогу, спонукає його до відкритого
висловлення своїх переживань. Якщо ж емпатія поєднується з повагою, шанобливим ставленням,
визнанням свободи та вірою в позитивний потенціал партнера, то вона дозволяє не тільки пізнати
іншу людину, а й розкрити її саму для себе, надати впевненості в собі, відкрити шлях до
особистісного зростання. Тому діалог є не лише найкращим способом розуміння інших людей, а й
стимулом самопізнання і саморозвитку. Отримуючи в діалогічній взаємодії можливість
рефлексивного розкриття внутрішнього потенціалу, усвідомлюючи власні сили, ставлячи під сумнів
свої переконання, звільняючись від помилкових суджень, переосмислюючи свої погляди та цінності,
прагнучи до духовної єдності, особистість вчиться краще розуміти партнера і себе саму, зростає
інтелектуально та духовно.
Наголошуючи на важливості діалогічних міжособистісних стосунків, М. М. Бахтін переконливо
стверджує, що діалогічні стосунки є універсальним явищем, яке пронизує не тільки людську мову, а
всі прояви людського життя, все, що має сенс і значення [1: 71]. Проте не завжди міжособистісні
стосунки є діалогічними, дуже часто вони є за своєю суттю монологічними, коли діалог виявляється
виголошенням кожним із співрозмовників свого власного монологу.
Розуміючи, що не будь-який діалог уособлює в собі зазначені вище характеристики, звернемося до
типології М. Бубера, відповідно до якої є три види діалогу: справжній, технічний і замаскований під
діалог монолог. В основі діалогу третього виду є бажання справити враження, самоствердитися за
рахунок іншого, отримати насолоду від своєї величі тощо. Людина, яка веде такий діалог, не бачить у
співрозмовнику особистості, не цікавиться його думкою, не має бажання проникнути в його
внутрішній світ і пізнати його, не намагається встановити з ним стосунки. Технічний діалог, що став
нормою нашого життя, викликаний лише необхідністю об’єктивного взаєморозуміння. Технічний
діалог – це формальне спілкування, якому не притаманна вся глибина справжніх людських стосунків.
На відміну від технічного, справжній діалог вирізняється спрямованістю його учасників один на
одного, наміром збагнути неповторну своєрідність співрозмовника, бажанням досягти істинного
взаєморозуміння та встановити "живі стосунки". На переконання М. Бубера, справжній діалог може
виражатися як у словах, так і у мовчанні [5].
Для нашого дослідження діалогу як основи конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту
доречною вважаємо спробу Г. В. Дьяконова провести паралель між типологією діалогу М. Бубера і
концепцією Г. А. Ковальова про три рівні міжособистісної взаємодії. Дослідник вказує, що зазначені
види діалогу досить чітко співпадають за своїм змістом з типами міжособистісного взаємодії-впливу,
так технічний діалог відповідає об’єктному типу психологічного впливу, замаскований діалог
розкриває зміст суб’єктного типу міжособистісного впливу, а справжній діалог уособлює всі основні
характеристики інтерсуб’єктної взаємодії [8].
Погоджуючись з таким слушним, на нашу думку, порівнянням, варто більш детально зупинитися
на трьох типах міжособистісного впливу за концепцією Г. А. Ковальова. Відповідно до об’єктного
або реактивного типу міжособистісного впливу людина сприймається як пасивний об’єкт
імперативного впливу. Основними функціями цієї стратегії взаємодії є функції контролю поведінки
та установок людини, функції примусу відносно об’єкту впливу. Незважаючи на те, що суб’єктний
або акціональний підхід до взаємодії передбачає визнання активної й двосторонньої природи
організації впливу, він часто використовується для контролю свідомості та поведінки людей і
маніпулювання психікою, тому може мати навіть гірші наслідки, ніж реактивний підхід. Науковець
зазначає, що як імперативну, так і маніпулятивну стратегії психологічного впливу можна вважати
одним і тим же одномірним, об’єктним монологічним поглядом на людську природу, де людині
відводиться пасивна роль і де її унікальна сутність знеособлюється [9: 44]. Інтерсуб’єктний вплив
ґрунтується на вірі в позитивний потенціал людини, здатності постійно розвиватися і
самовдосконалюватися, необмежених творчих можливостях, тому інтерсуб’єктивну стратегію
взаємодії називають розвиваючою. Очевидно, що конструктивна взаємодія в ситуації конфлікту
основана саме на інтерсуб’єктному впливі. Головною умовою реалізації цієї стратегії є діалог,
основними нормами і принципами організації якого є емоційна і особистісна відкритість учасників,
взаємне психологічне налаштування на актуальний стан партнера по взаємодії, безоцінне, довірливе
та відверте виявлення почуттів і станів [9: 46].
Серед основних принципів, за якими будується діалог, С. Л. Братченко називає свободу,
рівноправність і особистісний контакт на основі співпереживання і взаєморозуміння [7].
В. В. Горшкова, крім вище зазначеного принципу рівності, виділяє принцип герменевтичності, який
передбачає адекватну інтерпретацію слів та виразів, що використовуються в діалозі; принцип
демократизму, який не допускає підміни свободи думок, суджень учасників діалогу будь-якими
іншими формами зовнішнього насильства та тиску; принцип об’єктивності, що забезпечує прояв
логічних та етичних норм діалогу, які не дозволяють діалогу трансформуватися в монолог [2: 140].
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Осягнення суті справжнього діалогу налаштовує на розуміння того, що діалогічна взаємодія не
обмежується інформаційним обміном і виходить за межі звукової та знакової системи. Діалог – це
взаємопроникнення в духовний світ один одного, яке породжує взаємопізнання, взаєморозуміння та є
поштовхом до самоактуалізації індивідів. Спрямованість на партнера в діалозі ґрунтується на
цілковитій відкритості, щирому та доброзичливому ставленні, довірі та повазі до нього як
особистості, емпатійному сприйнятті, толерантному ставленні до його суджень та переконань, вмінні
слухати і розуміти, не обов’язково погоджуючись, бажанні не нав’язати свою точку зору, а спільно
дійти істини.
Звертаючись до проблеми діалогу як основи конструктивної взаємодії менеджера в ситуації
конфлікту, необхідно усвідомлювати, що діалог, спрямований на розв’язання проблеми, відповідає
всім зазначеним характеристикам і принципам побудови, але його реалізація ускладнюється
психологічними чинниками, притаманними конфліктній взаємодії, тому здатність менеджера до
організації діалогічної взаємодії в ситуації конфлікту є показником високого рівня його професійної
компетентності. Складність діалогічної взаємодії під час конфлікту полягає в наявності викривлення
сприйняття конфліктної ситуації, виникненні негативних емоцій та переживань, погіршенні
міжособистісних стосунків тощо.
Менеджер як суб’єкт конфлікту повинен знати динаміку розвитку конфлікту та пов’язані з ним
тенденції, володіти техніками саморегуляції, вміти встановлювати міжособистісний контакт,
враховуючи психологічні особливості партнера, вести діалог на засадах гуманності й демократизму, а
головне – створити сприятливі умови для діалогічної взаємодії з іншим учасником конфлікту.
Першою важливою умовою діалогічної взаємодії ми вважаємо створення мотивації спільного
розв’язання конфлікту. Лише зацікавленість кожної сторони у співпраці дозволить вести
продуктивний і відкритий діалог для з’ясування причин конфлікту та пошуку найкращого для обох
учасників рішення розв’язання проблеми. Нерідко статус керівника не дозволяє підлеглому відчувати
себе вільним і рівноправним учасником діалогу, тому іншою обов’язковою умовою створення
діалогічних стосунків, яку має забезпечити менеджер, є побудова діалогу на позиціях психологічної
рівності, що виключає будь-який прояв домінування керівника в процесі взаємодії. Рівність
психологічних позицій передбачає однаково активну роль учасників у процесі розв’язання конфлікту,
взаємну відкритість для впливу, готовність стати на місце партнера, визнання права іншої людини на
власну, відмінну від своєї, точку зору. Третьою важливою умовою побудови діалогічної взаємодії є
зняття психологічної напруженості партнера і створення правильного емоційного клімату, який
дозволить відверто висловлювати думки та виражати емоції. Позитивний емоційний клімат у ситуації
конфлікту досягається завдяки доброзичливому ставленню, тактовності, толерантності, вияву емпатії,
поваги й довіри, висловленню готовності допомогти.
Здатність менеджера забезпечити зазначені вище умови організації діалогічної взаємодії в ситуації
конфлікту передбачає сприйняття конфлікту як можливості змін і вдосконалення, творчий підхід до
розв’язання конфліктних ситуацій. Конструктивна взаємодія характеризується діалогічною
спрямованістю на партнера, прагненням до постійного розвитку та самоактуалізації, визнанням
особливої цінності людських стосунків, а також наявністю глибокої віри в діалогічну і гуманну
сутність особистості.
Отже, діалог є природною формою взаємодії людей у всіх сферах життя і єдиним продуктивним та
гуманним способом вирішення конфліктів. Діалог-суперечка не має переможців і переможених,
оскільки, як справедливо вважав Сократ, жодна людина не може претендувати на одноосібне
володіння істиною. Якщо діалог ведеться не заради егоїстичного самоствердження, маніпулятивного
досягнення бажаного або повчання, а з метою пошуку правильного рішення, він змушує людину
сумніватися у правильності своїх суджень, породжує нові думки та ідеї, об’єднує і збагачує кожного з
суб’єктів діалогу в процесі співтворчості.
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Гагина Н. В. Диалог как основа конструктивного взаимодействия менеджера
в ситуации конфликта.
Статья посвящена изучению диалога как основы конструктивного взаимодействия менеджера в
ситуации конфликта. Автором рассматриваются сущностные характеристики диалога, основные
принципы его построения и необходимые условия организации диалогического взаимодействия
менеджером как субъектом конфликта.
Hahina N. V. Dialogue as the Basis of Manager’s Constructive Interaction in the Situation of Conflict.
The article deals with the study of dialogue as the basis of manager’s constructive interaction in the situation
of conflict. The author considers the core characteristics of dialogue, its main principles of conducting and
the necessary conditions of dialogical interaction created by the manager as a party to conflict.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
У статті на основі публікацій та архівних матеріалів розглянуто питання функціонування
навчальних закладів з підготовки вчительських кадрів в 1941-1945 рр., адже в цей час система вищої
освіти була згорнута. Також здійснено аналіз специфіки роботи вузів у воєнних умовах;
охарактеризовано освітню політику нацистів в окреслений період.
Масштабність подій Великої Вітчизняної війни тривалий час розглядають і досліджують як учені,
так і політичні діячі, військові спеціалісти, митці, однак і зараз не всі сторінки її висвітлені повною
мірою. Дослідники радянських часів вивчали військові і політичні події, соціально-економічні
процеси; тема освіти на окупованих територіях спеціально не досліджувалася, оскільки не вважалася
вагомою. З часу проголошення незалежності України історія освіти у передвоєнний та період воєнної
доби привертає значну увагу дослідників, зокрема система підготовки вчительських кадрів у період
Великої Вітчизняної війни.
Огляд літературних джерел, офіційних документів, періодичної преси показує, що дана проблема
викликає інтерес, проте в силу різних причин вона висвітлена поверхнево. У працях Т. В. Васильчук,
М. С. Гриценко, Ф. Б. Комал, Н. Г. Красножон та ін. частково проаналізовано деякі аспекти розвитку
освіти означеного періоду. Не заперечуючи внеску авторів у висвітлення даної проблеми, варто
зазначити, що жоден з науковців не ставив собі за мету дослідження освіти у 1941 – 1945 рр. З нашої
точки зору, узагальнюючих праць з проблеми підготовки вчительських кадрів у цей період немає,
тому це спонукає нас звернутися до дослідження даних процесів, незаангажовано розглянути факти.
Дослідження сприятиме відновленню історичної пам’яті.
Метою статті є огляд та аналіз наявної інформації щодо підготовки вчительських кадрів
означеного періоду в тилу та на окупованих ворогом територіях України.
Напередодні Великої Вітчизняної війни в Україні працювало загалом 173 вузи (разом з заочними),
де вищу освіту здобували 196,8 тис. студентів, та 693 середні спеціальні навчальні заклади, у яких
навчалися 196,2 тис. учнів. Серед усіх вузів нараховувалося 24 педагогічних і 23 вчительських
інститути (28,7 тис. студентів) та 80 педагогічних училищ (26 тис. учнів).
З початком Великої Вітчизняної війни з метою збереження наукового потенціалу Української
Радянської республіки функціонування вузів було перервано радянським урядом, за наказом якого
відбулася евакуація в інші регіони Радянського Союзу [1: 19]. Наприкінці 1941 р. було вжито заходів
до евакуації провідних інститутів АН УРСР, вузів, середніх спеціальних навчальних закладів. У глиб
Радянського Союзу вирушило понад 20 академічних установ з основним обладнанням, бібліотечними
фондами, матеріальними цінностями, а також 32 вищих та середніх навчальних заклади. Київський,
Харківський, Одеський університети і Одеський педагогічний інститут здійснювали випуски в
евакуації. Київський і Харківський університети, евакуйовані в Казахстан (м. Кзил-Орда), тимчасово
створили Об’єднаний український державний університет із 461 студентом і 70 викладачами;
Одеський державний університет у м. Байрам-Алі Туркменської РСР налічував 300 чол., Одеський
педінститут (місцезнаходження – те ж) – 164 студенти і Харківський педінститут іноземних мов
перебував у м. Маркс Саратовської області з 152 студентами [2: 4]. Ті вузи, які не були евакуйовані,
тимчасово припинили свою діяльність. На кінець 1941/42 навчального року вчителів готували два
університети, чотири вчительські інститути. Отже, Радянський уряд робив усе можливе, щоб в умовах
війни зберегти вищу школу, її кадри в умовах воєнного часу.
Відповідно до умов, що склалися, відбулася значна реорганізація в діяльності вузів, у тому числі й
педагогічних. У працюючих педагогічних учбових закладах відбулися певні зміни в організації
навчально-виховної роботи. Оскільки школи гостро відчували потребу в педагогічних кадрах і
необхідно було прискорити підготовку вчителів, Всесоюзний комітет у справах вищої школи в
1941/42 н. р. увів у вузах і технікумах скорочені учбові плани. У педінститутах термін навчання був
скорочений з 4 до 3 років, а учбове навантаження студентів збільшене до 42 годин на тиждень.
Скорочувався час на екзаменаційні сесії і канікули (літні канікули були скорочені до одного місяця, а
зимові – відмінені зовсім). Значно менша кількість годин відводилася на непрофілюючі предмети.
Відмінялося обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, оскільки багато студентів поєднували
навчання з роботою на підприємствах. Учбовий рік розпочинався з запізненням на місяць – півтора.
Згідно навчальних планів, у педагогічних інститутах навчання здійснювалося на семи
факультетах: російської мови і літератури, історичному, географічному, природничому,
математичному, фізичному, іноземних мов. Враховуючи вимоги воєнного часу, в учбові плани
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1941/42 навчального року було включено навчання студентів військовій справі, протипожежному і
протихімічному захисту.
У цей час на окупованих територіях проблема підготовки учительських кадрів розглядалася під
кутом окупаційної політики, відповідно до якої діяла влада. Слід зазначити, що з початком війни в
планах німців першим завданням було якнайшвидше здійснення продовольчого постачання
німецьких військ за рахунок окупованих областей. Другим завданням було забезпечення домінування
німецької нації на окупованій території. Це означало фізичне знищення слов’янських народів,
часткове онімечення "нордичних груп населення", що була в складі СРСР, підрив біологічної сили
населення, переселення німців на окуповані землі. Німецька влада була не зацікавлена в розвитку
освіти на окупованій території. Окупаційна політика у сфері освіти базувалася на вказівках Гітлера
про те, що слов’янським народам та українцям, зокрема, достатньо знати грамоту, щоб прочитати
розпорядження нових господарів і рахувати до десяти.
20 серпня 1941 р. був створений Рейхскомісаріат Україна, який охоплював Волинь, Полісся,
Правобережжя, частину Полтавщини і Запоріжжя. Очолював Рейхскомісаріат Еріх Кох, прихильник
Гітлера, штабквартира якого знаходилася в Рівному. Гітлерівці запровадили в Україні, а особливо в
Рейхскомісаріаті, жорсткий окупаційний режим. Україну фактично було перетворено на німецьку
колонію, яка мала бути джерелом продовольства і робочої сили. З лютого 1942 р. розпочалося
примусове масове вивезення українців на роботу до Німеччини.
Освіта зазнала великих репресій. Вважаючи наявність університету шкідливою для німецької
влади, рейхскомісар окупованої території України Еріх Кох розпорядився згорнути систему вищої
освіти в рейхскомісаріаті "Україна". Німці дбали лише про підготовку робочої сили та
обслуговуючого персоналу, тому згідно з розпорядженням № 30 від 8 грудня 1941 р. німецька
окупаційна влада дозволила проводити навчання в усіх ремісничих, сільськогосподарських і
лісогосподарських професійних училищах та курсах з навчання жінок домогосподарству, шиттю,
догляду за хворими та гігієни. Цим же розпорядженням заборонялася діяльність вищих навчальних
закладів – університетів, інститутів, шкіл підвищеного рівня.
Учителі та професорсько-викладацький склад у більшості залишився без роботи і засобів
існування. Ті вчителі, які згодились працювати в школах, повинні були пройти перепідготовку на
короткотермінових курсах, завершивши навчання складанням іспиту. Однак через брак персоналу,
який приймав випускний іспит, він не завжди відбувався. На курсах планувалося викладання
наступних дисциплін: російської мови, математики, німецької мови, історії, географії,
природознавства і праці. Завданням курсів було "зробити можливим виховання нового покоління
придатних вчителів". У "Директивах про створення системи шкільної освіти в Україні" (Берлін,
1942 р.) наголошувалося: "Щоб місцеве населення могло виконувати поставлені перед ним німецькою
владою завдання, потрібно шкільну освіту в Україні організувати по-новому. ... З цією метою
необхідно негайно розпочати відбір та підготовку необхідних педагогічних кадрів для народних шкіл.
Радянську систему викладання вчителями окремих предметів ліквідувати. Від кожного вчителя після
відповідної перепідготовки вимагалося ведення уроків у своєму класі з усіх предметів" [3: 67].
Однією з найбільших перешкод в організації навчального процесу в період німецької окупації
була нестача кваліфікованих педагогів. У місцевій газеті за 7 серпня 1941 р. повідомляється про
взяття на облік вчителів Житомирської області, тимчасове призначення в кожну школу завідувача,
налагодження зв’язку з інспектурою освіти Львова, Луцька і запозичення в них цінного в питаннях
організації шкільної системи [4: 3].
У плані підготовки керівних кадрів планувалося організувати особливо інтенсивне навчання
українських вчителів, які в майбутньому будуть керувати школами, та підготовку шкільних
інспекторів. На курсах з підготовки керівників шкіл планувалося викладання педагогіки, методики
погодинного розподілу, викладання навчального матеріалу, а також основ шкільної дисципліни.
В умовах війни сфера освіти перетворилася на арену гострої ідеологічної боротьби. На
початковому етапі окупації німецьке керівництво вдалося до втілення більш замаскованих методів, а
саме, послабивши контроль, дозволили місцевим активістам відкривати офіційно заборонені
навчальні заклади. Створення "нової" системи освіти вважалося складовою українського
національного відродження, та насправді це була лише видимість турботи про національний розвиток
українців. При встановленні "нового" порядку був використаний широкий арсенал засобів впливу на
місцеве населення, зокрема і в галузі освіти: пропаганда німецької культури, перегляд агітаційних
кінофільмів німецького виробництва, публікації у місцевій пресі, переробка навчальних планів і
програм, запровадження у школах вивчення німецької мов і т. і. Національно налаштовані українці
намагалися реалізувати плани розбудови народної освіти, розраховуючи на підтримку нацистами
української самостійницької ідеї. У питаннях розбудови української школи ставилося завдання
виховання дітей і молоді, здібної до активного творчого життя. При цьому завданням виховних та
освітніх заходів був гармонійний розвиток інтелекту, волі, почуття. Це складники, які себе взаємно
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доповнюють. "Освіта – це складова частина виховання... Наше виховання має бути
народноусвідомленим, що прищеплює героїчну прометеївську мораль і визначає тверді засади
родинного і громадського життя...." [4: 3]. Та політика нацистів у галузі освіти та масове
переслідування національно налаштованих українців призвели до втрати сподівань.
Стосовно підготовки вчителів, то в періодичному виданні того часу знаходимо відомості про
організацію підготовки вчительських кадрів на місцях. За інформацією Житомирської газети
"Українське слово" від 14 серпня 1941 р., "...на підставі рішення обласного управління та за бажанням
трудящих м. Житомира відкривається вчительський інститут, строк навчання в якому розрахований
на 6-8 семестрів. Інститут матиме фізико-математичний, природничо-географічний та історикофілологічний факультети. В інститут прийматимуться особи з закінченою середньою освітою" [5: 6].
Як зазначається у вересневому номері цієї ж газети, "…кожен день в канцелярії Житомирського
учительського інституту бувають десятки студентів – ті, що раніше змушені були покинути навчання,
знову тепер повертаються до інституту. Найбільший потяг молоді на історико-філологічний
факультет. До нього зараховано 260 студентів. Всього до інституту зараховано понад 600 чоловік.
Найкраще укомплектований лекторами природничо-географічний факультет. Тут працюватимуть
пани професори Бельський, Кавалерідзе, науковий працівник Української академії наук п. Дубина та
кандидат біологічних наук п. Гапаєв" [6: 6].
Згідно повідомлення, навчання в інституті організовувалося по-новому: студентам пропонувалося
прослухати курс богослов’я, філософії релігії, загальну історію церкви та історію української церкви.
Історія України повинна була вивчатися в новому плані, тобто так, як дійсно все відбувалося.
Планувалося вивчення етики, яка раніше не викладалася в учительських інститутах. Крім них,
планувалося викладання також гімнастики, співів, танців, теорії музики". Варто зазначити, що окрім
педінституту, на Житомирщині оголошувався прийом до двох учительських семінарій: чоловічої в
м. Коростишеві та жіночої в м. Житомирі. До семінарій запрошували молодь віком 15 – 25 років на
основі конкурсу свідоцтв про освіту або перевідних оцінок. На перший курс передбачалося
зарахування абітурієнтів з освітою 7-8 класів, другий – 8-9 класів, третій – 9-10 класів середньої
школи. Учні колишніх (Радянських) педагогічних шкіл приймалися до відповідних класів семінарії
без іспитів [7: 10]. Випускники семінарій мали право викладати в початкових класах народних шкіл.
У дисертаційному дослідженні історика В. Гінди повідомляється про короткочасність існування
таких навчальних закладів. Знову ж таки в газетних публікаціях була вміщена інформація про
закриття учительського інституту. Влітку 1942 р. Житомирський педагогічний інститут був закритий,
хоча формально він продовжував працювати, але навчання не проводилося. У жовтні 1942 р.
відбулося засідання вченої ради, де обговорювалися нові навчальні плани для шкіл та кілька засідань
кафедр, але набір студентів і навчання відновити так і не вдалося [8: 108].
Відразу після звільнення території України навчальні заклади відновлювали свою роботу, проте
педагогів не вистачало. Поповнення їх відбувалося головним чином за рахунок середніх і вищих
педагогічних учбових закладів і системи короткотермінових курсів. Але випуски спеціалістів з
вищою і середньою педагогічною освітою різко скоротились. Воєнні випуски евакуйованих ВНЗ не
могли забезпечити повне укомплектування штатів шкільних закладів. Педагогічним вищим
навчальним закладам належало забезпечити школи молодими кадрами в стислий термін. Тривалий
період не вдавалося налагодити конкурсний набір абітурієнтів до педагогічних та вчительських
інститутів, молодь не виявляла бажання іти навчатися та працювати за педагогічним фахом. Для
стимулювання молоді розгорнулася пропаганда праці вчителя та запровадився ряд матеріальних
стимулів. Також за вказівкою директивних органів було прискорено реевакуацію педагогів із східних
районів країни. На роботу в школу направлялися вчителі, які працювали не за фахом та достроково
демобілізовані з армії. У 1942 р. педагогічні вузи й училища в евакуації здійснили дострокові випуски
(термін навчання – 3 роки для вузів з 4-річним терміном навчання та 3,5 років – з п’ятирічним
терміном). Навчання за скороченим планом було тимчасовим, і вже згідно постанови уряду від 18
червня 1942 р. у 1942/43 н. р. вузи почали працювати за навчальними планами довоєнного часу, адже
зменшення термінів навчання негативно вплинуло на рівень підготовки спеціалістів. З 1942/43 н. р.
було відновлено довоєнні навчальні плани з урахуванням потреб фронту і тилу. Специфіка роботи
вузів в умовах військового часу знайшла відображення у збільшенні навчальних годин, відведених на
військову і фізичну підготовку.
Рада Народних Комісарів України 30 травня 1942 р. ухвалила постанову "Про організацію
двомісячних курсів підготовки і перепідготовки вчителів", згідно якої на базі обласних інститутів
удосконалення вчителів, педагогічних і вчительських інститутів та педучилищ організовувалися
відповідні курси перепідготовки вчителів І-ІV класів для роботи в V – VІІ класах і вчителів V – VІІ
класів для роботи в VІІІ – Х класах, а також підготовки 300 випускників школи для викладання в І –
ІV класах.
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У березні 1944 р. ЦК КП(б)У прийняв постанову про реевакуацію вузів після закінчення 1943/44
навчального року. Одночасно РНК УРСР і ЦК КП(б)У постановили реевакуювати в м. Київ із
м. Кзил-Орда до 1 травня 1944 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченко. Університет
поновив свою роботу в складі 9 факультетів, на яких навчалося 690 студентів. Протягом 1943-45 рр.
поновили свою роботу 77 педагогічних училищ, 20 педінститутів, 18 учительських інститутів і
відділи учительських інститутів при педагогічних інститутах та 6 університетів [9: 323].
Після відновлення роботи більшість педагогічних інститутів мала труднощі у навчальній роботі,
зокрема, не вистачало викладачів, заняття проводились в 2-3 зміни, бракувало, приміщення не
опалювалися і не освітлювалися та ін.
Особливості воєнного часу змусили надати більшої ваги заочній формі навчання. Після постанови
Раднаркому СРСР від 18 грудня 1943 р. "Про заходи зміцнення системи заочної педагогічної освіти"
майже при всіх навчальних педагогічних закладах УРСР відновили роботу відділи заочного навчання,
також почали функціонувати чотирьохмісячні курси при всіх педагогічних інститутах. Планом
наркому освіти наказано видати навчальні плани, програми, методичні вказівки для студентівзаочників. 11 березня 1943 р. український уряд прийняв постанову "Про поновлення в системі
Наркомосвіти УРСР заочної педагогічної освіти та про заходи по зміцненню її". Наркомосвіти
зобов’язаний був поновити роботу заочних відділів при вищих та середніх педагогічних школах,
ввести пільги для вчителів-заочників, які успішно навчаються. Вчителі, що не мали відповідної
освіти, закінчували заочні відділи в такі терміни: вчителі 5-7 класів – учительські інститути до 1
серпня 1946 р., вчителі 8-10 класів – педагогічні інститути або університети до 1 серпня 1948 р.
Передбачалися необхідні асигнування на розширення сітки заочного навчання, були намічені заходи
допомоги заочникам (створення консультативних пунктів для вчителів-заочників із розрахунку один
пункт на 500 вчителів, видання підручників, учбових планів, програм, списку літератури і
методичних вказівок, організація пересувних бібліотек для обслуговування вчителів, що проживали у
віддалених районах і т.д.). Наркомосвіти України встановив ряд пільг для вчителів-заочників:
випускники здавали три державних екзамени замість п’яти, була надана можливість здавати іспити за
цілий курс без розподілу на семестри і в будь-який зручний для заочника час, практикувалися виїзди
викладачів-екзаменаторів на місця і т.п. [10: 51].
У 1943-1945 рр. всі кафедри педагогічних вузів поновили свою наукову діяльність. Уже в 1945 р. в
80 інститутах працювали над 2587 науковими темами, в т.ч. створили 114 підручників і навчальних
посібників, 263 викладачі працювали над кандидатськими, а 109 – над докторськими дисертаціями.
Наприкінці 1943 р. у Харкові, а потім у Києві відновив роботу Науково-дослідний інститут педагогіки
УРСР, а також обласні інститути вдосконалення кваліфікації вчителів.
Протягом 1944/ 45 н. р. увійшли в дію нові учбові плани вчительських інститутів, які мали на меті
покращення професійної підготовки майбутніх учителів. Це виявлялося у збільшенні учбових годин
на предмети психолого-педагогічного циклу. Так, наприклад, на гуманітарних факультетах для
вивчення педагогічних дисциплін відводилося більше 20% всього учбового часу. Для цих інститутів
розроблялися спеціальні програми і створювалися підручники.
Таким чином, окупаційна політика нацистської Німеччини спрямовувалася на повне підкорення,
денаціоналізацію та експлуатацію поневолених народів. Функціонування шкіл було можливе за
умови його пронімецького спрямування, в зв’язку з чим дозволена гітлерівською владою освіта мала
базуватися на народних та фахових школах, роль яких зводилася до роботи виключно в інтересах
економіки Німеччини. Українські націоналістичні сили зуміли домогтися відкриття вищих
навчальних закладів, але існували вони короткий час. У воєнних умовах відбулася реорганізація у
роботі працюючих педагогічних вузів, тому випуски спеціалістів не припинялися.
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Матеріал надійшов до редакції 15.03. 2010 р.
Дайнюк Л. В. Подготовка учительских кадров в годы Великой Отечественной Войны.
В статье на основе публикаций и архивных материалов рассмотрены вопросы функционирования
учебных заведений по подготовке учительских кадров в 1941-1945 гг., так как в это время система
высшего образования была свернута. Также сделан анализ специфики работы вузов в военных
условиях; охарактеризировано образовательную политику нацистов в этот период.
Dainyuk L. V. Teacher Training During the Great Patriotic War.
In the article on the basis of publications and archival materials the functioning of teacher training schools
in 1941-1945 is considered, because at that time the system of higher education was minimized. Also the
analysis of specific institutions in conditions of war is conducted, the education policy in Nazi period is
characterized.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкриваються основні елементи та критерії педагогічної майстерності сучасного
вчителя. Автор аналізує шляхи реалізації педагогічної майстерності, описує форми, методи
екологічного виховання учнів, аналізує власний досвід з формування навичок природоохоронної роботи
в молодших школярів.
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні одним з найважливіших завдань є формування
екологічно грамотної, компетентної особистості, в розвитку якої важливу роль відіграє вчитель
початкових класів, оскільки є відповідальним за отримання молодшими школярами базових
екологічних знань, природоохоронних умінь та навичок. Стан навколишнього середовища істотно
впливає на рівень здоров’я людей, тривалість їх життя, тому спонукає педагогів до нових досліджень
та роздумів.
Учителі, формуючи природоохоронну культуру дітей, мають бути насамперед мобільними,
енергійними, творчими, уміти створювати таку систему способів і прийомів діяльності, яка б
відповідала новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців. У зв’язку з цим проблема їх
педагогічної майстерності є сучасною та актуальною.
Зазначимо, що над педагогічною майстерністю вчителів свого часу працювало багато вчених.
Видатний педагог минулого Я. Коменський наголошував, що вчитель повинен мати глибокі і
ґрунтовні знання, бути взірцем доброчесності, любити свою справу. На його думку, саме від учителя,
його освіти, знань та вмінь залежать усі успіхи в роботі школи, у навчанні та вихованні учнів.
Англійський філософ, просвітитель і педагог Дж. Локк націлював учителів на подолання
догматизму в навчанні, на відхід від стереотипів, вказував на значення творчості в діяльності.
Ж. Ж. Руссо пропонував учителям навчати дітей серед природи, проводити екскурсії, ігри,
доступну для дітей фізичну працю у довкіллі.
Представник швейцарської педагогічної школи Й. Песталоцці основне завдання вчителя вбачав у
сумлінному виконанні своїх обов’язків. Видатний педагог творчо підходив до діяльності вчителя,
рішуче заперечував застосування в ній рутинних одноманітних прийомів.
Першим ввів поняття "майстерність" і "педагогічна техніка" А. Макаренко у працях "Деякі
висновки з мого педагогічного досвіду", "Про мій досвід". На думку вченого, майстерність – це
спеціальність, якій треба вчити. "Майстерність – це те, чого можливо добитися, і як може бути
відомий майстер – токар, прекрасний майстер – лікар, так повинен і може бути прекрасним майстром
педагог... І кожний із вас, молодих педагогів, буде обов'язково майстром, якщо не покине нашої
справи, а наскільки він оволодіє майстерністю, – залежить від його власного напору" [1: 141].
А. Макаренко вважав, що педагогічна майстерність може бути доведена до досконалості, майже до
ступеню техніки.
В. Сухомлинський продовжив розвиток теорії про педагогічну майстерність. У своїх працях: "Сто
порад вчителю", "Павлиська середня школа", "Як виховати справжню людину", "Розмова з молодим
директором школи" велику увагу він приділив творчості та майстерності вчителя. "Майстерність
педагога полягає в умінні побачити обдарованість дитини, визначити сферу застосування її
інтелектуальних і творчих сил та поставити перед нею завдання, щоб, розв’язуючи їх, вона долала
труднощі і щоб це сприяло дальшому розвиткові її здібностей" [2: 19].
Логічне продовження і розвиток проблема педагогічної майстерності знайшла у працях сучасних
українських вчених. Після досягнення Україною незалежності вітчизняна педагогічна наука
збагатилася чималою кількістю напрацювань у сфері становлення й розвитку національної освіти.
Так, на думку В. Андрущенка, сучасна вища освіта має сформувати такого вчителя, який би був
ерудованим, патріотично налаштованим, політично грамотним, культурним, а також умів володіти
новітніми інформаційними технологіями та освоїв ази екологічної освіти [3].
Вагомий внесок в дослідження проблеми педагогічної майстерності та її складових здійснив
І. Зязюн. Основні елементи педагогічної майстерності розкриваються ним у підручнику "Педагогічна
майстерність", де зазначається, що найважливішими властивостями особистості педагога є
гуманістична спрямованість його діяльності, професійна компетентність, педагогічні здібності та
техніка.
Проблема педагогічної майстерності розкривається також академіком С. Гончаренком. На його
думку, педагогічна майстерність виступає характеристикою високого рівня педагогічної діяльності.
© Деркач О. І., 2010
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Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість, педагогічна доцільність,
оптимальний характер, результативність, демократичність, творчість.
У наукових розробках С. Сисоєвої акцентується увага на такій важливій категорії, як педагогічна
творчість учителя. "Специфіка педагогічної творчості вчителя, її відмінність від інших видів творчої
діяльності полягає в тому, що об'єктом педагогічної творчості є особистість дитини, а результатом –
формування цієї особистості; на педагогічну творчість впливають фактори, які важко прогнозувати;
вона потребує вміння керувати своїм творчим самопочуттям; творча діяльність педагога завжди
обмежена часом і потребує від учителя вміння оперативно приймати рішення" [4].
О. Савченко зосередила увагу на дослідженні проблеми професійної підготовки вчителя
початкової школи у формуванні особистості якого "необхідно гармонізувати загальнокультурні,
психолого-педагогічні і методичні знання, уміння, способи діяльності, посилити їх професійну
спрямованість, забезпечити фундаментальність базової підготовки через запровадження державних
стандартів, зміну об'єктів моніторингу, створення умов для персоніфікованої педагогічної освіти" [5:
385].
Варто зазначити, що вища освіта – результат засвоєння сукупності систематизованих знань і
навичок діяльності, яка дає можливість вчителю застосовувати їх у практичній діяльності. Проте,
кожен з нас зіткнувся з проблемою поєднання теорії з практикою, кожен іде своїм власним тернистим
шляхом, щоб стати вчителем-професіоналом, майстром своєї справи.
Метою нашої статті є розкриття шляхів формування природоохоронного досвіду молодших
школярів через розвиток педагогічної майстерності вчителя початкових класів.
У розумінні педагогів майстерність – це своєрідний сплав особистої культури, знань і світогляду
вчителя, його всебічної теоретичної підготовки з удосконаленням оволодіння прийомами навчання й
виховання, педагогічною технологією та передовим досвідом. Разом із тим – це вид діяльності, який
торкається переважно внутрішньої сфери вчителя: бажання стати майстром педагогічної справи,
щоденна кропітка робота над удосконаленням власної особистості, систематична самоосвіта;
переконання в тому, що майстерність забезпечує не лише високу результативність, а й задоволення
від неї, утвердження себе як фахівця [6: 4].
На нашу думку, педагогічна майстерність учителя – це ще й уміння знайти ключ до серця кожної
дитини, створити гармонійний психологічний клімат у навчанні, розвинути життєві компетентності
дитини, забезпечити ситуацію успіху в кожного вихованця.
Тому вчитель початкових класів, який закладає фундамент для подальшого розвитку дитини, має
бути справжнім майстром своєї справи, що можливо лише за наявності в нього високого рівня знань і
досконало виробленої техніки. Справжній фахівець, набувши певного досвіду, ніколи не зупиняється,
а переосмислює вже пізнане, завжди шукає щось нове, доповнює власні доробки, збагачується
досвідом колег, щоб бути творчим, завжди актуальним, цікавим для учнів, компетентним у
діяльності. Нове, як зазначив І. Герцен, необхідно створювати в поті чола, тоді як старе саме
продовжує існувати і твердо тримається на милицях звички.
Працюючи над проблемою формування природоохоронного досвіду молодших школярів,
учителям можна запропонувати наступні технології роботи, які виникли в процесі нашого творчого
педагогічного пошуку.
- Як навчити дітей не просто слухати, а чути мову природи?
- Як зробити, щоб дитина не просто дивилась, а бачила і розуміла природу серцем?
- Як домогтися того, щоб охорона та захист природи стали для учнів звичною справою?
Ці питання хвилюють учителів завжди. Тому екологічній освіті та природоохоронному вихованню
учнів потрібно відвести важливе місце, реалізуючи їх не епізодично, а систематично та
цілеспрямовано. Обрана нами тема – універсальна, оскільки на її основі можна будувати навчальний
матеріал з будь-якого предмета.
Ознайомившись з інноваційними технологіями в рамках сучасного особистісно-орієнтованого
навчання, вчитель, який хоче стати майстром своєї справи, обере для себе парадигму педагогічної
підтримки, керуючись надбанням передового освітнього досвіду, спираючись на інтерактивні
навчальні технології, схвалюючи фасилітативне навчання.
На уроках української мови з метою екологічного виховання можна використовувати цікавий
природничий матеріал, добираючи речення, тексти на екологічну тематику. У зв’язку з цим, нами
розроблена система екологічних хвилинок каліграфії, де поєднані фантазія, творчість, конкурси
ерудитів-природознавців. Також використовуються методи морфологічного аналізу, моделювання,
асоціацій, фантограм, синектики, екологічні сенкани, біноми фантазії, вправи на емпатію. Діти
складають твори-мініатюри у творчих екологічних групах, розробляють поради для захисту природи
в парах змінного складу, пишуть екологічні вірші у "кріслі мрій".
На уроках математики вводяться цікавинки природи, які активізують пізнавальний інтерес до
навколишнього середовища, а, отже, і бажання його захищати та оберігати, використовуються задачі
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природничого змісту з повчальною природоохоронною інформацією. Систематично практикуються
екологічні п’ятихвилинки для усного рахунку. Діти ведуть довідники природи, за матеріалами яких
самі складають задачі.
Вже з 1-го класу творчо працюють на уроках математики екологічні групи. Командири отримують
інформацію і доводять її до відома своїх груп. Доповідачі виступають, обравши найдоцільніші
варіанти розв’язання математичного завдання екологічного змісту. Після цього клас дискутує, чи має
людина вплив на природу і яким він має бути.
На уроках читання вводяться п’ятихвилинки екологічного розчитування, на яких діти читають
екологічні казки. У класі налагоджений взаємообмін літературою, тому школярам завжди цікаво.
Після розчитування слідує рубрика "Дивинки природи", де учні розповідають дібраний самостійно з
енциклопедій матеріал. Цікавинки діти завжди ілюструють і зберігають в екологічній скарбничці.
Обов’язковими на уроках читання є екологічна поетична скринька, екологічні тести та дискусії.
Періодично уроки читання супроводжує інтерактивна вправа – коло екологічних думок.
У позаурочній діяльності практикуються уроки милування природою, на яких забезпечується
безпосередній контакт дітей з навколишнім світом. Учні залучаються до посильних трудових справ,
набувають конкретних навичок і вмінь допомоги природі. Наприклад:
І. Пташині їдальні
Мета трудової справи: ознайомити учнів з особливостями зимівлі птахів, формувати навички їх
підгодівлі, розвивати пізнавальний інтерес, творчі здібності, виховувати гуманне ставлення до
природи.
Підготовча робота:
1. Вступне слово про необхідність допомоги птахам взимку.
2. Гра-вікторина "Хто що їсть".
3. Демонстрація різноманітних годівничок для підгодівлі птахів та розподіл доручень між
мікрогрупами з числа учнів з метою залучення їх до самостійного виготовлення годівниць.
Хід трудової справи:
·
вибір місць розвішування годівниць;
·
облаштування виготовлених годівничок;
·
розміщення корму в годівничках;
·
закріплення за окремими годівничками "шеф-кухарів" з числа дітей та затвердження
графіка чергувань для вчасної підгодівлі птахів.
ІІ. Наш квітничок
Мета трудової справи: виховувати в дітей естетичне ставлення до світу рослин, формувати
навички догляду за квітами, розвивати потребу творчої праці на природі.
Проектування майбутньої творчої праці у природі:
1. Розробка ескізів квітника на шкільному подвір’ї.
2. Утворення груп з числа учнів і розподіл між ними доручень.
3. Підготовка необхідних знарядь праці, розсади.
Хід трудової справи:
·
пошук місця для майбутнього квітника;
·
вибір найкращого ескізу квітника;
·
підбір відповідної квіткової розсади;
·
обробка ґрунту, висаджування рослин;
·
затвердження графіка чергування по догляду за квітником [7].
ІІІ. Швидка екологічна допомога
Мета трудової справи: формувати навички догляду за деревами, кущами та іншими об’єктами
живої природи, які потребують допомоги, розвивати мислення, виховувати у дітей співчутливе і
дбайливе ставлення до світу природи.
Хід трудової справи:
·
Представники екологічної розвідки розшукують "скривджені" дерева, кущі.
·
Приносять інформацію у клас, зачитуючи "термінові телеграми" від об’єктів природи, які
потребують допомоги.
·
Методом мозкового штурму діти знаходять якомога більше шляхів розв’язання даної
екологічної проблеми.
·
Створюються бригади швидкої допомоги.
·
Надається негайна допомога зеленим насадженням чи тваринам: діти підв’язують зламані
гілки, замащують рани, вивішують годівниці, поливають рослини, розпушують землю.
Великого значення в позакласній роботі надаємо екскурсіям у світ природи, практикуємо творчі
години, на яких стимулюємо дитячу кмітливість, фантазію, щирі емоційні прояви.
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Один раз на 2 місяці проводяться ігри-подорожі на екологічні теми. Люблять діти мандрувати
казковими екологічними стежками разом з улюбленими героями. З цією метою вони пишуть казки,
інтерпретують вже відомі в екологічному обрамленні.
У класі діє творча екологічна група, яка складається з батьків та дітей, екологічний куточок,
екологічна скарбничка, які систематично поповнюються цікавинками природи. Діти зібрали папку і
назвали її "Екологічна тривога". За мету взяли собі в майбутньому зробити все можливе для ліквідації
цієї тривоги.
У класі працює пошукова екологічна бригада, яка збирає дивинки природи, довідкове бюро, члени
якого добирають природоохоронну інформацію на задану вчителем тему.
Як відомо, кожен учитель прагне, щоб його учні добре усвідомили своє місце в житті і зрозуміли
слова Бернарда Шоу, який стверджував, що ми вже навчилися літати в повітрі, як птахи, плавати під
водою, як риби. Залишилось лише навчитись жити на землі, як люди. При цьому класоводу доцільно
постійно наголошувати:
Ви, діти, – майбутнє держави, доля якої залежатиме від вас.
З огляду на це, учні систематично складають проекти: "Людина майбутнього", "Природа
майбутнього", "Що я зроблю, щоб врятувати природу", де висловлюють думки та розробляють власні
програми із збереження зеленого світу. Проектна робота дає всім учасникам досвід, який базується як
на знаннях, так і на перевірці практичних умінь у повсякденній діяльності. Цей досвід допомагає
розвивати індивідуальні здібності та нахили, комунікативні зв'язки, вчить вирішувати завдання,
розв'язувати конфліктні ситуації. Участь у проектній роботі допомагає сформувати навички
активного, екологічно грамотного громадянина демократичного суспільства.
Отже, аналізуючи шляхи реалізації педагогічної майстерності, слід зазначити, що сучасна система
освіти вимагає нового підходу до характеру й рівня професійної діяльності вчителя, пов’язаного з
бажанням відійти від стереотипів у навчанні, вихованні й розвитку особистості. Він базується на
індивідуально-творчій діяльності педагога, здатного створити й запровадити нові технології, що
ефективно реалізують потреби особистісно-орієнтованого освітнього простору. Сучасний вчитель не
має морального права зупинятися на вже досягнутому, адже меж педагогічної майстерності не існує.
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Деркач Е. И. Подготовка учителя к природоохранной деятельности младших школьников.
В статье раскрываются основные элементы и критерии педагогического мастерства современного
учителя. Автор анализирует пути реализации педагогического мастерства, описывает формы,
методы экологического воспитания учеников, анализирует собственный опыт по формированию
навыков природоохранной работы у младших школьников.
Derkach O. I. Teacher’s Preparation for Nature Protection Activity of Junior Pupils.
The first scientific impressions of aesthetic perception of nature by children appear in junior school age. The
life of an adult person, his attitude to environment depends upon the foundations laid by his teachers. That’s
why the author analyses his experience in formation of ecological abilities and skills among junior
schoolchildren.
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С. В. Іванова,

здобувач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
БІОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті визначено базові критерії та показники рівня професійної компетентності вчителів
біології. Обґрунтовано вплив закладів післядипломної освіти та розвиток професійної
компетентності педагога. Виділено й проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні критерії
професіоналізму вчителя.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. Проблема визначення критеріїв розвитку
професійної компетентності вчителів біології актуалізувалася в останні роки в діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти. Зазначену проблему в її багатьох аспектах досліджували
Н. Кузьміна, С. Кульневич, А. Маркова, Є. Рогов, Е. Соф’янц, B. Шувалова, O. Щербакова.
Зрозуміло, що розвиток професійної компетентності вчителів біології повинен вимірюватися
відповідними критеріями, які, у свою чергу, опредметнюються в певних показниках (індикаторах).
Критерії мають бути об’єктивними і включати найсуттєвіші, основні сутнісні ознаки досліджуваного
явища. Вони повинні охоплювати типові сторони процесу чи явища, формулюватися ясно, коротко,
точно; характеризувати саме те, що хоче перевірити дослідник [1: 65]. Критерії повинні відображати
динаміку вимірюваної якості в просторі і часі та розкриватися через низку показників, за силою
прояву яких можна стверджувати про більший чи менший рівень наявності конкретного критерію.
Метою нашої статті є обґрунтування критеріїв розвитку професійної компетентності вчителів
біології в закладах післядипломної педагогічної освіти і визначення показників цих критеріїв.
Поняття критеріїв у всіх дослідників пов’язане з поняттям показників, серед яких розрізняють
якісні, які фіксують наявність чи відсутність якої-небудь властивості, та кількісні, котрі фіксують
величину розвитку властивості [2: 48].
Очевидно, що критерії та якісні показники дають суб’єктивну характеристику досліджуваному
феномену, а кількісні – об’єктивну характеристику, даючи змогу його виміряти.
Вимірювач (еталон), який використовується в педагогічних дослідженнях, є суб’єктивним
внаслідок обмеженості всебічних знань про навчальний процес, тому говорити про точність
вимірюваних величин, як це прийнято в природничих науках, можна лише з дуже великими
застереженнями. Щоправда, на це є об’єктивна причина, яка полягає не стільки в труднощах
структурування психолого-педагогічних понять, скільки в недостатній їх вивченості.
За висновками Г. Єльникової, критерії якості педагогічної діяльності – це ознаки, за якими
визначається ступінь відповідності педагогічної діяльності встановленим цілям, стандартам, нормам.
Критерії якості призначені для якісної характеристики педагогічної діяльності через кількісну міру
досягнення проектованої мети. Ця мета може бути закладена в сукупності вимог, описовій чи
графічній моделі, заданих нормах або стандартах, що становлять критерії самої педагогічної
діяльності.
Якість педагогічної діяльності зумовлюється відповідним рівнем досягнення її мети: високий,
середній, низький; високий; достатній, критичний або оптимальний; допустимий, низький,
недопустимий. При з’ясуванні ступеня проявлення кожного критерію педагогічної діяльності,
виділеного на основі певного підходу, застосовується оцінювальна шкала, яка визначається
колегіально й унормовується управлінською структурою відповідного закладу, установи або
територіального органу освітньої сфери.
Більшість дослідників всі критерії професіоналізму і професійної компетентності поділяють на дві
групи:
- об’єктивні критерії (ті, що характеризують відповідність спеціаліста вимогам професії).
Серед них виокремлюються: а) критерії, які належать до нормативних показників успішності
реалізації діяльності (зовнішні результативні): продуктивність, якість, надійність, становище в
колективі, у системі міжособистісних відносин, соціальний статус; б) критерії, які характеризують
рівень професійної кваліфікації об’єкта праці, розвитку професійно важливих якостей (внутрішні
змістовні), а також характер діяльності, що здійснюється окремим спеціалістом на предмет
відповідності її технологічної сторони соціально сприйнятним способам і вимогам професії
(процесуальні). До них відносять: швидкість, точність, повноту виконання, відсутність помилок,
ступінь узагальнення і засвоєння, самостійність, творчість і т.п.
- суб’єктивні критерії, що характеризують ступінь відповідності професії вимогам
спеціаліста: задоволеність спеціаліста вибраною професією, спеціальністю, умовами діяльності і
досягнутими результатами, усвідомлення себе представником певної професії, ставлення до себе
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як до суб’єкта професійної діяльності, ставлення до професії, професійна ідентичність і т.п. [3:
67].
Суб’єктивні критерії тісно пов’язані і з такими показниками, як рівень психічної напруженості,
відчуття психологічного комфорту, самореалізованості і самоактуалізованості [3: 67].
Екстраполюючи зазначені висновки до проблем нашого дослідження і запропонованої моделі
розвитку професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної
освіти, зауважимо, що професійна компетентність учителя біології складається з таких компонентів:
- спеціальна складова – володіння власне професійною діяльністю на досить високому рівні,
здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;
- соціальна складова – володіння спільною (груповою, кооперативною) професійною
діяльністю, співробітництвом, а також прийнятими в даній професії прийомами професійного
спілкування, соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці;
- особистісна складова – володіння прийомами особистісного самовираження та
саморозвитку засобами протистояння професійним деформаціям особистості;
- індивідуальна складова – володіння прийомами самореалізації та розвитку індивідуальності
у межах професії, готовність до професійного зростання, вміння раціонально організувати свою
працю без перевантажень.
У закладах післядипломної педагогічної освіти вчитель біології розвиває переважно спеціальну
складову професійної компетентності, у структурі якої нами виокремлені три компоненти:
- науково-теоретичний (охоплює обізнаність у галузі дисципліни, що викладається);
- методичний (передбачає певний рівень майстерності в галузі засобів формування знань,
умінь, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій учнів);
- психологічний (у галузі обізнаності з мотивів, здібностей, спрямованості школярів;
рефлексію педагогічної діяльності).
Наша педагогічна модель розвитку професійної компетентності вчителя (удосконалення науковотеоретичного, методичного і психологічного компонентів її спеціальної складової) в закладах
післядипломної педагогічної освіти передбачає в межах фахового модуля навчального плану:
- розвиток
науково-теоретичного
компонента
(висвітлення
теоретичних
основ
компетентнісної освіти);
- розвиток психологічного компонента (опанування теорією та практикою формування і
розвитку комунікативної компетентності вчителя біології та учнів);
- розвиток методичного компонента (опанування технологій критичного мислення,
інтерактивних педагогічних технологій, педагогіки емпаурменту).
Критеріями для виявлення зазначених компонентів (факторів) спеціальної складової професійної
компетентності вчителя біології, на нашу думку, можна визначити такі: когнітивний, операційнодіяльнісний і результативно-рефлексивний.
Когнітивний критерій передбачає наявність у вчителя біології системних психолого-педагогічних і
методичних знань із наукових основ формування професійної педагогічної компетентності, із науковотеоретичних засад застосування інтерактивних навчальних технологій, теорії стійкого розвитку.
Операційно-діяльнісний критерій передбачає набуття вчителем біології необхідних комунікативних і
методичних професійних умінь (уміння аналізувати стан власної комунікативної компетентності, уміння
формувати комунікативну компетентність в учнів, уміння застосовувати інтерактивні педагогічні
технології на уроках біології, уміння використовувати технологію критичного мислення на шкільних
уроках біології).
Результативно-рефлексивний критерій передбачає набуття навичок оцінки та самооцінки професійної
діяльності з метою фіксації її результатів і подальшою їх переоцінкою; уміння свідомо контролювати й
аналізувати результати своєї діяльності, продукт і процес діяльності учнів та рівень розвитку особистіснопрофесійних якостей для подальшого самоствердження, самовдосконалення й самореалізації.
Кожний критерій моделі розвитку спеціальної складової професійної компетентності вчителя біології
вимірюється певними показниками (індикаторами), які передбачають кваліметричний вияв.
Показниками когнітивного критерію нами визначені:
- знання психолого-педагогічних і методичних засад компетентнісно спрямованого навчання;
- знання теорії інтерактивного навчання;
- знання теоретичних основ стійкого розвитку;
- знання наукових основ технології критичного мислення;
- знання науково-теоретичних основ професійної комунікації.
Показниками операційно-діяльнісного критерію ми визначаємо:
- уміння формулювати мету уроку в діяльнісній формі;
- уміння доцільно використовувати різні моделі навчання (пасивну, активну, інтерактивну);
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- уміння формувати комунікативну компетентність в учнів;
- уміння творчо використовувати інтерактивні педагогічні технології на уроках біології;
- уміння використовувати технологію критичного мислення на шкільних уроках біології.
Показниками результативно-рефлексивного критерію ми визначили такі:
- навички аналізу результатів власного професійного розвитку;
- навички аналізу результатів навчальної діяльності учнів;
- навички оцінювання власного рівня комунікативної компетентності;
- навички оцінювання власної методичної підготовки.
Запропонований критеріальний підхід збігається з нормативними вимогами до професійних знань,
умінь та навичок учителів біології.
Для опредметнення рівнів сформованості професійної компетентності вчителів біології ми
виходили з можливостей визначення таких їх градацій як низький, середній, достатній і високий.
Ми взяли до уваги шкалу вагомості факторів і адаптували її до 12-бальної шкільної системи
оцінювання. Для визначення рівня сформованості спеціальної складової професійної компетентності
вчителя біології можна використовувати в абсолютних показниках 12-бальну шкалу, звичну і для
вчителів, і для учнів, наприклад:
- 0–3 бали – низький рівень сформованості спеціальної складової професійної компетентності
(недопустимий);
- 4–6 балів – середній рівень сформованості спеціальної складової професійної
компетентності (критичний);
- 7–9 балів – достатній рівень сформованості спеціальної складової професійної
компетентності (допустимий).
Виходячи з теоретичних висновків І. Лернера, В. Краєвського, А. Хуторського, А. Маркової,
ґрунтуючись на кваліметричному підході до визначення критеріїв і показників розвитку професійної
компетентності вчителів біології, ми поєднали показники (індикатори) критеріїв з рівнями
сформованості професійної компетентності вчителя біології.
Так, на нашу думку, високий рівень сформованості спеціальної складової професійної
компетентності вчителя біології характеризується такими показниками:
- учитель володіє стратегією компетентнісного підходу на шкільних уроках біології;
- мета уроку формулюється у діяльнісній формі;
- учитель чітко визначає етапи уроку, форми i методи навчально-пізнавальної діяльності
відповідно до етапів;
- зміст, методи, прийоми та технології навчання відповідають меті та змісту уроку;
- вчитель використовує методи "надихання на дії" під час проведення уроку;
- учитель уміло використовує різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) навчання;
- учитель вдало забезпечує формування комунікативної компетентності учнів;
- учитель уміло використовує навчальні технології сталого розвитку та критичного мислення;
- учитель використовує діяльнісний, диференційований та особистісно-орієнтований підхід у
навчанні;
- учитель уміло здійснює рефлексію навчальної діяльності.
Достатній рівень сформованості спеціальної складової професійної компетентності вчителя
біології характеризується такими показниками:
- учитель використовує елементи компетентнісного підходу на шкільних уроках біології;
- мета уроку формулюється у діяльнісній формі;
- учитель може визначати етапи уроку, форми й методи навчально-пізнавальної діяльності
відповідно до етапів;
- зміст, методи, прийоми та технології навчання переважно відповідають меті та змісту
уроку;
- вчитель знайомий із методом "надихання на дії" під час проведення уроку;
- учитель здійснює спроби використання різних моделей (пасивна, активна, інтерактивна)
навчання;
- учитель здійснює спроби формування комунікативної компетентності учнів;
- учитель здійснює спроби використання навчальних технологій сталого розвитку та
критичного мислення;
- учитель здійснює спроби використання діяльнісного, диференційованого та особистісноорієнтованого підходу у навчанні;
- учитель здійснює рефлексію навчальної діяльності.
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Середній рівень сформованості спеціальної складової професійної компетентності вчителя
біології характеризується такими показниками:
- учитель здійснює спроби використання елементів компетентнісного підходу на шкільних
уроках біології;
- мета i завдання навчальної діяльності обґрунтовані;
- у практиці роботи переважають традиційні методи i прийоми навчально-пізнавальної
дільності;
- активізація діяльності учнів здійснюється без глибокого дидактичного обґрунтування;
- учитель пробує використовувати різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) навчання;
- учитель пробує формувати комунікативну компетентність учнів на уроках біології.
Низький рівень сформованості спеціальної складової професійної компетентності вчителя
біології характеризується такими показниками:
- учитель не вміє пристосовувати виклад навчального матеріалу до особливостей аудиторії;
- мету уроків визначає стихійно, без урахування підготовленості учнів;
- навчально-методичну літературу використовує мінімально;
- у практиці навчання переважають традиційні методи одностороннього пояснення, учні
пасивно сприймають інформацію;
- елементи організаційної структури уроку не обґрунтовані, не чіткі.
Відповідно до нашої моделі розвитку спеціальної складової професійної компетентності учителя
біології результатом експериментальної навчальної діяльності в закладі післядипломної педагогічної
освіти є така робота викладача-тьютора, результатом якої діагностується кількісне збільшення
педагогів, які перебувають на високому й достатньому рівнях професійної компетентності, і
зменшення, відповідно тих, хто перебуває на низькому і середньому рівнях.
Слід зазначити, що у нашому випадку рівні професійної компетентності не тотожні офіційним
кваліфікаційним рівням учителів, що підтверджені висновками атестаційних комісій. Таке
зауваження доречне, оскільки деякі дослідники напряму поєднують зазначені поняття. Так,
Н. Ширшина виділяє такі три групи вчителів: перша група – вчителі, що володіють високим рівнем
професіоналізму. До них відносяться вчителі вищої та першої категорії; друга група – група
вдосконалення майстерності. До неї входять учителі другої категорії та вчителі спеціалісти; третя
група вчителів – це група становлення педагогічної майстерності. До її складу входять молоді
вчителі, вчителі-початківці [4: 9].
Л. Павленко зазначає, що у полі дії системи післядипломної освіти знаходиться період адаптації
молодого вчителя до професійної педагогічної діяльності та первиного набуття ним професійного
педагогічного досвіду: стажування впродовж одного року після закінчення вищого навчального
закладу та перші три роки роботи як молодого спеціаліста; період становлення педагога як
професіонала – подальше набуття й збагачення його професійного досвіду; період досягнення
певного рівня професійної досконалості – постійне вдосконалення професійного досвіду, його
оновлення й поповнення, передання свого досвіду молоді тощо [5].
Виділення цих періодів слід вважати умовним, оскільки не можна чітко провести межу між ними й
позначити межі кожного в часі. Окрім того, ці періоди безпосередньо залежать від особистості
конкретного вчителя й, у тому числі, від рівня розвитку його творчого потенціалу. Хоча очевидно, що
творчий потенціал учителя у процесі набуття, збагачення й удосконалення його професійного
педагогічного досвіду розвивається і збагачується [5].
Саме тому рівень професійної компетентності вчителя напряму залежить не стільки від офіційно
визначеної нормативної категорії педагога, скільки від внутрішнього потенціалу особистості, від
здатності вчителя до саморозвитку, самонавчання, до творчого осмислення власного педагогічного
досвіду і досвіду колег. Важливо також підкреслити, що професійний педагогічний досвід учителя у
процесі навчання в системі післядипломної педагогічної освіти відіграє дуже важливу роль як
підґрунтя для подальшого вдосконалення фахівців у професійній педагогічній діяльності, як основа
для поповнення, розширення і поглиблення необхідних знань і вмінь, набуття навичок та розвитку
відповідних особистісних якостей, що детерміновані вимогами часу [5].
Висновок. Отже, для виявлення рівнів сформованості компонентів спеціальної складової
професійної компетентності вчителя біології у закладах післядипломної педагогічної освіти, на нашу
думку, можна визначити когнітивний, операційно-діяльнісний і результативно-рефлексивний критерії
з визначеними нами вище показниками. Використання цих критеріїв у роботі фахівців системи
післядипломної педагогічної освіти із слухачами курсів підвищення кваліфікації дасть змогу
підвищити ефективність навчального процесу в регіональних інститутах післядипломної педагогічної
освіти.
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Иванова С. В. Критерии и показатели развития профессиональной компетентности учителей
биологии в заведениях последипломного педагогического образования.
В статье определены базовые критерии и показатели уровня профессиональной компетентности
учителей биологии. Обосновано влияние заведений последипломного образования на развитие
профессиональной компетентности педагога. Выделены и проанализированы объективные критерии
профессионализма учителя.
Ivanova S. V. Criteria and Indicators of Biology Teachers Professional Competence in the Institutions of
Postgraduate Teacher Education.
In this article the basic criteria and indicators of the level of biology teachers' professional competence are
defined. The influence of institutions of postgraduate education on the development of professional
competence of the teacher is substantiated. The objective criteria of professionalism of teachers are selected
and analyzed.
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ЗНАЧЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ У СТАНОВЛЕННІ ЄВРЕЙСЬКОГО
ШКІЛЬНИЦТВА НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Здійснено ретроспективний аналіз значення полікультурної детермінанти у становленні єврейського
шкільництва на Волині у полілозі культур цього краю. Проаналізовано динаміку зростання та
розселення євреїв на території Волині. Висвітлюються аспекти у сфері навчально-виховної
діяльності закладів Волинської губернії в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття.
Україна як полінаціональна, поліконфесійна, полімовна, полікультурна держава забезпечує
поліетнічний характер українського суспільства на основі проголошення рівноправного співіснування
людей незалежно від їх раси, мови, релігійних та інших переконань; створення умов для вільного
розвитку національно-культурного життя української нації в цілому та всіх етнічних спільнот, які
проживають в Україні, зокрема євреїв. Зрозуміло, що єврейська громада всіляко підтримувала
прагнення дітей до здобуття всебічної освіти. Цьому сприяли і Волинські громадські товариства.
Розвиток освіти євреїв на землях багатонаціональної Волині відбувався в надзвичайно складних
соціально-економічних, суспільно-політичних і правових умовах. Євреї, виховуючи своїх дітей, перш
за все дбали про їхню релігійну освіту, яка полягала у вивченні молитов, читанні катехізису та
великої кількості єврейських богословських книжок. Заради цього їхні батьки на власні кошти
утримували хедери.
Українськими науковцями В. Кузьменком і Л. Гончаренко проаналізовані чинники, що
обумовлюють необхідність полікультурної освіти, серед яких: зростання етнічної і расової свідомості
людей; міграційні процеси, що значно підсилюють міжкультурні контакти; глобалізація світу, що
змінює не тільки економіку, політику, але впливає і на картину міжкультурних зв’язків; розширення
міжнародної співпраці, що вимагає діалогу між націями та їх культурами; удосконалення
інформаційної сфери і комунікаційних систем, які дозволяють народам зближуватися, стерти
територіальні, мовні, релігійні, культурні бар’єри; прагнення окремих осіб і цілих народностей
придбати свою етнічну ідентичність [1].
Проблема полікультурної детермінанти у становленні єврейського шкільництва на Волині набуває
особливої актуальності та складності в поліетнічному багатонаціональному суспільстві. Сучасні
педагогічні реалії вимагають з одного боку, врахування етнокультурного чинника, з іншого –
створення умов для пізнання культури інших народів, виховання толерантних відносин між
етнічними групами. Значною мірою це стосується єврейського етносу, його стосунків з іншими
національними меншинами, що проживали на Волині.
Проблема значення полікультурної детермінанти у становленні єврейського шкільництва на
Волині завжди була в полі зору науковців, яка засвідчує проведений аналіз літературних та
історичних джерел. Так, окремі питання загальної єврейської освіти досліджували: Б. І. Бернштейн,
О. М. Борейко, О. М. Іващенко, І. Б. Кіліон, Н. Л. Кротік, Ю. М. Поліщук, Н. В. Рудницька,
Н. А. Сейко, Б. І. Шиманович та інші. Однак системний аналіз структури, змісту, специфіки
функціонування єврейських освітніх закладів на Волині залишається недостатньо висвітленим.
Метою статті є визначення сутнісних ознак полікультурної детермінанти у становленні
єврейського шкільництва на Волині в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. Реалізація мети
здійснюється в процесі розгляду її філософського, історичного, теоретико-практичного аспектів.
Провести аналіз зростання та розселення єврейського населення на території Волинської губернії.
Розкрити сутність та механізм функціонування навчально-виховних закладів того часу.
Єврейське населення досить компактно проживало в Південно-Західному краї України, на
території, де царський уряд утворив три губернії: Київську, Волинську і Подільську. Після українців –
корінних жителів волинської землі, за чисельністю євреї посідали друге місце з кінця ХVІІІ століття.
Кількість їх постійно зростала. Так, у 1797 році на території губернії налічувалося 14 265 осіб
єврейської національності [2: 11: 535], у 1847 їх було 174 457 [2: 5: 739], а у 1866 – 194 803 чоловік [3:
31], в 1886 р. – 300862 [4: 286] і в 1897 р. – 394774 душі [5: 8: 4, 5].
Високі темпи зростання чисельності євреїв можна пояснити рядом причин, зокрема тим, що
іудейська релігія освячувала багатодітні родини, що євреї менше потерпали від голоду, воєн та
епідемій, до того ж, серед єврейства була значно менша дитяча смертність завдяки самодопомозі їхніх
громад, наявності своїх лікарів.
Таким чином, у силу різних причин протягом ХІХ століття спостерігалося неухильне зростання
чисельності євреїв у нашому регіоні. Вже у 50-60-х роках ХІХ століття в містах Волині на 100
жителів припадало 56,7 єврея, а, наприклад, у Київській губернії на цей час відсоток євреїв міського
населення дорівнював лише [6: 35].
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Поза містами Волині євреї становили 10% населення, а в сільській місцевості їх було лише 3% [7: 156].
Про розселення євреїв у повітах і містах губернії станом на 1897 р. свідчить таблиця 1 [2: 736].
Таблиця 1.
Повіти, міста

Євреї обох статей

% до загального населення

Житомирський повіт

62200

14,28

в т. ч. м. Житомир

30748

46,6

Володимир-Волинський повіт

28934

10,42

5869

59,5

Дубненський повіт

22448

11,50

В т. ч. м. Дубно

7108

49,9

Ізяславський повіт

27762

13,28

В т. ч. м. Ізяслав

5998

47,5

Ковельський повіт

25241

11,93

В т. ч. м. Ковель

8521

48,1

Кременецький повіт

26963

12,23

В т. ч. м. Кременець

6538

37,0

У містах

119246

50,77

Луцький повіт

35742

14,14

В т.ч. м. Луцьк

9441

59,7

Новоград-Волинський повіт

54555

15,63

в т. ч. м. Новоград-Волинський

9378

55,5

21843

10,63

3445

46,6

18328

10,80

9208

62,4

44016

15,95

в т. ч. м. Рівне

13780

56,1

Старокостянтинівський повіт

27755

14,29

в т. ч. м. Старокостянтинів

9212

56,2

У повітах без міст

276536

10,02

в т. ч. м. Володимир-Волинський

Овруцький повіт
в т. ч. м. Овруч
Острозький повіт
в т. ч. м. Острог
Рівненський повіт

Імперська політика щодо єврейства базувалася на тих самих принципах, що й до інших
національностей імперії – царський уряд прагнув повернути всіх іновірців до православ’я, а жителів
імперії усунути від участі в політичному житті країни, позбавити громадянських прав. Положенням
про євреїв 1804 року визначено кордони "смуги осілості" – території, де мали право проживати
представники єврейської національності, причому проживання поза цією смугою для євреїв суворо
заборонялося. Наступним кроком "виправлення євреїв" було втручання у їхнє релігійне і культурне
життя: у 1826 році введено нагляд за єврейськими книжками, що ввозилися з-за кордону; в усіх містах
України, крім Житомира, впроваджувалася загальна цензура.
У кінці 1840 року було засновано особливий комітет для визначення заходів щодо корінної зміни
євреїв у Росії, рекомендації якого мали яскраво виражений антиєврейський характер. Найтяжчими були обмеження традиційного способу життя, одягу, релігійної освіти, і, що найголовніше, – обмеження
вільного переміщення та надання ними економічних послуг там, де на них існував серйозний попит.
Багатовікова відчуженість іновірців, прихильність до традицій та общинних авторитетів
сформували своєрідний уклад життя й обличчя східноєвропейського, зокрема волинського, єврейства.
Для них поняття "містечко" стало означати своєрідний центр побуту, релігійної відокремленості і
культурно-національної автономії общини.
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Досить велике значення в побуті євреїв мали традиції іудаїзму, які всіляко підтримувались і ревно
оберігались. Родинні події ставали надбанням усієї громади. Контроль общини був одним із
регулюючих заповідей.
Центральну роль у житті єврейського містечка відігравала синагога, яка служила молитовним
домом, осередком вивчення іудаїзму. Саме тут вирішувалися всі питання життя общини.
Однією з основ життя єврейського містечка була благодійність, адже у них існувало сильне
прагнення до утворення різних товариств, асоціацій самозахисту і допомоги в складних життєвих
умовах. Законодавством їм дозволялося мати окремі товариства для добродійних справ, власні
лікарні, сирітські будинки, кладовища [8: 39].
Волинська губернія стала великою не тільки за територією, а й за чисельністю євреїв, причому
кількість їх постійно зростала, і якщо у 1797 р. євреїв нараховувалось 14265 чоловік [2], то через 100
років їх вже було 394774 [5].
У праці "Роль єврейського народонаселення в економічному розвитку Правобережної України (на
прикладі м. Бердичева)" історик Б. Марковський відзначає, що в останні десятиріччя Речі Посполитої
занепад християнських громад у містах дійшов до краю, євреї заповнили той величезний проміжок,
котрий відділяв шляхту від безправних холопів. Б. Марковський констатує, що в Україні на цей час
фактично зникає середній клас, що і стало однією з причин успіхів євреїв, які полягали у високому
рівні економічного розвитку, значному нагромадженні капіталу і солідарності євреїв у питаннях
кредиту, а також у тому, що євреї не вважали за потрібне дотримуватися норм моралі щодо місцевого
населення [9: 124].
Відповідно до перепису 1897 р. друге місце за кількістю єврейського населення займала Волинська
губернія, у якій з 2989,5 тис. жителів 394,5 тис. були євреї. Статистичний матеріал першого загального
перепису населення інформує, що у Волинській губернії переважали православні – 70,5%, а вмістах де
православних нараховувалася третина населення, більше було євреїв – 51% [5: 3-10].
Серед жителів Волинської землі друге місце за чисельністю з кінця ХVІІІ століття посідали євреї.
Чисельність їх постійно зростала. Так, у 1797 році євреїв у губернії налічувалось 14265 душ, у 1847
році їх було 174457, у 1866 р. – 194803, у 1886 р. – 300862 і в 1897 р. – 394774 душі [5: 13]
(див. рис. 1.).
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Рис. 1. Динаміка зростання єврейського населення на території Волині.
Розпочиналося навчання з ознайомлення дітей з абеткою та назвами літер. Оскільки навчання
грамоті на івриті було надто складною справою для дитячого розуміння (в домашньому спілкуванні
діти послуговувались мовою ідиш), вчителі для полегшення цього процесу використовували
спеціальні листки для наочності. Методи навчання також були примітивними, раз і назавжди
встановленими (спостереження дітей за літерами, голосне промовляння складів, окремих звуків, а
також повторення вголос, колективне читання, бесіди та ін.).
Вивчивши букви, учень вчив слова і починав читати молитви. Замість підручника
використовували молитовник, оскільки не було букварів та збірників спеціальних текстів. Письму
також не вчили. Батьки, які бажали, щоб їхні діти навчилися писати, домовлялися з вчителями про
додаткові уроки за додаткову платню.
Навчившись читати молитовник, хлопчики отримували можливість слідкувати за відправою
служби в синагозі й брати участь у молитві. Тексти молитов, які діти вчили, були здебільшого на
івриті. Оскільки євреї на Волині спілкувалися на ідиш, то вони часто не розуміли змісту прочитаного.
Проте іврит вважався священною мовою, а володіння нею – важливою умовою для вивчення
рабіністичних текстів. Навчальна та релігійна література на ідиш у хедері практично не
використовувалася.
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Після оволодіння навичками читання учні переходили до вивчення Тори. Кожного тижня вивчався
розділ Тори, який у наступний Шаббат повинен був читатися у синагозі. Учні, особливо початківці,
не могли засвоїти весь розділ за 6 днів, проте розпочинали вивчення наступного.
Саме вивчення Тори в хедері практично полягало в дослівному послідовному перекладі слів
тексту. Спочатку слово читалося вголос, а потім перекладалося на ідиш (мову, якою у XIX столітті на
Волині не було надрукованого повного перекладу Тори). Кожне слово із тексту перекладалося
окремо, зберігаючи порядок слів оригіналу, тому часто вираз, який мав декілька значень,
перекладався однаково. У 1894 році у 780 хедерах навчалося 10110 учнів [10: 76], а у 1902 р. у 660
хедерах навчалося 11038 учнів [11].
Отже, на Волині діяла ціла низка єврейських шкіл, серед яких можна виділити: хедери, талмудтори, бет-мідраші, які надавали дітям початкову освіту.
У сферах навчальної та виховної діяльності, науці, літературі, мистецтві також була зайнята
досить значна кількість євреїв. Зі зростанням кількості єврейського населення на Волині склалася
ціла система приватних, громадських, а з другої половини ХІХ ст. і державних навчальних закладів.
Така їх чисельність на обмеженій території сприяла тому, що міста, і особливо містечка, стали
своєрідним духовно-культурними центрами, із середовища яких вийшла ціла плеяда видних
представників єврейської культури. Кожен із них, незважаючи на свій основний фах, був водночас
подвижником єврейської освіти і зробив свій внесок в розвиток і зміцнення єврейської освіти.
Аналіз дослідженої літератури дає змогу зробити висновок, що у кінці ХVІІІ століття була
помітною динаміка до збільшення числа єврейських поселень на Волині. На початку ХІХ ст. була
очевидною тенденція до започаткування навчальних закладів та збільшення їх числа, які носили
релігійний зміст освіти. Вивчення надбань та аналіз прогалин і помилок у становленні єврейського
шкільництва у Волинській губернії дасть важливий матеріал для набуття досвіду сучасним
єврейським національним закладам, які успішно функціонують у сучасній незалежній Україні.
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Коцута А. А. Значение поликультурной детерминанты становления еврейского
школьничества на Волыни в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ века.
Осуществлен ретроспективный анализ значения поликультурной детерминанты становления
еврейского школьничества на Волыни в контексте полилога культур этого края.
Проанализирована динамика увеличения и поселения евреев на территории Волыни.
Представлены аспекты в отрасли учебно-воспитательных учреждений Волынской губернии
в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ столетия.
Kotsuta A. A. The Meaning Polycultural Determinate of the Jewish Schools Becoming in Volyn Region in
the end of the 18th – the Beginning of the 19th Century.
In the article the retrospective analysis of Jewish Schools becoming polycultural determinate meaning
in the polylogue of cultures in Volyn region is conducted. The dynamics of growth and settling of
Jewish people in Volyn region is analysed. The aspects in the sphere of Volyn educational
establishments in the end of the 18th – at the beginning of the 19th century are presented.
160

УДК 37.013(430)
М. Л. Кузякіна,

аспірант
(Слов’янський державний педагогічний університет)
marinakuzyakina@ukr.net
СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ НІМЕЧЧИНИ
У статті на основі аналізу педагогічної літератури вперше представлено авторську структуру
громадянського виховання в Німеччині; з’ясовані його цілі, завдання, принципи і методи; проведено
порівняльний аналіз з українськими досягненнями в цій галузі.
Провідною проблемою української педагогічної науки є розробка методологічних засад
формування особистості учнів загальноосвітньої школи. В умовах становлення української держави
громадянському вихованню належить провідна роль. Про це свідчать державні документи: "Освіта"
("Україна ХХІ століття"), "Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку
української державності" тощо.
Фундаментальне значення для дослідження проблеми громадянського виховання мають роботи
німецьких педагогів Г. Гізеке, Ф. Куна, Т. Літта, П. Массінга, А. Мессера, В. Зандера, В. Зура,
Е. Шпрангера. Проблемами громадянського виховання в Німеччині на сучасному етапі займаються:
В. Едельштайн, А. Ейкель, А. Слівка, С. Франк, Г. де Хаан.
Аналіз освітніх систем Німеччини, порівняння наукових та дослідницьких пошуків в області
навчання і виховання у вітчизняній науці здійснювався Н. Абашкіною, М. Желуденко, В. Ломакович,
І. Рудковською, І. Сташевською та ін. Але одним з невисвітлених аспектів залишається структура
громадянського виховання у ФРН, дослідження якої необхідно для того, щоб зрозуміти, яким чином
відбувається виховання громадянина в німецькій середній школі.
Таким чином, метою нашої статті є визначити та представити авторський варіант структури
громадянського виховання учнів середніх шкіл у сучасній Німеччині.
Коли ми створюємо, розвиваємо, удосконалюємо, модернізуємо освітню систему, то завжди
порівнюємо, що вже маємо з тим, що вже діє і довело свою ефективність. При цьому ми спираємося
на певні ідеї, положення, підходи. У даній статті будуть розглянуті мета, цілі, завдання, принципи і
методи громадянського виховання, те, як вони можуть вплинути на аналогічне виховання в Україні.
Розвиток наукового педагогічного знання в сучасних умовах припускає глибоке й всебічне
вивчення досліджуваного об'єкта – у нашому випадку громадянського виховання. На відміну від
українських педагогів, німецькі педагоги не окреслюють окремо структуру виховного процесу. Тому,
вважаємо за доцільне навести власний варіант структури громадянського виховання в Німеччині.
Опора на точку зору Ю. Бабанського [1] дала нам підставу говорити про те, що громадянське
виховання містить у собі цільовий, змістовний, діяльнісний і результативний компоненти (рис. 1)
ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ
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Рис. 1. Структура громадянського виховання в Німеччині.
У Німеччині громадянське виховання має місце в спеціальному предметі, який у залежності від
землі називається "суспільствознавство", "соціологія" або "політика". Окрім цього, розроблено
модельну програму "Демократія: вчитися і жити", в рамках якої вирішуються проблеми
демократичного виховання учнів.
У початковій школі цілі та завдання громадянського виховання реалізуються переважно на
предметах "природознавство" та "етика". У середній школі – це зв’язок історії і географії, економіки і
праці, суспільствознавства і права, світознавства і техніки. Інші зв’язки наголошують на інтеграцію
"політики" з такими предметами, як "етика", "цінності", "норми", "філософія", і, в першу чергу, з
"економікою" і "соціологією".
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Під цільовим компонентом розуміються мета і цілі виховання. Традиційною метою
громадянського виховання в Німеччині є формування зрілого, свідомого, компетентного
громадянина. Для досягнення цієї мети необхідно реалізувати такі цілі: сприяння основним знанням,
розуміння політики, прийняття самостійних рішень та громадянська діяльність. Наступна схема
відображає мету і цілі громадянського виховання:
ЗРІЛИЙ, СВІДОМИЙ,
КОМПЕТЕННИЙ
ГРОМАДЯНИН
громадянська
діяльність
самостійні
рішення
розуміння
політики
сприяння основним знанням
Рис. 2. Мета і цілі громадянського виховання.
Майже всі німецькі вчені (Б. Зутор, В. В. Мікель, Г. Брайт, З. Шилє та ін.) впевнені, що
громадянське виховання – це "форми навмисної діяльності, вони орієнтовані на досягнення цілей і
формування цінностей. Сучасна держава не може відповісти на питання, що є найвище добро в
плюралістичній системі цінностей. Ми можемо погодитися, що вона повинна запобігати лиху, і як
цивілізована держава повинна орієнтувати свою діяльність на позитивні цінності. Ми маємо розуміти
політику не як "виконавця" вищих цінностей, а як урегулювання конфліктів, боротьбу за покращення
порядку з огляду на загальновизнані цілі, які залишаються орієнтирами постійних завдань. Цим і
повинно займатися громадянське виховання" [2].
Громадянське виховання повинне будити інтерес до політики і створювати передумови до
формування зрілих відповідальних громадян, а також сприяти самостійному політичному аналізу та
розвитку компетентності. Для цього, звичайно, необхідні базові знання. Тому це також є ціллю
громадянського виховання. До того ж важливо вміти оперувати основними поняттями, наприклад,
демократія, вибори, партія, розподіл влади, мир і т.д. [2].
Але громадянське виховання не зупиняється на оволодінні базових знань – вони утворюють
міцний фундамент для реалізації наступних цілей.
Той, хто не орієнтується в політичній системі, хто не розуміє функції і взаємозалежності, той не
може приймати участь у суспільному житті країни, йому не вистачатиме демократичної
компетентності, він залишатиметься незрілим громадянином. З цього випливає послідовність цілей,
які будуються одна на одній.
Порівнюючи мету громадянського виховання в Україні та Німеччині, можна зазначити той факт,
що існує певна подібність, але і суттєва відмінність при її визначенні. У Концепції громадянського
виховання нашої країни зазначається, що метою є "сформувати свідомого громадянина-патріота,
тобто людину, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, спосіб мислення, вчинки та
поведінка, спрямовані на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні" [3]. Тобто,
в ідеалі обох країн стоїть свідомий чи зрілий громадянин, але умови за яких учень таким стане різні.
Це особливо стає помітним при розгляданні системи завдань громадянського виховання, через які
реалізується поставлена мета.
Завдання громадянського виховання в Німеччині є предметом постійних дискусій. Серед основних
називають наступні:
- Створення і укріплення цінностей вільної демократичної свідомості.
- Розуміння основної структури політики як вирішення актуальних проблем шляхом
досягнення обов’язкових рішень у спірних суспільних питаннях.
- Орієнтація у важливих актуальних політичних областях майбутнього значення, наприклад,
демократія та її загрози, відношення до економіки та екології, глобалізація, об’єднання Європи.
- Набуття певних навичок роботи з інформацією, пресою.
З цього випливають два типа завдань з відповідним змістом:
І. Конкретизація основних цінностей.
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ІІ. Розуміння політичного процесу приймання управлінських рішень у двох аспектах:
- відповідальність за приймання рішень та їх повноваження (парламент, уряд, голосування і вибори,
федералізм); - зміст рішень та його джерела: інтереси та їх представники (громадянські ініціативи,
союзи, партії, ЗМІ) [4].
Наступним кроком дослідження структури громадянського виховання є вивчення принципів, які в
Німеччині мають цікаве історичне підґрунтя. Принципи громадянського виховання уточнюють та
уніфікують його цілі, які в Німеччині найчастіше зводять до формування зрілого, свідомого,
компетентного громадянина. Вихідним пунктом цих принципів стало урегулювання протиріч через
Бойтельбахську згоду в 1976 році [5: 11-24], яку було укладено під час конференції, де Г.-Г. Велінг
сформулював три основні принципи громадянського виховання, з якими більшість погодилися.
Протокол конференції в історії отримав назву "Бойтельсбахська згода" і став фундаментом теорії
громадянського виховання [5: 147]. Основними положеннями є:
1. Заборона на пригнічення учнів: неприпустимо пригнічувати непідготовлених учнів заради
передачі бажаних думок і перешкоджати їм у "формуванні незалежної думки". Саме тут проходить
межа між громадянським вихованням та індоктринацією. Індоктринація несумісна з роллю викладача
в демократичному суспільстві і універсально прийнятою метою виховання учнів, здатних до
незалежного судження (Mundigkeit).
2. Те, що спірно в науці й політиці, повинне бути спірно й на занятті: ця вимога дуже тісно
пов'язана з першим пунктом, оскільки, різні точки зору випускаються з уваги, альтернативи
залишаються необговореними, а це пряма дорога до індоктринації.
3. Надавання переваги особистим інтересам учнів: учні повинні мати можливість аналізувати
політичну ситуацію й оцінювати, наскільки зачіпаються їх власні особисті інтереси, а також шукати
засоби й способи впливати на політичну ситуацію, яку вони ідентифікували відповідно до їхніх
особистих інтересів [6].
Далі зупинимося на принципах громадянського виховання. Вони утворюють систему
рекомендацій у сфері виховання, тобто допомагають визначити зміст та методологію громадянського
виховання, а також обґрунтовують вибір можливостей та аспектів.
Принципи взаємодіють між собою і доповнюють один одного. У залежності від теми на перший
план виходять то одні, то інші, жодна тема не поєднає їх всіх. Проте, перші два принципи
Бойтельсбахської згоди займають провідну позицію при будь-якій тематиці. Громадянське виховання,
яке порушує заборону пригнічення або принцип спірного питання вважається не професійним [6].
ПРИНЦИПИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Заборона пригнічення

Особистісна зацікавленість учнів
Дієвість

Спірне питання представляється як
спірне питання

Науковість

Орієнтація на
учнів

Проблемність

Індуктивний спосіб
дій

Актуальність/
наочність

Приклад

Рис. 3. Принципи громадянського виховання в Німеччині.
Принцип науковості. Громадянське виховання повинно пов’язуватися з науковими
дисциплінами, зокрема з політологією.
Принцип орієнтації на учнів. Громадянське виховання орієнтовано на досвід та інтереси учнів. В
ідеалі: "Вибір змісту та методів роботи повинен враховувати можливість працювати вчителю та
учням абсолютно рівноправно. Учні розуміються не як об’єкти, а як суб’єкти процесу" [4].
Принцип проблемності. Громадянське виховання повинне виходити з реальних проблем і
сприяти переважно формуванню знань й компетенції, які потрібні для роботи над проблемою. У
першу чергу потрібно формувати здатність до вирішення проблем, а не просте накопичення знань.
Принцип прикладу. Виховання та навчання насичене прикладами скорочує об’єм та спрощує
матеріал. Обрані аспекти повинні бути, по-перше, орієнтовані на учнів та носити проблемний
характер, по-друге, містити розмаїття прикладів. Зразкове виховання та навчання повинно дозволяти
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зрозуміти структури і закономірності в обраній темі і бути тісно пов’язаним з принципом
проблемності. Зразкове навчання важливіше за прагнення повноти матеріалу [4].
Принцип актуальності та наочності. Громадянське виховання повинно по можливості торкатися
актуальних проблем і варіантів їх вирішення. Зміст потрібно підбирати найменш абстрактно і
найбільш наочно для легкого запам’ятовування. Якщо враховувати при відборі матеріалу такі
критерії, як здивованість та значимість, то можна досягти підвищення мотивації учнів.
Принцип індуктивного способу дій. Громадянське виховання виходить від часткового – від
наочних окремих випадків – і будує на цьому загальне. Принцип "індукція перед дедукцією" тісно
пов’язаний з принципами проблемності, прикладу та орієнтації на учнів.
Принцип дієвості. Громадянське виховання повинно сприяти самостійності (наприклад,
відповідними методами, такими як проектна робота) і "тренуванню індивідуальної дії в політичній
дискусії та формування власної думки" [2: 148]. Мова йде про компетенцію дії "як політико
релевантну методичну компетенцію учнів" [2].
Як бачимо, основні педагогічні положення Німеччини суттєвим чином відрізняються від
українських, серед яких називають принципи гуманізації та демократизації, самоактивності й
саморегуляції, системності, комплексності та міждисциплінарної інтегрованості, наступності та
безперервності, природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультурності, народності, та це
природні відмінності, коли мова йде про різні культури і народи, і, відповідно, різні виховні цілі [3].
Діяльнісний компонент громадянського виховання містить у собі методи й засоби взаємодії
педагогів і вихованців. Методи громадянського виховання в Німеччині поділяють на дві групи:
виховання через розмову (Lernen durch Sprechen) і виховання через дію (Lernen durch Handeln). Засоби
громадянського виховання – це канали педагогічного впливу на свідомість і поводження дитини з
метою повідомлення необхідних корисних знань, формування практичних умінь і навичок і в
остаточному підсумку вироблення необхідних громадянських якостей.
Німецькі педагоги вважають, що здатність людини до аргументації, зважування і потім до
вирішення проблеми – це центральна чеснота громадянина для підтримки і вдосконалення демократії.
Враховуючи це, до першої групи методів відносяться наступні: 1. Кооперативне навчання
(Kooperatives Lernen) (метод Аполло, рівноправне посередництво, карти розуму, групова
головоломка, трьохфазове інтерв’ю, діяльність по схемі "килимок"); 2. Парламентські дебати
(Debating); 3. Обмірковування (Deliberieren); 4. "Форум-роздум" (Deliberationforum); 5. Імітація
парламенту (Parlamentssimulation), моделювання ООН (Model United Nations).
До другої групи відносять: 1. Соціальні вчення (Soziales Lernen); 2. Навчання дією (Lernen durch
Engagement) – програма поєднання процесу освіти й суспільно корисної діяльності; 3. Молодіжне
лідерство (Youth Leadership).
Серед методів та форм громадянського виховання в Україні пріоритетна роль належить активним
методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук
істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості [3].
До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни,
соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, "мозкові атаки", метод аналізу соціальних
ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо. Крім цих методів, на думку
українських учених, доцільно долучати також традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні
форми роботи з книгою, з періодичною пресою, самостійне рецензування і т. ін.
Отже, назви деяких методів в Україні та Німеччині співпадають, проте, служать вони різним
виховним завданням: німець отримує певний пакет знань і навичок та можливість навчитися
застосувати їх на практиці, таким чином, Німеччина отримує зрілого громадянина, готового діяти в
демократичному суспільстві; в українця формують громадянську свідомість і високу моральність, які
визначають культуру поведінки особистості, таким чином Україна отримує свідомого громадянинапатріота з особистісними якостями, спрямованими на розвиток демократичного громадянського
суспільства. Це підводить нас до визначення наступного компоненту структури громадянського
виховання – результативного.
Критерієм оцінки розвитку, ступені сформованості громадянських якостей особистості, на думку
Й. Детьєна, є сформованість демократичної компетентності, яка складається з трьох взаємодіючих
компетентних форм [7].
Під пізнавальною компетентністю розуміється необхідність певного рівня знань і здатності до
навчання, при цьому знання стосуються організаційного порядку політичної системи,
функціональних взаємовідносин в межах цієї системи, всесвітньо-політичних та всесвітньоекономічних залежностей. Проте, громадянин повинен володіти знаннями про зміст актуальних
політичних рішень.
Процедурна компетентність – це знання та навички, які необхідні для дійсного використання
можливостей впливу і шансів участі у житті країни. З цією метою громадянин повинен знати про
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адміністративні повноваження і законні процеси. Він повинен володіти стратегічними здатностями,
щоб реалізовувати власні чи вірні загальновідомі цілі.
пізнавальна компетентність

процедурна компетентність

звичайна компетентність

ДЕМОКРАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Рис. 4. Очікувані результати громадянського виховання.
Звичайна компетентність – це настанови, які громадянин повинен виконувати в суспільстві для
збереження його складу.
Критерієм сформованості громадянських якостей особистості, на думку українських учених
виступає сукупність ознак – розвиток патріотизму, планетарної свідомості, правосвідомості,
політичної культури, мотивації до праці; формування культури міжетнічних стосунків, культури
поведінки особистості; бережливе ставлення до природи; моральність особистості [3].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Проведений аналіз педагогічної літератури щодо громадянського виховання в Німеччині дає
підстави зробити наступні висновки:
- Метою громадянського виховання є формування зрілого, свідомого, компетентного
громадянина.
- Цілі, які необхідно реалізувати, такі: сприяння основним знанням, розуміння політики,
прийняття самостійних рішень та громадянська діяльність.
- Принципами громадянського виховання називають принцип науковості, орієнтації на учнів,
проблемності, прикладу, актуальності та наочності, індуктивного способу дій, дієвості.
- Виділяються дві групи методів: виховання через розмову (Lernen durch Sprechen) і
виховання через дію (Lernen durch Handeln).
- Результатом громадянського виховання вважається сформована демократична
компетентність.
Цікавим і корисним буде дослідження того, як цілі, завдання, принципи і методи втілює в собі
модель громадянського виховання школярів у Німеччині, що є подальшим предметом наших
розвідок.
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Кузякина М. Л. Структура гражданского воспитания учеников средних школ Германии.
В статье на основании анализа педагогической литературы впервые представлена авторская
структура гражданского воспитания в Германии; выяснены его цели, задачи, принципы и методы;
проведен сравнительный анализ с украинскими достижениями в этой области.
Kuzyakina M. L. The Structure of Citizenship Education of Comprehensive School Pupils in Germany.
In article on the basis of the pedagogic literature the author's structure of citizenship education in Germany
is presented; its purposes, tasks, principles and methods are found out; the comparative analysis with the
Ukrainian achievements in this area is carried out.
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Н. В. Кучеренко,

аспірант
(Класичний приватний університет, м. Запоріжжя)
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯКОСТЕЙ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
У статті розглянуті професійно важливі якості, професійно значимі особистісні якості, професійні
суб’єктивні та об’єктивні властивості, професійні якості педагога. Усі вищевказані феномени
передбачають сукупність індивідуально-психологічних особливостей особистості, які сприяють
успішності педагогічної діяльності, формують нахили до педагогічної діяльності, формуються у
процесі педагогічної практики.
Постановка проблеми. Науковцями доведено, що успішна професійна діяльність залежить від
спеціальних можливостей людини, які у свою чергу забезпечують виконання роботи на високому
рівні. Професійний відбір базується на виявленні відповідності в людини вимогам професійної
діяльності. Критеріями такої відповідності прийнято вважати наявність характерних здібностей або
професійно-педагогічних якостей до певної спеціалізації. На жаль, державна нормативно-правова
база, теорія та методика педагогічної та психологічної науки спираються на різні визначення, що
спричинило велику кількість нечітких, неоднозначних основних понять. Така ситуація не сприяє
систематизації термінологічної бази педагогіки, а навіть навпаки, вносить неабияку плутанину.
Проблема визначення професійних якостей викладача бере початок з відсутності самого поняття
"професійно-педагогічних якостей" в тлумачних психологічних й педагогічних словниках та
енциклопедіях. Разом з тим, відсутній чіткий перелік конкретних властивостей викладача вищого
навчального закладу для ефективної реалізації педагогічної діяльності. Так, деякі автори,
розглядаючи проблему професійно-педагогічних якостей спеціаліста синтезують їх з категорією
"професійно важливі якості" як індивідуальними якостями суб’єкта педагогічної сфери. Але вони не є
тотожністю.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, дає підстави зазначити, що крім категорії
"професійно важливі якості" в наукових джерелах з’являється категорія "професійно значимі
особистісні якості" фахівця, що розуміються як індивідуально-психологічні особливості та спеціальні
здібності особистості професіонала [1: 26].
Невирішена частина проблеми. Результати наукового дослідження та аналізу дають змогу
відмітити, що не зважаючи на теоретичну розробленість та популярність питання психологопедагогічних якостей, до цього часу існує плутанина в розумінні та використанні близьких за змістом
термінів – якості, здібності, обдарованість, характеризуючи можливості людини.
Мета даної роботи полягає в аналізі основних теоретичних джерел професійно-педагогічних
якостей викладача вищого навчального закладу та спробі більш детального тлумачення феноменів:
"професійно важливі якості", "професійно-педагогічні якостей", "здібності", "обдарованість".
Завданнями роботи є:
1. Здійснити концептуальний аналіз і диференціацію понять "професійно важливі якості",
"здібності" та "обдарованість" застосовуючи метод аналізу та синтезу.
2. Охарактеризувати відносини цих явищ та вказати на їх відмінні та спільні риси.
Основний матеріал і результати дослідження. У психолого-педагогічній літературі крім
категорії "професійно важливі якості" з’являється категорія "професійно значимі особистісні якості"
фахівця, що тлумачаться як індивідуально-психологічні особливості та спеціальні здібності
особистості професіонала [1: 26]. В одних випадках відмовляються від поняття якості, а
використовують тільки поняття здібність (В. С. Фарфель), в інших – обидва поняття
використовуються як синоніми, що й зустрічаємо в більшості випадків робіт з психології праці.
Наприклад, В. Д. Шадріков не відділяє здібність від якості: "Певні якості і є здібності" [2: 157-158]. В
інших публікаціях здібність тлумачиться синонімом обдарованості (О. Ф. Лазурський). У Словникудовіднику з педагогіки вищої школи говориться, що "педагогічні здібності – сукупність
індивідуально-психологічних особливостей особистості, які сприяють успішності педагогічної
діяльності, а саме: комунікативність, перцепція, динамізм особистості, емоційна стійкість,
оптимістичне прогнозування, креативність тощо". Також за О. О. Фунтіковою здібності передбачають
певну особистісну спрямованість, ділові якості (педагогічні знання, вміння, навички, досвід) та
відповідні педагогічній практиці властивості характеру (емоційна врівноваженість, любов до дітей та
вміння комунікації) [3: 109]. Психологічна Енциклопедія у свою чергу свідчить, що "формування
здібностей вимагає спеціального навчання і навіть обдарованості" [4: 142]. У цій же енциклопедії
наводиться тлумачення педагогічних здібностей, а саме: вони є результатом успішної роботи вчителя;
© Кучеренко Н. В., 2010
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ґрунтуються на відповідних нахилах до педагогічної діяльності, формуються у процесі педагогічної
практики, створюючи основу для зростання педагогічної майстерності викладача [4: 143].
У сучасній психолого-педагогічній науці існує декілька підходів до розуміння поняття
"обдарованість". Перший підхід. Енциклопедія освіти вказує, що обдаровані люди відрізняються
високим рівнем розвитку загальних і спеціальних здібностей, крім того високою допитливістю,
жагою до дослідницької діяльності, наполегливістю та успіхом у досягненні результату в тій галузі,
котра їх цікавить тощо [5: 596]. Другий підхід вбачає обдарованість основою для багатьох інших
здібностей [4: 228]. Третій підхід говорить, що обдарованість це суто індивідуальна диференціальна
риса задатків людини, завдяки яким вона може досягти успіхів у певній діяльності. В. Юркевич
виділяє наступні типи обдарованості: академічна (яскраво виражена здатність до навчання),
інтелектуальна (уміння мислити, аналізувати, співвідносити факти), творча (нестандартність
мислення й бачення світу) [2: 207].
Тлумачення поняття "якість" знаходимо в Енциклопедії Освіти, яка говорить, що "якості – це
змістовні ознаки особистості як форми існування психіки людини, котра є цілісністю, здатною до
саморозвитку, саморегуляції та наділеною власним унікальним і неповторним внутрішнім світом" [5:
1019] та Словнику-довіднику з педагогіки вищої школи, де "якості" трактуються наступним чином.
"Якості особистості – сукупність психічних (у тому числі психофізіологічних) і соціальнопсихологічних властивостей: спрямованості (потреби, мотиви, інтереси, світогляд, переконання
тощо), рис темпераменту та характеру, здібностей, особливостей психічних процесів (відчуття,
сприймання, пам’яті, мислення, уяви, уваги, емоційно-вольової сфери)" [2: 386].
Розглянемо психологічно-педагогічний феномен "здібність". До природжених здібностей, за
Є. П. Ільїним, належать конституційні, морфологічні особливості (зріст, вага, особливості статури),
фізіологічні особливості (рівень максимального споживання кисню), психофізіологічні особливості
(властивості нервової системи та темпераменту), найпростіші психічні функції (процеси пов’язані з
пам’яттю, сприйняттям, увагою та ін.). Максимальний рівень здібностей базується на наявності
максимальної кількості необхідних задатків [6: 40]. Виходячи з цього, на випадок відсутності певних
здібностей компенсувати їх за допомогою інших здібностей неможливо. Отже, при виборі
професійної діяльності необхідно враховувати якомога більшу кількість здібностей, що забезпечують
ефективне невиконання завдань і обов’язків спеціаліста. До набутих здібностей, які впливають на
можливості людини, відносять: мотиви, знання, уміння, навики, а також приріст природжених
здібностей [6: 40].
Є. П. Ільїн вважає сплав природжених та набутих здібностей якостями. "Професійно важливі
якості – це такі функціональні якості та особистісні особливості людини, що сприяють успішному
виконанню професійної діяльності. Функціональні якості – наявний рівень прояву будь-якої
функціональної можливості людини, що базується на тій чи іншій здібності, незалежно від того, чим
цей рівень обумовлений: природними особливостями та їх розвитком чи знаннями та вміннями їх
використання, тобто досвідом". До функціональних якостей відносять тільки ті знання та вміння, що
допомагають проявитися тій чи іншій здібності (швидкості, точності дій, витримці) [6: 42].
Важлива риса, що відрізняє якість від здібностей заключається в тому, що якість може
характеризувати людину не тільки функціонально, але ще особистісно (особистісні якості). Також
виділяють якості розуму, моральні, вольові якості та ін.
З усього вищевказаного виходить, що в процесі оволодіння певною професією кожна здібність,
реалізуючись, отримує свій "зовнішній вигляд" і перетворюється на професійно важливу якість.
Інший підхід до розуміння поняття якість покладений П. Ф. Каптєрєвим. Цей підхід розкриває
зміст професійних особливостей спеціаліста, тобто необхідних властивостей для реалізації успішної
виховної та освітньої діяльності. По-перше, П. Ф. Каптєрєв відносить до спеціальних педагогічних
властивостей наукову підготовку та особистий талант педагога. Наукова підготовка має об’єктивний
характер та включає гностичні елементи, тобто фундаментальну підготовку педагогом з цієї
дисципліни та глибоке знання свого предмету. Друга властивість має суб’єктивний характер та
зводиться до педагогічного мистецтва, таланту, творчості. П. Ф. Каптєрєв також визначив власне
особистісні властивості (морально-вольові властивості педагога): об’єктивність, пильність, чуйність,
сумлінність, стійкість, витримка, самокритичність, справжня любов до дітей, прагнення до
самовдосконалення [7: 595].
Структура професійних властивостей педагога за П. Ф. Каптєрєвим може бути схематично
представлена на Рис. 1.
Наразі концепція професійно-суб’єктивних властивостей педагога П. Ф. Каптєрєва та їх
структуралізацію стала предметом спеціального теоретичного та експериментального вивчення
науковців А. К. Маркової, Л. М. Мітіної, В. О. Кан-Каліка та ін.
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Професійні властивості педагога
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Об’єктивні:
наукова підготовка

особистісні

Суб’єктивні:
особистий
педагогічний
талант

Морально-вольові властивості

Рис. 1. Структура професійних властивостей педагога за П. Ф. Каптєрєвим
Л. М. Мітіна запропонувала визначення більш ніж для 50 особистісних властивостей педагога, а
саме: чемність, вдумливість, вимогливість, вразливість, вихованість, пильність, гнучкість поведінки,
гуманність, діловитість, доброта, сумлінність, доброзичливість, ідейна переконаність, ініціативність,
щирість, спостережливість, критичність, логічність, любов до дітей, відповідальність, чуйність,
товариськість, порядність, справедливість, прагнення до самовдосконалення, тактовність, емоційність
та інші [8: 21].
Варто також відмітити, що різні сфери професійної діяльності потребують різних професійно
важливих якостей. Наведемо перелік необхідних професійних якостей для моделі "людина-людина",
виділений Є. Клімовим, передбачає наступні професійно необхідні якості:
- доброзичливість, такт;
- товариськість;
- емоційна стійкість;
- самовладання, витримка;
- чуйність, співпереживання;
- самостійність;
- домінантність;
- організаторські здібності;
- соціальний інтелект;
- чистота, чіткість, виразність мови;
- експресія обличчя та поведінки;
- наполегливість [6: 43].
Відтак, зведемо всі вищевказані визначення педагогічних термінів "професійно важливі якості",
"здібності" та "обдарованість" в таблицю і за допомогою методу аналізу та синтезу спробуємо знайти
відмінні риси цих понять, що допоможе зрозуміти сутність даних феноменів, які увійшли в широкий
вжиток психолого-педагогічного словника.
Таблиця 1.
елементи
сукупність індивідуальнопсихологічних особливостей
особистості, які сприяють успішності педагогічної діяльності
нахили до педагогічної діяльності, формуються у процесі педагогічної практики

терміни
Професійно важливі
якості
+

+

Здібності

Обдарованість

+

+

+

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, аналізуючи вищезгадані підходи, можна
зробити наступний висновок. Маючи широкий спектр понятійних форм: професійно важливі якості,
професійно значимі особистісні якості, професійні суб’єктивні та об’єктивні властивості, професійні
якості структурний зміст являється однаковим. Звідси, для більш ефективного засвоєння спеціальних
професійних знань, вмінь та навичок всі наведені категорії, які позначають психологічні особливості
особистості, мають певне значення. Усі вищевказані феномени передбачають сукупність
індивідуально-психологічних особливостей особистості, які сприяють успішності педагогічної
діяльності та формуються у процесі педагогічної практики. Таким чином постає необхідність в більш
детальному виділенні диференціального критерію, або потрібно інтегрувати всі категорії в одну. Така
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інтеграція понять спричинює непорозуміння між автором та читачем, тобто не зрозуміло що саме мав
автор на увазі, коли використовував одне з понять. Відтак, не дивно що подекуди питання про
професійно-педагогічні якості в підручниках та наукових виданнях з психології праці взагалі майже
не згадується. З приводу плутанини термінів погоджуємося з думкою Д. Дзвінчука, що для наукових
понять є своя певна термінологія, звідси у результаті комунікації повинно бути повне порозуміння
між тим хто сказав або написав та тим хто почув або прочитав.
Саме особливості кожного з психолого-педагогічних феноменів набудуть корінного дослідження в
подальших наукових розвідках.
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Кучеренко Н. В. Дифференциация качеств, влияющих на реализацию профессиональнопедагогической деятельности преподавателя.
В статье рассмотрены профессионально важные качества, профессионально значимые личностные
качества, профессиональные субъективные и объективные свойства, профессиональные качества
педагога. Все вышеуказанные феномены подразумевают совокупность индивидуальнопсихологических особенностей личности, которые формируются в процессе педагогической
практики студентов.
Kucherenko N. V. The Differentiation of the Qualities Influencing the Realization of the ProfessionalPedagogic Activity of a Teacher.
In the article the professional important qualities, professional significant personal qualities, professional
subjective and objective qualities, professional teacher qualities are studied. All studied phenomena imply
the system of individual-psychological features of a person which promote further progress of pedagogical
activity and form during future teacher training.
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ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ:
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЦІ С. РУСОВОЇ І М. МОНТЕССОРІ
Творча спадщина С. Русової та М. Монтессорі останнім часом викликає значний інтерес науковців і
педагогів-практиків України. У статті з’ясовуються погляди українського та італійського педагогів
на соціалізацію особистості дитини в процесі виховання. Подано розгляд альтернативних підходів
до втілення ідей соціалізації та виховання дитини. Розкриваються питання: організація середовища,
принципи, засоби та умови, які забезпечують успішне виховання особистості.
Зміни, які відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства, вирізняються достатньо високим
ступенем невизначеності, визначають умови перебігу процесу соціалізації, який у вітчизняній
науковій педагогічній літературі трактується як "процес залучення індивіда до системи суспільних
відносин, формування його соціального досвіду, становлення й розвитку як цілісної особистості.
Соціалізація передбачає взаємодію людини з соціальним оточенням, яке впливає на формування її
певних соціальних якостей та рис, на активне засвоєння і відтворення нею системи суспільних
зв’язків". Внаслідок цього перед педагогічною наукою постає проблема переосмислення й перегляду
звичних настанов у соціалізації та вихованні підростаючої особистості.
Питання вивчення педагогічного змісту та категорії соціалізації привертає увагу багатьох
дослідників сьогодення (А. Богуш, М. Галагузова, Н. Голованова, А. Капська, Н. Лавриченко,
С. Литвиненко, А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко) Цій проблемі вчені надають особливого
значення. Зокрема О. Сухомлинська слушно зазначає, що виховання на основі цінностей пов’язане з
переосмисленням педагогами "усього виховного процесу, у виявленні у цьому соціальному явищі тих
аспектів, моментів, можливостей, які взагалі ігнорувалися, а саме: виняткова увага до внутрішнього
світу особистості поєднана з соціологічною рефлексією. В історії педагогічного гуманізму сьогодні
виділяють три головні до кінця не освоєні практикою ідеї: вільного виховання, ідея людини не як
засобу. А як мети та ідея пристосування системи виховання до дитини, а не навпаки".
Ми вважаємо значущим та актуальним ознайомлення з розмаїттям новаторських педагогічних
систем, які виникли на початку ХХ століття в різних країнах.
Мета цієї статті – розгляд альтернативних підходів до втілення ідей соціалізації та виховання
дитини в педагогіці С. Русової та М. Монтессорі, які сьогодні викликають значний інтерес у
науковців і педагогів-практиків України.
Завдання: з’ясувати погляди видатного українського педагога і італійського на соціалізацію
особистості дитини в процесі виховання; подати педагогічну систему С. Русової та М. Монтессорі,
розкриваючи такі питання: організація середовища, принципи, засоби та умови, які забезпечують
успішну соціалізацію та виховання особистості в дитинстві.
С. Русова і М. Монтессорі володіли глибокими знаннями вітчизняної та зарубіжної філософії,
психології, педагогіки, фізіології у поєднанні з багатим особистим досвідом, а з другого боку, тим, що
в основі їхньої діяльності лежали гуманістичні принципи, які мають глибокі традиції в історії
української та світової філософсько-педагогічної думки, пов’язаної з іменами Я. Коменського,
Й. Песталоцці, Ж. Руссо, Г. Сковороди, К. Ушинського, Я. Корчака.
Цікавим здається підхід С. Русової та М. Монтесорі до особистості дитини, пізнання якої вони
вважали надзвичайно важливим для організації виховної діяльності.
У педагогічній творчості С. Русової провідною є система поглядів на людину як на цінність.
Педагог-новатор стверджувала, що потрібно "...ставити дітей у єднання з природою, її красою, але
кожен хай сприймає її по-своєму", не можна нав’язувати вихователю, матері та іншим свій смак,
настрій тощо.
С. Русова ще на початку ХХ століття наголошувала на необхідності сприяти розвиткові малюка з
перших років життя, відповідальному ставленні дорослих до дитини. А відтак, у всій своїй діяльності
велику увагу вона зосереджувала на опрацюванні та розв’язанні проблем виховання дітей раннього віку.
Видатний італійський педагог також акцентує увагу на важливому значенні дитинства як
найважливішого етапу для становлення особистості та заперечує розгляд цього феномену лише як
"перехідної стадії дорослості". Монтессорі вважає, що "дитинство – це дійсно надзвичайно важливий
період, тому що, якщо ми прагнемо прищепити людям новий спосіб думок, якщо ми бажаємо якимось
чином змінити або покращити звичаї своєї країни, якщо ми хочемо, щоб характерні риси нашого
народу проявилися ще більшою мірою [1: 67]. Інструментом нашого впливу повинна бути дитина,
оскільки можливості впливу на дорослих досить обмежені. І ми дійсно прагнемо покращити умови
життя людей, підняти рівень культури, то дитина допоможе нам досягти цієї мети".
© Міленіна Г. С., 2010
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У системі М. Монтессорі С. Русову захоплювало уважне ставлення до "дитячої душі", яка
потребує індивідуалізації виховного процесу, душі, яка "вимагає спокою" [2]. У відповідності з цим,
М. Монтессорі визначила ряд вимог до вихователя. Вона писала, що ця робота нелегка, "для неї
потрібне особисте природне змагання душі", а також те, що вихователем має бути людина високої
культури та вихованості [3: 200].
Ідеї С. Ф. Русової про визначальну роль педагога – вихователя (садівниці), про необхідність
створення умов для набуття педагогом високого рівня загальної, професійної і особливо
психологічної культури, про рівень соціально-економічної захищеності як показника ефективності
його праці, про значення родинного виховання, зокрема, материнського і батьківського для
повноцінного духовного розвитку дитини, про своєрідність виховання і навчання, про гуманізацію й
індивідуалізацію роботи з дітьми – це ті питання, які ми ставимо нині і які ставила і вирішувала
С. Ф. Русова
С. Русова і М. Монтессорі у своїй педагогіці приділяли увагу соціалізації особистості.
Саму ж дитину Русова пропонує розглядати як об’єднуючу ланку між різними історичними
фазами. Навпаки, цілеспрямоване становлення особистості в суспільстві, з погляду С. Русової,
забезпечує школа, як спеціально організований процес соціалізації, підпорядкований певній меті.
Внаслідок цього особа розуміється С. Русовою як репрезентація людиною своїх психофізіологічних
властивостей, спонтанно набутих у суспільстві та цілеспрямовано вироблених у школі здібностей,
умінь, навичок, почуттєвості, якостей волі, розуму. Зрештою, в кожній особистості акумульовано
властивості соціокультурного середовища, з якими вона взаємодіє і в якому перебуває.
С. Русова робить висновки про те, що гармонійну людину можна виховати за таких умов:
виховання має бути індивідуальним, пристосованим до природи дитини, виховання має бути
національним (маємо подбати і про українські дитячі садки, і про забезпечення можливостей для
національного виховання представникам інших народів, що населяють Україну); виховання має
відповідати соціально-культурним вимогам часу; виховання має бути вільним.
У своїх працях С. Русова детально проаналізувала принципи як індивідуалізації, так і соціалізації
виховання. "Індивідуалізація – то є перша вимога справедливого виховання" – наголошувала педагог.
Характерною особливістю педагогічної концепції С. Русової є те, що в центрі її стоїть особистість,
дитина з її природними задатками, здібностями, потребами. Мета індивідуального виховання – дати
широкий, вільний розвиток усім духовним силам дитини та її здібностям.
Соціальне виховання розвиває в дитині ті особистості риси дитини, які дадуть змогу стати
найкращим громадянином. Поступова демократизація життя поставила перед школою, педагогами
нове завдання: виховати громадянина, підготувати його до активної участі в соціально-політичному,
культурному житті.
Кожну окрему людину С. Русова розглядала передусім як члена людського суспільства і тому є
дуже важливим введенням її в "кооперативні відносини з соціальним середовищем" [4: 8]. Школа, на
думку педагога, має стати тим осередком, де всі духовні та моральні враження будуть перероблятися
у свідомості дитини не тільки відповідно до її індивідуального складу, а у значній мірі визначатися
тією товариською атмосферою, яка складається з однолітками, і довірливими стосунками між
учителями та учнями, учнівським самоврядуванням, загальною організацією навчально-виховного
процесу. Ідея виховання в колективі – одна з провідних у спадщині Русової. Колективне виховання
має великий вплив на соціалізацію особистості. В основу колективного виховання педагог поклала
суспільну мету і спільну діяльність, спрямовану на її досягнення. Важливими засобами згуртування
дитячого колективу вважала гру та працю. Софія Федорівна вважала, що соціальне виховання
розпочинається з 4-5 літ – дитсадки, школи, гральні майдани. Діти до 5 років не виявляють
соціальних нахилів, вони індивідуалісти, навіть егоїсти. Але з розвитком мови в дитини
пробуджується інтерес до товаришування, спочатку з іграшками, потім з друзями.
Як представник експериментальної психології, Марія Монтессорі наголошує на своєрідності
природи дитини, зокрема на "всотуючій" здатності дитячої психіки, "яка формує людину і
пристосовує її до усяких соціальних умов, усякого клімату, усякої країни" [5: 6].
М. Монтессорі презентує власну періодизацію соціального розвитку в дитинстві, яка ґрунтується
на принципі культуровідповіності входження дитини в простір соціокультурного довкілля. Ця
періодизація створена на основі аналізу результатів досягнень педагогічної науки, багаторічного
спостереження за розвитком дітей в умовах вільного вираження їхньої активності, інтересів,
соціальних імпульсів тощо.
Важливим у Монтесорі-педагогіці є її принципи.
Принцип сприяння природному розвитку тісно пов'язаний з розумінням М. Монтессорі природи
дитини й особливостей її психічного розвитку, які вона назвала "подарунками, зробленими дитині
природою". Вона визначала особливості дитини, що забезпечують результативність процесів
соціалізації та виховання: "справжня творча енергія дитини, її динамічна сила" [3: 130].
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Принцип свободи вибору в "підготовленому середовищі" передбачає наявність такого середовища
як необхідної умови реалізації цього принципу. Аби пізнати навколишній світ, дитина обирає
конкретний шлях і конкретний предмет.
Принцип різновікової організації дитячого суспільства. Саме різний вік дітей сприяє формуванню
природної дитячої ієрархії, братерських почуттів, умінню розв’язувати проблеми, уникати конфліктів,
налагоджувати співпрацю та співробітництво
Принцип індивідуальної активності полягає в тому, що: "дитина повинна навчатися через свою
власну індивідуальну активність".
Віддаючи належне ідеї М. Монтессорі про необхідність вільного розвитку дитини, вивчення
психофізіологічних особливостей, а також фребелівській ідеї про необхідність гармонійного
поєднання природи і людини Софія Русова вибудовує свою систему дошкільного виховання на
національному ґрунті. Особливої уваги заслуговує її концепція національної системи дошкільного
виховання і школи.
Наступний аспект педагогічної діяльності, який заслуговує на особливу увагу, це ставлення
педагогів до розумового виховання.
Поряд із соціальним вихованням у дитячих садках С. Русова приділяла увагу родинному
вихованню.
При розв’язанні проблеми розумового виховання С. Русова була більш схильна до ідеї виховання
розуму дитини в процесі природної, активної самостійної діяльності, хоч й не заперечувала й іншої –
виховання розуму розвиваючої особистості повинно ґрунтуватися на узагальненому досвіді людства,
сконцентрованому в науці, техніці, культурі, мистецтві.
Розумове виховання, метою якого є розвиток мислення і пізнавальних здібностей, що сприяє
всебічному розвитку особистості, підготовці дитини до життя. Завданням розумового виховання за
системою М. Монтессорі є засвоєння доступного обсягу навичок, умінь, уявлень і наукових знань,
розвиток уміння раціонально організовувати розумову діяльність, робити все точно й акуратно,
уміння контролювати себе, правильно оцінювати свою роботу, використовувати набуті знання в
різних життєвих ситуаціях.
Монтессорі розглядала фізичний та розумовий розвиток дитини тільки у їх взаємодії і досвідом
своєї роботи довела, що психічні можливості не можуть розвиватися успішно за відсутності фізичної
активності. У своїй книзі "Спраглий розум" вона писала: "…Однією з найбільших помилок наших
днів є те, що рух вважається чимось таким, що стоїть обіч вищих функцій організму. Ментальний
розвиток тісно пов'язаний із рухом і в певній мірі залежить від нього. Рух – це частина життя
особистості, і ніщо не може зупинити його у житті" [1: 204].
Невід’ємною складовою цілісної і комплексної системи С. Русової є фізичний розвиток дітей
дошкільного віку. Щоб сформувати гармонійно розвинену особистість, вважала вона, потрібно знати і
розуміти сутність дитини, тобто її фізіологію.
З багатого життєвого і педагогічного досвіду С. Русової і М. Монтессорі випливає та
різноплановість проблем, над якими замислювалися педагоги, які хвилювали їх, спонукали до
подальших пошуків і відкриттів. Одна з проблем, яка знайшла досить яскраве відображення у
творчій спадщині українського і італійського педагогів, – проблема естетичного виховання дітей.
Формулюючи завдання естетичного виховання, С. Русова на перше місце виділяє такі: розвиток
свідомості; розвиток естетичного смаку до найкращого приймання художніх вражень; виклик почуття
краси, вимоги гармонії і в житті, і в душі своїй, і у творах майстрів, і в наших власних творах і
вчинках.
Високо оцінюючи роль народного мистецтва в розвитку естетичних почуттів, С. Русова особливу
роль відводила "музикуванню" на різних інструментах, забавам, інсценівкам, різним видам творчої
праці. Неоцінена роль в естетичному задоволенні потреб дитини відводиться пісенній творчості,
словесним творам, навколишній природі.
Якщо додержуватись твердження старовинного філософа про те, що "ніщо не може бути створено
інтелектом, чого не було б раніше в почуттях", то сприйняття дітьми світу звуків відбувається через
почуттєве порівняння музики і шумів, які створюють різними рухами, з абсолютною тишею спокою.
Вправи в цьому порівняні сприяють витонченості слуху і формують музичну інтуїцію дитини.
Монтессорі називала їх "вправами в тиші", і вони є однією з складових музичного виховання в
Монтессорі-дитячому садку. Монтессорі писала, що для музичного виховання більше за інших
підходить три музичні інструменти, які повинні мати місце в оточені дитини: арфа, барабани і
дзвіночки [3: 55].
С. Русова та М. Монтессорі ніколи не стояли осторонь питання морального виховання.
Головним завданням морального виховання С. Русова і М. Монтессорі вважала розвиток у дітей
високих, стійких моральних почуттів, вироблення в них шляхом безпосередньої участі в добрих і
корисних справах відповідних моральних навичок і участь у практичній діяльності.
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Сутність морального виховання М. Монтессорі вбачала у збереженні та удосконаленні почуттів.
Це можна здійснити при забезпеченні розумового розвитку дитини, задоволенні всіх її
інтелектуальних потреб. Завданням морального виховання є виховання любові, поваги до себе та до
оточуючих, до свого народу, творче ставлення до виконання будь-якої діяльності, обов’язків,
відповідальність за працю, уміння турбуватися про інших. Доброзичлива атмосфера в колективі,
позитивний приклад дорослого сприяє формуванню у дитини внутрішнього порядку, позитивних рис
характеру, загальнолюдських цінностей, у дитини прищеплюються навички гідної поведінки.
М. Монтессорі, на думку С. Русової, занадто звужувала межі виховного впливу на дітей, майже
зовсім не враховувала соціального принципу виховного процесу, з чим С. Русова також не могла
погодитись. М. Монтессорі, як відомо, недооцінювала спільні ігри дітей, хоровий спів, рухливі ігри,
екскурсії, проведення свят, що сприяє об’єднанню дітей, утворенню дитячого колективу. "Всі ці хиби,
штучність матеріалу однак не зменшують позитивних властивостей системи М. Монтессорі", –
зазначала С. Русова, а в іншій праці підкреслила, що "…система Монтессорі може нас дечим не
задовольняти, здаватися неповною, але уся вона така суцільна, складена на підставі пильних
спостережень над дітьми, через що в ній мало що можна змінити…" [6: 16].
Головною метою виховання Софія Русова вважала не подання дитині готових знань, а збудження
в неї духовних сил, виявлення самостійності, творчості.
Феномен педагогіки Марії Монтессорі полягає в її вірі в природу дитини, в її прагнення
виключити будь-який авторитарний тиск на людину, яка формується, в її орієнтації на ідеал вільної,
самостійної, активної особистості.
У 60-ті роки під керівництвом О. Запорожця і Л. Венгера проводилася ціла серія досліджень із
проблеми значення, змісту і методів сенсорного виховання в дошкільній дидактиці, система Марії
Монтессорі після десятиліть забуття і критики знову дістала високу оцінку. Разом із тим
психологічний аналіз, який дає системі М. Монтессорі Л. Венгер, збігається з думками С. Русової.
Лише вивчення, аналіз спадщини педагогів минулого збагатить знаннями, на основі яких можна
робити власний вибір щодо використання ідей С. Русової та М. Монтессорі у сучасних дошкільних
закладах. Тому треба вивчати педагогічну спадщину видатних педагогів, чудових жінок С. Русової і
М. Монтессорі.
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Миленина Г. С. Воспитание для жизни: социализация личности
в педагогике С. Русовой и М. Монтессори.
Творческое наследие С. Русовой и М. Монтессори последним временем вызывает значительный
интерес ученых и педагогов-практиков Украины. В статье выясняются взгляды украинского
педагога и италийского на социализацию личности ребенка в процессе воспитания. Подано
рассмотрение альтернативных подходов к воплощению идей социализации и воспитании ребенка.
Раскрываются вопросы: организация среды, принципы, средства и условия, которые обеспечивают
успешное воспитание личности.
Milenina Н. S. Upbringing for Life: Socialization of a Personality in Pedagogic of S. Russova and
M. Montessori.
Recently a literary heritage of S. Russova and M. Montessori attracts an interest among the scientists and
pedagogues-practitioners in Ukraine. In the article are clarified the views of the Ukrainian and Italian
pedagogues on the socialization of a personality in a process of upbringing. It is placed for consideration the
alternative approaches to realize the idea of socialization and upbringing. It is revealed the following
question: an arrangement of an environment, principles, methods and condition which ensure the successful
upbringing of a personality.
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МУЗИЧНИЙ ТЕАТР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті проаналізовано дію мистецтв як психоемоційного чинника впливу на особистість дитини,
визначено особливості музично-театральної діяльності молодших школярів у процесі формування та
розвитку художньо-творчого потенціалу, наведені методичні рекомендації щодо постановки
дитячої опери на базі загальноосвітньої школи.
Соціальне замовлення на пошук дієвих шляхів збагачення творчого потенціалу дитини вимагає
переосмислення наукових парадигм у галузі освіти, оновлення педагогічних технологій, особистісної
спрямованості. Особливе значення у цьому процесі належить мистецтву як головному серед усіх
психоемоційних чинників впливу на людину. Мистецтво є специфічною художньою формою
відтворення дійсності як цілісної картини. При цьому завдяки впливу мистецтва, участі людини в
художній творчості в будь-яких формах активізується процес пізнання, створюється міцне підґрунтя
для виявлення й розвитку не тільки художніх, а й інших здібностей, для розкриття творчих
можливостей у інших сферах. У навчальному процесі учні молодшого шкільного віку залучаються до
різних видів мистецької діяльності, тим самим розвиваючи свій художньо-творчий потенціал.
У Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
України суттєве оновлення змісту художньої освіти пов’язується з естетизацією соціальнопедагогічного середовища, з докорінною зміною традиційних поглядів на художньо-естетичне
виховання як цілісну духовно-світоглядну модель, що має запроваджуватись у контексті
багаторівневої діалогової педагогічної взаємодії. Також підкреслюється, що актуальним питанням у
сфері художньо-естетичного виховання є формування дитини як активного творця художнього
простору, повноправним членом якого вона виступає.
Серед інноваційних напрямків мистецької освіти важливо сконцентруватись на педагогічних
ідеях, які відповідають специфіці предметної галузі та віковим психологічним особливостям учнів. У
цьому аспекті найбільш ефективною постає музично-театральна діяльність молодших школярів, яка є
природною і необхідною в цьому віці, а також дозволяє дитині не тільки розкрити свої художньотворчі можливості, а й дає поштовх до саморозвитку особистості, формує власне ставлення до
оточуючого світу.
Роль мистецтва як потужного засобу розвитку творчих здібностей, образного мислення,
естетичної свідомості людини розкрито у працях Б. Лихачова, Л. Когана, В. Кудіна, і ін.
Проблеми художньо-творчого розвитку молодших школярів вивчали О. Борисова, І. Гадалова,
В. Вільчинський, Н. Вітковська, С. Левін, В. Рожкова та ін.
Дослідженню виховних можливостей дитячого музичного театру, а також його впливу на
формування і реалізацію художньо-творчого потенціалу молодших школярів присвячені праці
Л. Борисової, Н. Ветлугіної, В. Конорової, Л. Масол, З. Копець, Є. Печерської, Л. Хлєбнікової.
Аналіз наукових публікацій дозволяє зробити висновок, що проблема розвитку художньотворчого потенціалу учнів початкових класів не отримала достатнього висвітлення, теоретичного
обгрунтування та практичного дослідження. Також практичний досвід педагогічної праці дозволяє
виявити невідповідність між освітніми можливостями музичного театру і використанням їх у
позакласній роботі у процесі формування творчої особистості у загальноосвітній школі. Тому метою
нашої статті є дослідження формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів у
процесі їх музично-театральної діяльності.
Дитячий музичний театр — мистецтво синтетичне, в якому органічно взаємодіють література,
живопис, архітектура, скульптура, музика, хореографія. Незалежно від мови сценічного
висловлювання театр є інтегрованим, синкретичним поглядом на світ, своєрідною моделлю цілісної
мистецької палітри, в якому компоненти вистави, що доповнюють одне одного, втілені в цілісності.
Кожний окремий вид мистецтва, володіючи специфічними можливостями відображення дійсності,
має обмежений діапазон її відтворення і створює таку художню її модель, яка непідвласна іншим. У
музичному театрі всі види мистецтв намагаються цілісно охопити дійсність і створити різнобічну
картину її відображення. Завдяки ефекту художнього синтезу елементи мистецтв, переплітаючись і
взаємозбагачуючись різними засобами, комплексно впливають на дитину, створюючи у її свідомості
єдиний художній образ. Така поліхудожня діяльність виявляє здатність дитини детермінувати зв’язки
між засобами окремих видів мистецтва, спрямованих на втілення однієї художньої ідеї, а також
сприяє виокремленню зовсім нових творчих резервів особистості, розвитку уяви і спостережливості,
пам’яті і уваги, асоціативного мислення, культури почуттів, пластики і мовлення, моделювання
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життєвих ситуацій [1; 2; 3]. Важливу роль музично-театральної діяльності для молодших школярів
підкреслює П. Блонський: "Кожна дитина потенціально є творцем естетичних цінностей: будуючи
хатинки, вона проявляє свою архітектурну творчість, створюючи малюнки і фігури із пластиліну –
вона скульптор і художник, і нарешті, вона дуже тягнеться до танцю, пісні і драматизації" [4: 106].
Драматизація синкретична, тобто містить у собі елементи різних видів творчості: технічної,
декоративно-зображувальної, словесної, музичної. Завдяки цьому розвиваються усі органи чуттів
дитини, формується її сенсорна культура, уміння розрізняти мелодію, інтонацію, тембр звуків, колір,
ритміку вірша, живопису. Чим більше "натреновані" органи чуттів дитини, тим тонше емоційне
сприймання мистецтва [3; 4].
Види мистецтв, поєднуючись у музичному театрі, впливають на всі сфери дитячої психіки, тому
доцільно в нашому дослідженні буде розглянути механізм цього впливу в контексті формування
художньо-творчого потенціалу молодших школярів.
Взаємодія мистецтв проявляється як через загальне, так і через одиничне, специфічне. Кожний вид
мистецтва має особливий вплив на людину. Наприклад, література діє на другу сигнальну систему.
Передусім сприймається художнє слово, яке викликає емоційно-естетичну реакцію. Також
літературний образ, який впливає на свідомість людини вербально, за умов його театралізації
сприймається ще й візуально. Сприймання музики, що звучить під час театральної дії, відбувається
протилежним шляхом: емоційно-естетична реакція викликає активну діяльність свідомості, а також
звукові враження підсилюють переживання, які викликаються дією, візуальними образами вистави.
Саме тому співдружність цих видів мистецтв має позитивний вплив на психіку людини. У процесі
взаємодії музики і слова народжується новий художній образ з яскравою емоційною спрямованістю і
конкретним змістом [3].
Важливою для нашого дослідження є проблема взаємозв’язку музики і мовлення, оскільки
поєднуючись в єдине ціле, вони призводять до виникнення такого синтетичного жанру як опера, що
включає всі види основних мистецтв. У цьому аспекті цікавим є питання про нейрофізіологічну
природу мовленнєвого і музичного слуху. Для мовленнєвого розвитку характерна єдність
мовленнєвого слуху і мовленнєвої моторики. І те, і інше локалізується у лівій півкулі. Ліва півкуля
через спеціалізацію досягає унікального рівня розвитку. Механізм музичного слуху пов’язаний із
діяльністю правої півкулі. Тобто мозковий субстрат мовленнєвого і музичного слуху не один, для
ефективного розвитку обох видів слуху необхідна спільна діяльність двох півкуль. Якщо ж стається
так, що інтенсивно розвивається тільки одна півкуля (наприклад, ліва), то, як не парадоксально,
високий розвиток мовлення може бути причиною низького розвитку музичного слуху. Ці особливості
слід враховувати в художній практиці. Для розвитку здібностей до тих видів художньої творчості, в
яких велика роль належить мовленню, дуже важливе відчуття інтонації (не тільки музичної, але й
мовленнєвої). Необхідно з ранніх років працювати над ліквідацією протиріч між голосом і
мовленням. Голос не повинен негативно впливати на виразність і культуру мовлення, і навпаки [5].
У музичному театрі молодших школярів важливу роль відіграє колір, як фактор сильного впливу,
що грунтується на його здатності викликати той чи інший настрій, сприяти підвищенню або
пониженню емоційного тонусу. Так, теплі кольори – жовтий та оранжевий – здатні піднімати настрій
людини; червоний – посилювати життєву енергію, збуджувати; чорний і сірий – пригнічувати,
блакитний і зелений – знімати втому, заспокоювати; білий асоціюється зі світлом, чистотою, викликає
тиху радість. Тому колір і музика поєднуються у виставі не лише за їх зовнішньою сюжетнотематичною спорідненістю, також враховуються емоційні особливості конкретних художніх образів.
Одне з найдавніших мистецтв – хореографічне – особливо близьке дітям. Саме завдяки танцю
дитина має змогу виразними рухами тіла передавати свої переживання і почуття. Музика, яка
посилює виразність танцювальної пластики, надає їй емоційної і ритмічної основи, є важливим
складником створення хореографічного образу. Спільна інтонаційна природа музики та хореографії
дає підставу стверджувати, що створення хореографічного образу неможливе без музики. Слухаючи
музику, діти стежать за розвитком художнього образу. У свою чергу, слухова увага сприяє
збагаченню музичної пам'яті, що спирається на слуховий та руховий аналізатори. Виконуючи рухи
під музику, діти уявляють той чи інший образ, таким чином розвивається не тільки відтворювальна, а
й творча уява. Крім того, відчуваючи красу музичного твору і своїх рухів, діти емоційно збагачуються
[6].
Основним засобом виразності театрального мистецтва є дія, гра. Початок навчання дитини у школі
часто стає стресогенним рубежем тому, що за її межами залишається гра – фундаментальна людська
потреба. Гра – це модель певного реального процесу, імітація, відтворення в умовних обставинах
певних життєвих ситуацій. Це творча дія, яка розгортається немовби не в реальному просторі, а у
світі символічних значень, живої фантазії. Природа гри синкретична і міфологічна, що відповідає
характеру мислення дитини, яка сприймає світ цілісно, не розділяючи реальне і "придумане"
непробивними мурами. Ігри виробляють у дітей "рефлекс свободи", адже рішення приймається
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самостійно, шляхом природного пізнання – інтуїтивного відкриття. Гра – це вид діяльності, мотив
якої полягає не в її результатах, а в самому процесі, який приносить задоволення [2]. Таку ж думку
висловлює Л. Виготський, який визначає останній вид діяльності як провідний у дитячому віці і
формулює важливий для педагогіки принцип: цінність дитячої творчості, в якому б виді діяльності
вона не проявлялась (літературному, театральному), полягає не в результаті, а в процесі [7].
Технологія театральної гри передбачає обов'язкове перевтілення в реальних чи уявних персонажів,
героїв казок і мультфільмів, допускає вигадування нових, неіснуючих фантастичних дійових осіб.
Створюючи художньо-театральні образи, юному акторові важливо не підроблятися під особу, яку
зображує, а стати нею, не грати образи, а по-справжньому жити їхніми думками і почуттями. Це, на
думку, К. Станіславського, є мистецтво переживання, яке полягає у створенні на сцені живого життя
людського духу, і, щоб цього досягти, дитина повинна включити всю свою органічну природу: увагу,
думку, творчий життєвий досвід, культуру почуттів і емоцій, чутливість до слова. Також умовне
перевтілення формує в дітей чутливість до інтонації, емоційного тону мовлення (наприклад,
грайливого, сердитого, сумного, упевненого тощо). Завдяки тому, що діти у процесі театральної гри з
легкістю переносять властивості і ознаки одного предмету на інші, придумують різноманіті способи
їх використання формується здатність до аналогізування (здатність молодших школярів порівнювати,
зіставляти, знаходити схожість між різними предметами, і подальше перенесення цього спільного в
нову ситуацію). Таким чином забезпечується розвиток інтелектуальних умінь молодших школярів:
аналізу, порівняння, конкретизації, класифікації, узагальнення, систематизації тощо. Участь у театрі
розвиває творче бачення. Дитина повинна вміти побачити, уявити, про що йдеться в літературному
творі. Розвиток творчого бачення допоможе поглиблювати знання, активно здійснювати творчий
пошук у навколишньому житті. Гра на сцені сприяє розв’язанню одного з актуальних завдань
педагогіки, зокрема, розвитку пізнавальних і творчих здібностей, що дає дитині можливість надалі
здобувати різноманітні знання і творчо їх використовувати відповідно до вимог реального життя.
Шкільний театр є одним із найефективніших засобів удосконалення внутрішніх колективних
відносин. Він сприяє самовираженню особистості, розкриттю найкращих якостей, таких як
товариськість, взаємодопомога і взаєморозуміння. Отже, театральна гра, яка синтезує розвиваючий
потенціал ігрової та мистецької діяльності, відіграє нічим незамінну роль у формуванні художньотворчих можливостей дітей. І завдяки активізації емоційної і пізнавальної сфер дитяча особистість
має можливість різнобічного самовдосконалення [7; 8].
Музично-сценічна діяльність може проявлятися у різних формах: дитяча опера, музична казка,
мюзикл, інсценізація пісень і інструментальних програмних творів тощо. Розглянемо більш детально
особливості роботи над дитячою оперою як найбільш складною формою музично-театральної
діяльності школярів.
Участь у оперних постановках надає величезні можливості для перших творчих проявів дітей. Під
умілим керівництвом дитина відчує радість пізнання, усвідомить себе особистістю, відкриє прекрасне
в мистецтві і житті. Важливо, щоб робота над конкретною оперою не мала короткочасний характер,
щоб театр працював на перспективу, тоді майстерність учасників постійно зростатиме. Керівник має
дотримуватись ряду важливих особливостей у роботі над компонентами вистави (вокал, сценічні
рухи, сценічна мова, декорації, костюми, грим).
Оволодіння технікою постановки голосу – процес складний і багаторічний, але елементарні
прийоми правильного співу керівник демонструє й вимагає їх застосування з першого заняття.
Співацькі навички – це автоматизований співацький процес, який знаходиться в тісному
взаємозв’язку з моторними, сенсорними, інтелектуальними операціями. Процес формування
співацьких навичок відбувається не стихійно, а підпорядковується закономірностям їх розвитку у
процесі формування музичного слуху.
Основними вокальними навичками є співацька установка, дихання, звукоутворення і
звуковедення, дикція і чистота інтонування. Співацька установка, створюючи сприятливі умови для
виразного співу, забезпечує зручне положення корпусу, голови, правильне відкривання рота під час
співу. Під час співу важливе значення має дихання. Уміння чи невміння дихати позначається на
якості звуку, чистоті інтонування і інших характеристиках звучання. Слід не акцентувати увагу дітей
на диханні, а виробляти його в процесі навчання поступово, у комплексі з іншими вокальними
навичками. Робота над звукоутворенням буде успішною тільки тоді, коли сформовані навички
співацької установки і дихання. Від чіткого вимовляння голосних і приголосних звуків залежить
розвиток важливих властивостей співацького голосу – дзвінкості і рівності. Важливою умовою
виразності звучання є точне виконання звуків за висотою, тобто стрій і співацька інтонація.
Ефективним засобом формування співацьких навичок є вокальні вправи – багаторазово повторені
спеціально організовані вокальні дії. Під час розучування вправ слід додержуватися принципу єдності
художнього і технічного, прагнути до емоційно-виразного забарвлення голосу. На початковому етапі
навчання мелодію нової вправи бажано підтримувати акомпанементом. Це потрібно не лише для
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розвитку чистоти інтонування, а й для розвитку гармонійного слуху. Коли інтонація буде стійкою,
можна обмежитись гармонійною підтримкою. Початкові вокальні вправи слід співати неголосно, на
природно відтворених звуках, поступово діапазон вправ розширюється. Корисні співацькі вправи на
легато, стаккато, з різним звуковисотним і ритмічним малюнком. Головна умова результативності –
продуманість вокальної роботи. Голоси молодших школярів дуже тендітні, індивідуальні тембри їх
яскраво не виявляються, а діапазон не перевищує октави. Керівник не має допускати перевтоми
дитячих голосів. Загальний час співу на репетиції не повинен перевищувати 25-30 хвилин, а на
перших заняттях ще менше [6].
Працюючи над піснею, не варто розучувати її всю одразу, слід обмежитися лише уривком,
звертаючи увагу на серйозні помилки і не переобтяжуючи їх роботою над виправленням дрібних
неточностей. Надалі доцільно репетирувати номери у присутності всього театрального колективу.
Маленькі артисти таким чином звикають разом аналізувати успіхи, недоліки, запам'ятовують важливі
зауваження керівника.
У музичному театрі можуть широко використовуватися фонограми супроводу. Необхідно
зауважити, що спів під фонограму акомпанементу, з одного боку, ускладнює роботу, оскільки при
цьому дещо обмежується фантазія та імпровізаційні можливості дітей. З іншого – фонограма здатна
розвинути тембровий слух і додати яскравості виконанню, оскільки дає можливість записувати не
тільки звучання фортепіано, а й інструментальний ансамбль або оркестр. Використання фонограми
також вимагає певного технічного забезпечення (обладнання).
Головна мета репетицій – зробити голос дитини сценічним, щоб він звучав легко, сильно, виразно,
красиво, передавав почуття і думки, розкривав внутрішній світ персонажа. Робота над постановкою
голосу – справа вельми складна, довготривала і потребує певних знань керівника. Голосоутворення
базується на основі умовних рефлексів. За законом природи, голос людини повинен виражати думки і
почуття. Природа народження голосу – це мовний вчинок, як дія. Звідси випливає головний принцип
роботи над розвитком голосового і мовного апарату – підкорення усіх елементів техніки звучання
мови сценічній дії.
Нагальною проблемою підготовки вистави є відпрацювання природних рухів та жестів учасників.
Як правило, на перших репетиціях школярі відчувають скутість, їхні рухи незграбні. Тому доцільно
колективно відпрацьовувати окремі рухи чи жести. Свобода сценічних рухів досягається під час
підготовки сценічних етюдів, розігрування уривків з нового спектаклю або придуманих сценок. З
молодшими школярами таку форму роботи доцільно проводити у вигляді гри. Гуртківцям необхідно
пояснювати, що рухи на сцені повинні бути такими ж природними, як у житті; щоб діяти на сцені
невимушено і вільно, бажано зосередити увагу на одному образі, по-справжньому зацікавитися ним.
Готуючи виставу, слід ретельно підбирати грим. Майстерний художній грим підкреслює
найхарактерніші риси і передає внутрішній світ образу. Грим повинен підсилювати міміку, а не
заважати їй. Існує два способи гримування: живописний (за допомогою фарб) і сульптурно-об'ємний
(за допомогою наклейок і наліпок). Бажано користуватися тільки спеціальними фарбами, не
застосовувати акварель, гуаш або інші барвники, шкідливі для здоров'я. Необхідно враховувати
властивості тону: темні тони віддаляють і поглиблюють, світлі – розширюють і наближують.
Гримуватись самостійно можна навчити кожного маленького актора, навіть якщо він не вміє
малювати.
До оформлення сцени, виготовлення костюмів, декорацій, освітлення слід ставитися серйозно і
вдумливо. Нерідко фрагментами одних і тих же декорацій доводиться користуватися в різних
виставах, що слід враховувати при розробці ескізів. Декорації мають відповідати таким вимогам:
яскравість; угадуваність образів; зручність використання; легкість; міцність; універсальність.
Важливо, щоб характери персонажів були зрозумілі юним співакам і глядачам. Для цього корисно
скласти їх короткі характеристики і обговорити з виконавцями. Проявивши ініціативу, залучивши
батьків, можна виготовити недорогі, яскраві й цікаві костюми. Готуючи театральні костюми до
вистави, слід памятати, що вони повинні відповідати таким вимогам: нести образне навантаження,
тобто підкреслювати ту або іншу рису героя, яка є головною. Недоцільно перевантажувати оперний
костюм дрібними деталями, які із залу погано видно. Одяг повинен бути зручним, що не стримує
рухів. Бажано враховувати принцип відносної історичної достовірності костюму. Декорації, костюми
і грим повинні завжди підкреслювати різні сторони характеру персонажа. Тому необхідно стежити за
тим, щоб вони не суперечили один одному, а допомагали створювати цілісний образ.
Отже, використовуючи виражальні засоби різних видів мистецтва, музичний театр підпорядковує
їх створенню певної художньої цілісності – вистави. Взаємодія мистецтв у процесі художнього
сприйняття активізує психічні процеси, підсилює збудження, що виникають у слухових, зорових,
рухових центрах головного мозку дитини, у результаті такої цілісної реакції у свідомості виникають
переживання нової якості, що через дію асоціативного механізму викликають в уяві яскраві образи,
поглиблюється розуміння художнього змісту твору, розширюється художній світогляд особистості.
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Музично-сценічна діяльність дітей розвиває художньо-образне мислення, активізує пізнавальні
процеси, збагачує почуттєву сферу, посилює емоційність сприймання, стимулює розвиток творчих
здібностей, уяви, фантазії, формує елементи художньо-естетичного досвіду. Тому вибір музичного
театру у навчально-виховному процесі є найбільш ефективним засобом формування художньотворчого потенціалу молодших школярів.
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Назаренко И. М. Музыкальный театр как средство формирования художественно-творческого
потенциала младших школьников.
В статье проанализировано действие искусств как психоэмоционального фактора влияния на
личность ребенка, определены особенности музыкально-театральной деятельности младших
школьников в процессе формирования и развития художественно-творческого потенциала,
приведены методические рекомендации по организации детской оперы на базе общеобразовательной
школы.
Nazarenko I. M. Musical Theatre as a Means of Formation Art-Creative Potential of Junior Pupils.
In the article was analyses an action of arts on the childs state of mind, defined peculiarits of musical and
theatrical activity in a process of forming art-creative potential of young school-children, methodical
recommendations towards organization of kid's opera on the basis of general educational school are
presented here.
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МОЖЛИВОСТІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
У статті здійснено порівняльний аналіз систем організації навчального процесу. Розглянуто
можливості реалізації завдань професійного саморозвитку майбутніх учителів математики за умов
кредитно-модульної системи навчання. Проаналізовано особливості використання форм організації
навчання студентів в умовах кредитно-модульної системи.
Реформування системи освіти України для вдосконалення та підвищення рівня якості і
задоволення потреб в індивідуальному розвитку людини, її самореалізації виступає наразі
найважливішою соціокультурною проблемою. З цією метою впроваджуються сучасні освітні
технології, форми і методи організації навчально-виховного процесу. Одним із шляхів вирішення
даної проблеми також є впровадження європейської кредитно-модульної системи навчання щодо
здійснення професійного саморозвитку майбутніх учителів математики.
Аналіз досліджень і публікацій, присвячених новим технологіям навчання, в основу яких
покладено модульний принцип його організації, зокрема сутності кредитно-модульної системи
організації навчального процесу показав, що дана система привертала увагу багатьох дослідників,
таких як (А. Алексюк, К. Вазіна, І. Прокопенко, В. Панченко, Ю. Устинюк, А. Фурман, П. Юцявічене
та ін.). Окремі аспекти даної проблеми досліджуються в роботах В. Кременя, К. Корсака,
Н. Лавриненко, Л. Пуховської, І. Самойлюкевич та деяких інших українських науковців.
Метою статті є аналіз різних систем організації навчального процесу, основних особливостей,
спрямованості та недоліків. З'ясування можливостей реалізації завдань професійного саморозвитку
майбутніх учителів математики у кожній з розглянутих систем навчання.
Для формування особистості майбутнього професіонала повинно бути передбачено:
інтелектуальний розвиток, здоровий спосіб життя, гарне володіння знаннями і dміннями, що
передбачає професія вчителя, активна життєва позиція, професійне виконання покладених обов’язків,
спираючись на самопізнання, саморозвиток, саморозуміння.
Зміни соціально-економічного характеру, що мають місце в Україні, орієнтовані на розвиток
системи освіти та виховання, на пріоритетність загальнолюдських цінностей, на інтеграцію у світові
освітні структури тощо. Метою освітнього процесу ми вважаємо розвиток і саморозвиток людини як
особистості, що здійснюється в процесі її навчання і виховання. Велике значення при цьому має
система організації навчального процесу, в якій здійснюється освітній процес.
На сьогоднішньому етапі розвитку вітчизняної системи освіти існують поряд з традиційною і
новітні системи навчання (модульно-рейтингова та кредитно-модульна). Традиційна система
навчання передбачає чітку регламентованість, тобто єдиний навчальний план, і відповідно до нього
програми і тематичні плани. Дисципліни вивчаються у суворій логічній послідовності та d
методичному зв’язку з іншими дисциплінами. У традиційному типі навчання є багато позитивних
моментів, але разом з тим, йому притаманні значні недоліки. Зупинимось детальніше на деяких з них.
- Відсутність активності з боку тих, хто навчається. На цій підставі відбувається формальне
неусвідомлене запам’ятовування нового матеріалу, що не сприяє розвитку особистості
майбутнього вчителя.
- Мотивація досягнень превалює над внутрішньою мотивацією. Внаслідок цього для студента
на перше місце виходить отримання позитивної оцінки, а не якісних, поглиблених знань.
- Головний недолік у тому, що немає стимулу, який сприяв би активній самостійній роботі
студентів. Студенти швидко починають усвідомлювати, що домашні завдання не обов’язково
здавати вчасно, що можна усе здати протягом останнього тижня перед заліком. У результаті
студент одержує неміцні знання, та поверхові навички й вміння [1].
У межах традиційної форми організації навчального процесу буває важко розв’язати протиріччя
між наукою, що швидкими темпами йде вперед, і обсягом навчальної інформації, що викладається на
занятті. Внаслідок даної невідповідності, приступаючи до трудової діяльності, випускники попадають
у ситуацію відірваності від розвитку суспільства і науки. Способом розв’язання даного протиріччя є
перехід до безперервної освіти, навчання протягом життя, як засобу саморозвитку в особистій та
професійній сфері життєдіяльності.
Тепер розглянемо особливості модульно-рейтингової та кредитно-модульної систем організації
навчально-виховного процесу.
© Соколовська С. М., 2010
179

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Педагогічні науки

Особливість європейської кредитно-трансферної модульно-рейтингової системи навчання полягає
в тому, що вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і
ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, а оцінювання якості його роботи здійснюється у
вигляді поточного і підсумкового контролю рівня знань за рейтинговою системою. Контроль
здійснюється не лише викладачем, а й одногрупниками у вигляді взаємоперевірки [2: 7]. Важливо
відмітити, що в модульно-рейтинговій системі навчання здійснюється системний підхід до
обчислення навчального рейтингу протягом всього семестру, що розрізняє студентів, які здали
контрольні роботи достроково, і студентів, що здали їх лише безпосередньо перед заліком [1].
Отже, модульно-рейтингова система типу ECTS разом із визнаними системами освіти забезпечує
підвищення інтересу молоді до освіти та конкурентоспроможність майбутніх фахівців на
європейському ринку праці. Разом з цим, слід зауважити і про деякі суперечності, що виникли при
впровадженні даної системи в освітню систему України. По перше, дана система вимагає опитування
кожного студента на кожному практичному занятті, а це є не можливим при наповнюваності
навчальних груп з кількістю студентів у кожній по 30 і більше. По друге – обчислення навчального
рейтингу кожного студента потребує виділення додаткового часу для викладача.
Інша сучасна система навчання у вищій школі, що реалізує особистісно-орієнтований підхід – це
кредитно-модульна система навчання студентів. Важливою особливістю впровадження кредитномодульної системи навчання є перехід від пасивного засвоєння готових знань до активного пошуку
відповідей на поставлені викладачем проблеми. Це сприяє прояву ініціативи, висловленню власних
думок, участі у спільній діяльності. Тобто відбувається перехід від монологу на занятті до діалогу.
Дана система навчання забезпечує підвищення мотивації студентів до систематичного навчання, що
сприяє формуванню стійких знань, умінь і навичок з метою застосовувати їх у майбутній професійній
діяльності – роботі вчителя.
Кредитно-модульна система навчання передбачає засвоєння студентами окремих змістових
модулів, які складають кредит. Кожен із змістових модулів навчальної дисципліни складаються з
кількох міні-модулів, тобто окремих тем модуля, які логічно між собою поєднані. Для повноцінного
оволодіння кожним навчальним модулем необхідно опрацювати певну теоретичну літературу та
розв’язати практичні завдання під час аудиторної та самостійної роботи відповідно до навчального
плану. Під час навчання саморозвиток студентів відбувається через самореалізацію, що здійснюється
через самостійне аналізування засвоєного матеріалу і використання його при розв’язуванні
практичних завдань, а також у процесі створення власних проектів, реалізації своїх можливостей та
задатків для досягнення успіху в діяльності.
Використання модульної технології навчання спонукає студентів самостійно підходити до
вивчення окремих питань теми, переосмислювати власні переживання та емоції, робити власні
висновки про навколишній світ. Внаслідок цього відбувається становлення студента як суб’єкта
власної життєдіяльності, що проявляється в самостійності студента; у відповідальності за власні
вчинки та взяті зобов'язання, в здійсненні процесу саморозвитку та позитивному відношенні до
оточуючих.
У межах кредитно-модульної системи навчання багато уваги приділяється методу проектів, бо він
передбачає розв’язання конкретної проблеми, поставленої викладачем або взятої з життя. Це
обумовлює зв'язок даного навчального предмета з різними галузями науки. Метод проектів орієнтує
студента на самостійну діяльність (індивідуальну, парну), обмежену терміном здачі виконуваної
роботи. Даний метод можна розглядати як педагогічну технологію, що являє собою сукупність
дослідно-пошукових прийомів, які потребують творчого підходу.
Серед основних завдань впровадження кредитно-модульної системи в освітній процес вищого
навчального закладу, що є актуальним для нашого дослідження, можна виділити наступні:
- посилення ролі самостійної роботи студентів та підвищення відповідальності за результати
навчальної діяльності;
- мотивація учасників навчального процесу на досягнення високої якості підготовки фахівців;
- розширенню можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх
творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу [3].
Проведений порівняльний аналіз систем організації навчального процесу дав можливість виділити
основні риси й недоліки кожної із систем та можливості для реалізації завдань професійного
саморозвитку в кожній з вище зазначених систем навчання (див. таблицю 1).
Основними формами організації навчального процесу в підготовці майбутнього вчителя
математики у всіх проаналізованих системах є лекційні, практичні, семінарські, лабораторні заняття,
самостійна та індивідуальна робота, різні види практик, консультації, модульні або тематичні
контрольні роботи та самостійні завдання, а також інші форми і види навчальної та науководослідницької діяльності студентів.
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Основним завданням різних, названих вище, форм навчальної, науково-дослідної роботи є
розвиток потреби в професійній самоосвіті та професійному саморозвитку, формування прикладних
умінь та навичок різних видів діяльності. Одним з видів науково-дослідної роботи, що є обов’язковим
– це написання курсових робіт. Метою написання курсової роботи майбутніми вчителями
математики є розкриття питань, які не розглядаються при вивченні предмету, а також застосування
теорії при розв’язанні задач та використання міжпредметних зв’язків.
Таблиця 1.
Порівняння різних систем організації навчального процесу
Система
навчання

Основні риси,
особливості,
спрямованість
ü чітка
регламентованість
навчального процесу;
ü єдиний навчальний
план;
ü спрямованість на
професійну діяльність;
ü поєднання
індивідуальної, групової
та фронтальної форм
роботи

Можливості реалізації
завдань професійного
саморозвитку
ü логічна послідовність
вивчення предметів;
ü методичний зв'язок з
іншими дисциплінами;
ü виконання завдань
самостійної роботи

Модульнорейтингова

ü гнучкі навчальні плани;
ü чітко визначена послідовність опрацювання
навчальних модулів;
ü оцінювання якості
роботи студента у вигляді
поточного і підсумкового
контролю рівня знань за
рейтинговою системою;
ü передбачає оцінювання кожного студента на
кожному занятті

ü індивідуалізація і диференціація навчання
студентів;
ü формування потреби в
самоконтролі, саморефлексії;
ü підвищення інтересу
до навчання;
ü задоволення потреби в
індивідуальному розвитку, саморефлексії;
ü підвищення рівня якості освіти

Кредитномодульна

ü гнучкі навчальні плани, що складаються з
провідних, предметів, за
вибором університету та
за вибором студентів;
ü логічна послідовність
вивчення змістових модулів, що складають кредит;
ü вагоме значення мотиваційного компоненту;
ü чітко означений
зв’язок між теоретичним
матеріалом і практичним
його застосуванням

ü сприймання студента,
як вільної особистості,
що має потребу в саморозвитку;
ü індивідуалізація і диференціація навчання
студентів;
ü розвиток самостійності, відповідальності;
ü спрямованість особистості на самоорганізацію,
самоаналіз, самореалізацію;
ü розвиток професійної
спрямованості та
творчого потенціалу

Традиційна

Недоліки систем
навчання
ü низька активність
серед студентів у
навчально-пізнавальній
діяльності;
ü низький рівень
розвитку творчого
потенціалу;
ü перевага надається
високій оцінці над
якісними знаннями;
ü відсутність
усвідомлення зв’язку між
теоретичним матеріалом і
його застосуванням на
практиці
ü важко втілити в групах
з великою наповнюваністю студентів (необхідне
ділення на підгрупи);
ü потребує час на обчислення поточного і кінцевого рейтингу кожного
студента;
ü відсутність методичних розробок за даною
системою

ü індивідуальна неготовність студентів до планування і вибору програми навчання;
ü велика кількість контрольних заходів створює
психологічне навантаження студента;
ü відсутність еталону
оцінювання різних видів
роботи

Звертаючись до позицій особистісно-орієнтованого підходу, де педагогічний процес орієнтує
студента на активізацію особистісного саморозвитку та пробудження творчого потенціалу кожного
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суб’єкта навчальної діяльності. Цей процес передбачає застосування різних типів лекцій, відповідно
до етапів навчальної діяльності, як провідного методу навчання, що передує самостійній роботі
студента.
Очевидно, що кожний з освітніх модулів при організації навчання за кредитно-модульною
системою, починається з лекції, яку студент після відвідування може прочитати в електронному або
книжковому варіанті. Під час проведення лекції викладач орієнтує студентів на подальше
використання матеріалу для самостійної роботи з книгою або іншими засобами інформації.
О. Кучерявий стверджує, що жоден з методів навчання не може замінити лекції з вмінням викладача
спілкуватись з аудиторією, викликати інтерес до більш глибокого самостійного вивчення і розкриття
питань даного предмету. Лекція сприяє розвитку професійної спрямованості особистості студента [4:
213].
Досконала професійна підготовка не може відбуватися лише на базі теоретичного навчання, тут
важливу роль відіграють практичні заняття. Основним завданням яких є застосування теоретичних
знань у практичній діяльності з метою більш глибокого і свідомого їх засвоєння та вироблення
навичок самостійного розв’язування задач. Особливість практичних занять у межах модульного
навчання в тому, що кожному занятті кожен студент має бути опитаний в будь-якій формі та
відповідно оцінений викладачем.
На семінарських і практичних заняттях самореалізуватися студент може беручи участь в активних
формах роботи, таких як тренінги, ділові ігри. Тренінг, як один з видів практичної роботи зі
студентами, призначений для поповнення знань, формування вмінь і навичок, а також виявлення
ставлення до навчання. Метою тренінгу виступає обговорення певної ідеї, ситуації та які зміни на
краще можна з неї винести. Тренінг сприяє розвитку аналітичного мислення, глибокому засвоєнню
знань, умінь і навичок з певної сфери діяльності. Даний вид практичної роботи здійснюється шляхом
осмислення власних дій кожним студентом, бо лише в діяльності відбувається аналіз, рефлексія того,
що зроблено і яким чином.
Що стосується індивідуальної роботи студентів, то вона виконується при отриманні
індивідуальних консультацій. Виконання індивідуальної роботи, метою якої є самоперевірка знань,
умінь і навичок з певної теми, усвідомлення незасвоєного матеріалу та вироблення самостійності
обмежується часовим терміном.
Кілька останніх років, і це безумовно є позитивом, спостерігається тенденція збільшення годин на
самостійне опрацювання студентами певних розділів теми, при необхідності з консультацією
викладача. Це, на наш погляд, сприяє формуванню у майбутніх учителів математики навичок
самостійної роботи, а також проектувати, планувати власний саморозвиток і в майбутньому –
втілювати його в життя.
Обов’язковою складовою професійної підготовки вчителів є педагогічна практика, в ході якої
відбувається безпосереднє поєднання теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх
практичною діяльністю в якості педагогів. Особливістю практики в межах кредитно-модульної
системи є розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, що перебувають
у ролі вчителя, розвитку їх творчого мислення та підвищенню ефективності в подальшій професійній
діяльності. Педагогічна практика сприяє оволодінню студентами сучасними методами, формами
організації праці майбутньої професії вчителя, а також формуванню у них професійних умінь,
навичок і якостей необхідних для роботи в реальних умовах. Для нашого дослідження актуальними є
цілі, що ставить перед собою проведення педагогічної практики. Серед них особливу увагу звернемо
на наступні:
· розвиток у студентів умінь та навичок самостійного проведення навчально-виховної роботи з
усім класом та окремими учнями, що потребують індивідуального підходу;
- спонукання студентів до професійного самовдосконалення, педагогічної творчості в науково-дослідній діяльності;
- виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в
практичній діяльності [5: 4].
У сучасній системі освіти іде тенденція до збільшення часу на самостійну роботу студентів. У
кожному з модулів певна частина годин від загальної кількості (в умовах кредитно-модульної
системи ця частина складає 50% навчального часу) відводиться на індивідуальну та самостійну
роботу. Метою даного виду діяльності виступає формування самостійності, активної розумової
діяльності студентів та вмінь застосувати свої знання при виконанні практичних завдань.
Самостійна робота як форма організації навчального процесу і спосіб перевірки засвоєних знань
має проходити під час заняття без участі викладача, але після визначеного ним обсягу, глибини
виконання завдань та часу, відведеного на самостійну роботу. Завершуватись робота має
самооцінкою студента, оцінкою та коментарем викладача.
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Незважаючи на розробки управління самостійною роботою студентів за умов особистісноорієнтованого навчання та застосування нетрадиційних його форм, на сьогоднішній день
переважають традиційні форми самостійної роботи. Це курсові роботи, реферати, конспектування
літератури, опрацювання окремих розділів теми і написання самостійних контрольних робіт. У даних
формах роботи спостерігається відсутність мотиваційного компоненту, а також підготовки до
впровадження нових, цікавих методів роботи. Самостійна робота ставить мету спонукати до
самостійності студентів як професійної якості особистості. Тобто сприяє виробленню вмінь
систематизувати, контролювати і рефлексувати свою діяльність без допомоги викладача, але під його
керівництвом.
Самостійна робота дає можливість студенту самому регулювати темп та умови виконання даної
роботи. Тут здійснюється індивідуальний підхід викладача до особистості майбутнього вчителя, що
сприяє розкриттю рис, якостей особистості, необхідних для професійного розвитку. На думку
О. С. Пономарьова, самостійна робота студентів, останнім часом, істотно підвищила свою значимість
в навчальному процесі. Адже, не викликає заперечень той факт, що практичні навички для
майбутнього фахівця визначають справжню цінність його на європейському ринку праці [6: 13]. На
наш погляд, самостійна діяльність студентів має домінувати в навчально-виховному процесі, що
сприятиме підвищенню якості навчання, виробленню вмінь самостійно долати труднощі, що в свою
чергу сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності майбутніх учителів.
На жаль, вища освіта у нашій країні ще не досягла рівня європейських країн, де студентів вчать
критично аналізувати отримані знання, де є змога практично перевірити все те, що дізналися,
відвідуючи практичні заняття та працюючи самостійно, звичайно при наявності вмінь зробити
перевірку. Система освіти в нашій країні потребує удосконалення форм самостійної роботи студентів
з метою навчити саморозвиватися в процесі не тільки навчання, а й впродовж всього життя.
Кредитно-модульна система передбачає підвищення якості навчання і конкурентоспроможності
випускників, а також перехід від пасивного засвоєння готових знань до активного пошуку відповідей
на поставлені викладачем проблеми, застосовуючи при цьому нові інформаційні технології. Це
сприяє прояву ініціативи, самостійності, позитивній мотивації до навчання а також, що є актуальним
для нашого дослідження – особистому та професійному саморозвитку особистості майбутнього
вчителя математики та сприяє ефективному здійсненню професійної діяльності. Але при всіх
зазначених вище позитивних моментах не всі навчальні заклади перейшли на кредитно-модульну
систему навчання, бо є ряд положень, які мають обов’язково бути виконаними:
- по-перше – це опрацювання навчально-методичного забезпечення кредитно-модульної
системи організації навчального процесу;
- по-друге – спрямування зусиль науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів на підготовку навчально-методичного і програмного забезпечення кредитно-модульної
системи, особливу увагу зосередивши при цьому на організаційно-методичному забезпеченні
самостійної роботи студентів;
- по-третє – вдосконалення законодавчої бази з питань забезпечення гарантії якості вищої
освіти, мобільності студентів, викладачів і випускників та можливості здобути вищу освіту і
навчатись впродовж всього життя та інші [3].
Основним недоліком, на наш погляд, є використання кредитно-модульної системи не в чистому
вигляді, а з елементами традиційної системи.
У результаті здійсненного аналізу різних систем організації навчального процесу слід зауважити,
що приєднуючись до Болонського процесу потрібно не забувати про кращі вітчизняні традиції. Тобто
необхідно поєднати європейський досвід впровадження модульно-рейтингової, кредитно-модульної
систем із здобутками української освіти для покращення професійного рівня майбутніх вчителів.
Тому, з огляду на вищезазначене, ми можемо зробити попередній висновок, що здійснення
професійного саморозвитку майбутнього вчителя математики в умовах кредитно-модульної системи
організації навчального процесу підсилює мотивацію, зацікавленість студентів до здійснення цього
процесу. Це відбувається за рахунок урізноманітнення форм, методів і змісту індивідуальної та
науково-дослідної роботи студента, удосконалення її організації та розробки діагностичних засобів
контролю її ефективності.
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Соколовская С. Н. Возможности кредитно-модульной системы обучения относительно
осуществления профессионального саморазвития будущих учителей математики.
В статье осуществлен сравнительный анализ систем организации учебного процесса. Рассмотрена
возможность реализации заданий профессионального саморазвития будущих учителей математики
в условиях кредитно-модульной системы обучения. Проанализированы особенности использования
форм организации обучения студентов в условиях кредитно-модульной системы.
Sokolovska S. M. Possibilities of Credit-Module System of Training for Realization of Professional SelfDevelopment of Future Mathematics Teachers.
In this article the comparative analysis of educational process organization systems is made. The possibility
of professional self-development tasks realization of future mathematics teachers in terms of training creditmodule system is considered. The features of students training forms use in credit-modular system are
analyzed.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИШІВ НІМЕЧЧИНИ
У статті висвітлюється ґенеза поняття "якість вищої освіти". Окреслено особливості
акредитаційної політики в Німеччини. Визначено причину інституційних змін у діяльності вишів
країни. Проаналізовано взаємозалежність якості університетського навчання та міжнародних
академічних рейтингів світу. Висвітлено національну програму участі університетів Німеччини в
науковому конкурсі "ініціатива якості". Охарактеризовано концепції якісного удосконалення
діяльності вишів країни.
На сучасному етапі становлення та розвитку суспільства знань /knowledge society/ світові процеси
глобалізації, міжнародної інтеграції та інтернаціоналізації передбачають реформування освітніх
систем у кожній з країн Європейського Союзу. На національному рівні проблема забезпечення рівня
якості вищої освіти розглядається як прерогатива та запорука успішного розвитку науки, економіки,
культури будь-якої держави. У контексті євроінтеграції поняття "якість освіти" має філософські,
економічні, соціальні, педагогічні та культурні категоріальні аспекти навчального процесу та
сприймається як всезагальна інтегральна характеристика результатів освітньої діяльності.
Нині потужний інтелектуальний потенціал України є визначальним чинником національної
конкурентоздатності, що формується засобами університетського навчання. Інтеграція нашої держави
до європейського освітнього співтовариства актуалізує проблему якісного забезпечення системи
вищої освіти. Саме тому ми вважаємо за доцільне проаналізувати особливості запровадження системи
оцінки якості діяльності вищих навчальних закладів Німеччини, тобто "ініціативу якості", що
запропонована федеральним урядом як науковий конкурс серед університетів, з метою виявлення
провідних вишів країни та стимулювання їх до більш плідної діяльності.
Аналіз актуальних досліджень засвідчив, що на національному рівні забезпечення якості
системи вищої освіти відображено в наказі МОН України "Про затвердження Плану дій щодо
забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє
співтовариство на період до 2010 року" (2007 р.). На європейському рівні забезпечення якості системи
вищої освіти зазначено в документі, розробленому європейською мережею з гарантування якості у
вищій школі /ENQA/, у співпраці з Європейською Асоціацією вищих навчальних закладів, що не є
університетами /EURASHE/, спільно з Європейською Асоціацією університетів /EUA/ та з
Європейською студентською спілкою /ESIB/ та має назву "Стандарти та норми забезпечення якості
освіти в Європейському просторі" (2005 р.) /Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area/ [1].
Поняття "якість вищої освіти", основні її критерії та показники висвітлені в численних публікаціях
вітчизняних та зарубіжних науковців (Є. Ануфрієв, Л. Артюшин, Р. Бойко, В. Вікторов,
Є. Владимирська, Ю. Жук, А. Загородній, Г. Калінічева, М. Кисіль, В. Кремінь, К. Пахотін).
Особливості якісних перетворень системи вищої освіти європейських країн, тенденції
інтернаціоналізації університетської освіти і проблеми акредитації вишів знаходять відображення у
наукових публікаціях вітчизняних та зарубіжних учених (П. Згаги, О. Зефрина, О. Коваленко,
О. Ляшенко, К. Ляховича, М. Навальної, О. Овчарук, Х. Сєбкової, А. Сбруєвої, В. Сенашко,
Е. Чапаева, Ю. Шихової).
Метою статті є дослідження ґенези поняття "якість вищої освіти", визначення теоретичного
значення цього феномену та аналіз концепції якісного удосконалення діяльності вишів Німеччини.
Одним із основних напрямів діяльності держав – учасниць Болонського процесу є європейська
співпраця щодо забезпечення якості вищої освіти. Простежимо ґенезу становлення та розвитку
поняття якість вищої освіти. Ця проблема набула актуальності на межі ХХ – ХХI століть. Так, у
Всесвітній декларації, прийнятій Міжнародною конференцією з вищої освіти в листопаді 1998 р.,
наголошується, що якість освіти – це багатовимірне поняття, яке охоплює усі аспекти діяльності
вищого навчального закладу – навчальні та академічні програми, наукову і дослідницьку роботу,
професорсько-викладацький склад, навчально-матеріальну базу і ресурси освітніх установ [2]. При
цьому підкреслюється, що забезпечення якості освіти в контексті Болонській декларації це не лише
отримання необхідних знань та вмінь, якими має володіти майбутній висококваліфікований фахівець,
але й розроблення критеріїв, форм та методів оцінювання знань.
Наступний етап упорядкованої оцінки діяльності освітніх установ розпочався з утворенням
Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти /ENQA/, що мало місце 29-30 березня 2001 р.
у м. Саламанка (Іспанія). На конференції європейських вишів та освітніх організацій було визначено,
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що функції контролю та гарантування якості освіти в європейському освітньому просторі буде
здійснювати /ENQA/. До основних завдань цієї асоціації належать: забезпечення обміном інформації
та поширення позитивного досвіду, зокрема щодо методологічних напрацювань у сфері оцінювання
якості освіти та їх практичної реалізації; експертне оцінювання та консультування з питань
гарантування якості освіти на прохання країн-членів ЄС та міжнародних організацій, а також
встановлення та підтримка контактів з міжнародними експертними організаціями [3].
З метою формування системи забезпечення якості вищої освіти в Болонському процесі міністри
країн-учасниць ЄС у Берлінському комюніке від 19.09. 2003 р. доручили ENQA через її членів у
співпраці з Європейською Асоціацією університетів /EUA/, Європейською Асоціацією вищих
навчальних закладів, що не є університетами /EURASHE/ та Європейською студентською спілкою
/ESIB/, які утворили групу Е4, розробити "узгоджені стандарти, процедури та рекомендації із
забезпечення якості" [1]. Розроблені стандарти та норми забезпечення якості освіти в Європейському
просторі (European quality assurance standards and guidelines /ESG/) були схвалені на конференції в
Бергені 2005 р. і призначалися для надання допомоги як вишам щодо розробки своїх власних систем
забезпечення якості освіти, так і агенціям, які здійснюють відповідні перевірки. Фактично, в ESG
були закладені єдині вимоги щодо забезпечення якості освіти в зоні європейського освітнього
простору [4; 5]. При цьому варто підкреслити, що гарантування якості вищої освіти здійснюється на
інституціональному, національному та європейському рівнях [2: 55-57].
Простежимо інституційні зміни в діяльності вишів Німеччини відповідно до запровадження
системи оцінки якості діяльності освітніх установ країни. Згідно з Європейськими стандартами та
нормами щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у вищій школі Німеччини зміни
відбуваються на законодавчому рівні, що зазначено у п’ятому доповненні до Закону про вищу освіту
від 16.02.2006 р. /Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02. 2006/. У цьому документі
обумовленні такі нововведення:
- запроваджена єдина загальна категорія непрофесорського персоналу – наукові працівники
/wissenschaftliche Mitarbeiter/;
- введено нові кваліфікаційні групи – молоді науковці (молодші професори або асистенти
професорів);
- визначені стандартні терміни навчання (термін традиційних програм отримання диплома не
має перевищувати чотирьох років в університетах країни);
- структуровані навчальні програми та впроваджена європейська кредитно-трансферна
система /ECTS/, що передбачає можливість автоматичного перезаліку навчальних дисциплін без
додаткових екзаменів у інших вишах Німеччини або країн Євросоюзу;
- впроваджена гнучка схема підтвердження додаткової наукової кваліфікації, розширена
викладацька і дослідницька незалежність асистентів, які мають право працювати більше, ніж з
одним професором;
- введена нова схема оплати праці професорів, за якої вперше в Німеччині базовий оклад
доповнюється щомісячною доплатою в залежності від результатів діяльності конкретного
науковця [6].
Крім того, у стандартах та нормах забезпечення якості вищої освіти важливу роль відведено
зовнішньому забезпеченню діяльності вишів, головним завданням якого є акредитація навчальних
програм та освітніх установ. Загальновідомо, що європейський підхід до забезпечення якості та
впровадження систем акредитації вищої освіти в Європі (за винятком Сполученого Королівства)
характеризується керівною і контрольною функцією держави у цих питаннях [7]. Наголосимо, що в
Німеччині держава традиційно фінансує та здійснює бюрократичний контроль за вищою школою.
Через посилення інтернаціоналізації освіти, загострення конкуренції, викликаної як внутрішніми, так
і зовнішніми чинниками, виникла необхідність в оцінюванні якості знань, наданні достовірної
інформації і всебічному задоволенні потреб студентів, підприємців, роботодавців та організацій.
Тому нині першим етапом оцінювання якості системи вищої освіти в Німеччині є самодослідження
вишів, другий етап полягає в оцінюванні діяльності вищих навчальних закладів незалежними
експертами [7].
На початку ХХІ століття одночасно з оцінкою рівня знань студентів у Німеччині було введено
новий інструмент забезпечення якості – акредитація вишів та навчальних програм. Це зумовлено
появою в німецьких університетах міжнародних, англійських та американських навчальних програм
за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр / магістр.
Особливістю акредитаційної політики в Німеччині (на відміну від США та Великобританії, де
акредитацію здійснюють недержавні професійні асоціації) є провідна функція держави, що одночасно
фінансує і несе відповідальність за якісну підготовку фахівців і за співвідношення кваліфікаційних
рівнів в освіті. Логічним завершенням введення акредитації в Німеччині стало створення у 2006 р.
Акредитаційної ради, до складу якої входять: Конференція міністрів освіти земель, Конференція
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ректорів вищих навчальних закладів, представники науки, держави, економіки, а також студенти. Її
діяльність підтримується секретаріатом Федерального міністерства освіти та науки, що тісно
співпрацює з Асоціацією університетів та іншими вишами країни. Оцінювання навчальних програм
кожного університету відносять до провідних завдань цієї організації. За результатами ретельних
перевірок представники Акредитаційної ради видають сертифікат терміном на п’ять років, в якому
підтверджується відповідність діяльності вищої школи певним стандартам якості освіти [7].
Дослідження якості підготовки спеціалістів з певних напрямів виконує Центр розвитку вищої
освіти в м. Гютерспор, Німеччина. Центр щорічно оприлюднює рейтинги вишів з певних напрямів
підготовки в країні. Крім того, видається спеціальний журнал для роботодавців /Wiztschaftswoche/, де
публікуються рейтинги університетів, сформовані на підставі відгуків керівників провідних
економічних, соціальних, культурних, маркетингових організацій країни.
Цікавим для нашого дослідження є питання взаємозалежності якості університетського навчання,
що поєднує викладацьку й дослідницьку роботу та європейських рейтингів щодо кращих
університетів світу. Директор ЮНЕСКО-СЕПЕС, голова наглядової ради з визначення рейтингів
університетів України, Ян Садлак, зазначає, що до причин визначення рейтингів слід віднести
наступне: сприяння розвитку конкуренції вищих навчальних закладів, об’єктивне інформування
громадськості щодо реального становища того чи іншого вищого навчального закладу в цілому або в
певних галузях діяльності, стимулювання розвитку центрів удосконалення та надання додаткових
обґрунтувань для виділення державних коштів [8].
Нині спостерігається значне збільшення кількості міжнародних, національних та регіональних
рейтингів, а також підвищення їх значущості для функціонування вищих навчальних закладів на рівні
системи вищої освіти в цілому й окремого навчального закладу зокрема. Важлива роль рейтингів і та
увага, яка їм приділяється з боку університетів та громадськості, зумовлюють необхідність
ретельного вибору методів їх визначення. До найвідоміших рейтингів світу відносять:
- академічний рейтинг університетів світу (500 кращих вишів), який визначається з 2003 року
Інститутом вищої освіти Шанхайського університету /Institute of Higher Education, Shanghai Jiao
Tong University/;
- міжнародний рейтинг університетів світу (200 кращих вишів), який щорічно визначається
експертною групою газети "Times" і публікується у спеціальному Додатку з вищої освіти до цієї
газети.
Цікавим є питання щодо об’єктивності результатів академічних рейтингів у світі. Так,
Шанхайський рейтинг університетів "Топ 500" побудований за такими критеріями та індикаторами:
якість навчання та науково-педагогічного потенціалу, результати наукових досліджень і масштаб
університету та кількість нобелівських лауреатів серед професорів та випускників університету.
Розглянемо університетську освіту Німеччини згідно з критеріями, що використовуються в
рейтингу "Times", а саме якість наукових досліджень, академічна експертна оцінка, індекс цитувань,
показник працевлаштування випускників університету, інтернаціоналізація та якість навчання [9].
Акредитація вишів Німеччини, якісні зміни в навчально-методичній базі університетів та у
професорсько-викладацькому складі, введення нових схем фінансування вищої освіти повинні були
забезпечити їй одне з провідних місць у світі. Проте, відповідно до статистичних даних щодо
міжнародного рейтингу 200 кращих університетів світу за 2008 рік. Перше та друге місця займають
Гарвардський та Єльський університети (США), на третій та четвертій сходинці знаходяться
Кембриджський та Оксфордський університети (Великобританія), п’яте та шосте місця посідають
Каліфорнійський технологічний інститут (США) та Лондонський університетський коледж
(Великобританія), при цьому славнозвісний Гейдельберзький університет знаходиться на 57-му місці,
Мюнхенський технічний університет – на 78-му та Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана
– на 93-му місцях [9].
За результатами рейтингу найкращих вищих навчальних закладів планети /Webometrіcs Rankіng/,
який у 2008 р. оприлюднила іспанська компанія /Сybermetrics Lab/, серед трьох тисяч кращих
університетів планети перші 18-ть місць віддані американським вишам, а очолює світовий п'єдестал
Массачусетський технологічний інститут (США). Англійський Кембридж займає 19-те місце,
славнозвісний Оксфорд – 42-е місце, легендарна Сорбонна – 1117 позицію, а Мюнхенський технічний
університет лише 1240 місце [9].
За результатами академічного рейтингу університетів "Топ–500" лідеру Кембриджу "наступає на
п'яти" федеральний Технологічний Інститут Цюріха (Швейцарія), третє і четверте місця – у
англійських університетів Оксфорда та Единбурга, п'яте місце належить університету Осло.
Скандинави зайняли наступні два місця – на шостому місці Інститут Линкопинга, на сьомому –
університет Гельсінкі. На восьмій позиції у Європі – університетський коледж Лондона, на дев’ятій –
Королівський інститут технологій Швеції. Замикає десятку кращих вищих навчальних закладів
австрійський Університет Вени.
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Так, за рейтингом "Топ–500" відомі німецькі університети займають місця у другій півсотні: на 53му місці знаходяться Мюнхенський університет, на 56-му місці – Мюнхенський технічний
університет, 65-те місце займає Гейдельберзький університет, 87-є місце – Геттінгенський
університет, 94-те місце – Фрайбурзький університет. Отже, статистичні дані говорять про те, що
лідерські позиції щодо кращих виші у рейтингах займають університети Сполучених Штатів Америки
та Великобританії [9].
З метою повернення провідних місць на міжнародній арені освіти і науки, посилення
інтернаціоналізації університетської діяльності, для підвищення конкурентоспроможності вищої
освіти Німеччини, розширення можливості залучення як вітчизняних, так і зарубіжних докторантів і
задоволення потреби в науковцях, що мають докторський ступінь, у сучасній освітній системі
Німеччині проводять цілий ряд реформ. Заслуговує на увагу так звана "ініціатива якості"
/Exzellenzinitiative/ щодо університетів та спеціальна програма з питань організації докторантури в
Німеччині [10; 11; 12].
У 2006 р. Німецьке науково-дослідне товариство запровадило групи підготовки дослідників. У цих
групах докторанти проводять дослідження та готують дисертації за структурованими програмами.
Останнім часом у Німеччині почали з'являтися інші аналогічні аспірантські та науково-дослідницькі
школи. Найбільш відомими є Міжнародні дослідницькі школи Макса Планка, аспірантські школи
Нижньої Саксонії та міжнародна аспірантська програма Німецької служби академічного обміну
(DААD), що фінансується федеральним міністерством освіти і науки. Аспірантська школа включає 50
програм у 37-ми університетах. Уперше у 2007 р. Федеральне міністерство освіти і науки спільно з
фондом ім. Олександра фон Гумбольдта запровадило вагому грошову винагороду, премію /Research
in German Award/ для іноземних дослідників. Ця премія присуджується тим науковцям, які п’ять
років займаються перспективними дослідженнями в німецьких вишах та мають вагомі результати з
досліджуваної проблеми [13].
Наступним етапом "якісної модернізації" системи вищої освіти Німеччини є науковий конкурс
вищих навчальних закладів країни, що має назву – "ініціатива якості". До 2011 р. на цей проект
федеральний уряд та землі виділяють 1,9 млрд. євро. На ці кошти передбачається виплата стипендій
аспірантам, фінансування відомих наукових центрів за визначеними науково-дослідницькими
напрямами, а також формування елітних університетів науково-дослідного профілю (не більше
десяти). Метою цього проекту є виявлення лідерів серед німецьких університетів, що в майбутньому
були би конкурентоспроможними в усіх галузях знань. При цьому за розроблену концепцію реформ
університету, що продемонструє, яким чином університет у найближчі п'ять років збирається вийти
на передові рубежі світових наукових досліджень, федеральним урядом пропонується вагома
матеріальна винагорода [10; 12; 13].
"Ініціатива якості" включає три різні форми:
- коледжі випускників /Graduiertenschulen/ – навчальні центри, що надають оптимальні
умови аспірантам і докторантам для проведення наукових досліджень;
- "суперкластери" або "кластери якості" /Exzellenzcluster/ – науково-дослідницькі і та
освітньо-інформаційні центри міжнародного масштабу, що утворюють єдину систему з
позауніверситетськими інститутами, спеціалізованими вищими школами та підприємствами;
- концепції майбутнього /Zukunftskonzepte/ – навчальні центри, лабораторії, які створені
відповідно до провідних спеціальностей того чи іншого університету, що займаються вивченням
та дослідженням перспективних концепцій, проектів [13].
На національному рівні федеральний уряд розробив правила участі університетів у науковому
конкурсі, тому для того, щоб приймати участь у цьому проекті, вищий навчальний заклад повинен
мати хоча б один суперкластер, одну школу випускників та одну перспективну концепцію. Виші, що
мають три вказані установи, отримують можливість претендувати на звання почесного "елітного
університету" країни. Відбір університетів здійснює міжнародна висококваліфікована рада. До її
складу входять представники Німецького наукового товариства /DFG/, яке здійснює фінансування
науки, та Наукова Рада, що є головним органом Німеччини, відповідальним за наукову політику в
країні.
Влітку 2007 р. уряд разом з федеративними землями оголосили цей конкурс. Восени 2007 р. були
оголошені результати першого туру: відібрані 18 аспірантських шкіл, 17 суперкластерів та 3
концепції майбутнього. До числа університетів, що отримали перемогу в усіх напрямках належать:
Мюнхенський Університет ім. Людвіга-Максиміліана, Технічний Університет Мюнхена та Вища
технічна школа в Карлсрує. При цьому, у жовтні 2007 р. Мюнхенський університет отримав 190 млн.
євро. Наступний етап "ініціативи якості" проведено восени 2008 р. У другому турі за звання "елітний
університет" із 70-ти вишів-учасників, переможцями стали: два берлінських університети та вища
технічна школа Ахена, а також університети Мюнхена, Бохума, Фрайбурга, Геттінгена, Гейдельберга
та Констанца [11; 12]. За результатами аналізу статистичної інформації сайту Федерального
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міністерства освіти та науки Німеччини (BMBF), електронних даних провідних університетів країни
та обробки наукової літератури нами було складено таблицю (див. таблицю. 1).
На думку ректора університету ім. Людвіга-Максиміліана Бернда Хуберта, звання "елітний
університет" не означає, що тільки ці університети є найкращими та найперспективнішими. Відмінна
освіта та наукові досягнення присутні також і у тих вишах, що не отримали цього звання" [12].
Таблиця 1.
Елітні університети Німеччини
Елітні університети Німеччини
Кількість
Кількість
Кількість
професорів
факультетів
студентів

Назва вищого
навчального закладу

Рік
заснування

Університет
ім. Людвіга Максиміліана
Технічний університет Мюнхена
Університет Констанца
Університет
Фрайбурга
Університет Карлсрує
Університет Гейдельберга
Університет Геттінгена
Вільний університет Берліна
Вища технічна
школа Ахена

1472 р.

700 осіб

18

42 000
тис. чол.

1868 р.

400 осіб

12

1966 р.

174 осіб

13

1457 р.

500 осіб

11

1825 р.

277 осіб

11

1386 р.

380 осіб

13

1737 р.

400 осіб

13

1946 р.

400 осіб

12

1863 р.

436 осіб

10

21000
тис. чол.
10 000
тис чол.
20 000
тис. чол.
18 000
тис. чол.
26 000
тис. чол.
24 000
тис. чол.
34 000
тис. чол.
30 000
тис. чол.

Кількість
нобелівських
лауреатів
13 осіб
12 осіб
10 осіб
15 осіб
11 осіб
12 осіб
10 осіб
12 осіб
9 осіб

Університети, що мають тільки один суперкластер або коледж випускників, також мають значну
кількість видатних наукових заслуг. Під час проведення другого етапу конкурсу було відмічено низку
перспективних гуманітарних напрямків діяльності університетів, зокрема, кластер з "формування
нормативних порядків" Університету Франкфурта або інтернаціональна школа випускників
соціальних наук міста Бремен.
Означені нами чинники дають підстави для таких висновків. На сучасному етапі реформування та
удосконалення освітніх систем проблема якості вищої освіти є визначальною. Поштовхом до більш
критичного оцінювання показників діяльності того чи іншого університету стала поява міжнародних
академічних рейтингів провідних університетів світу, результати яких є суперечливими та
дискусійними. Аналізуючи зміни в системі оцінки якості діяльності вишів Німеччини, ми дійшли
висновку, що у процесі модернізації вищої освіти в країні провідне місце починають займати
ініціативи запровадження показників якості цієї освіти на національному, регіональному та
інституційному рівнях. У цьому контексті значна увага приділяється забезпеченню якості
професорсько-викладацького складу, навчально-методичної бази, успішності об’єкта навчання, що
також відбивається на структурній реконструкції університетської освіти – "ініціативі якості"
кожного вищого навчального закладу країни.
Перспективним є подальше вивчення проблеми оцінки якості діяльності вишів та системних перебудов університетської освіти в Німеччині у контексті інтернаціоналізації.
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Солощенко В. Н. Особенности введения системы оценки качества работы высших
учебных заведений Германии.
В статье рассматривается генеза понятия "качество высшего образования". Очерчены
особенности акредитационной политики в Германии. Определена причина институционных
изменений в деятельности университетов страны. Проанализирована взаимозависимость качества
университетского обучения и международных академических рейтингов мира. Раскрыто
содержание национальной программы участия университетов Германии в научном конкурсе
"инициатива качества". Охарактеризована концепция качественного усовершенствования работы
высших учебных заведений страны.
Soloschenko V. M. The Main Features of Introduction the System of Estimation the Quality of Higher
Education Establishments in Germany.
Genesis of concept "quality of higher education" is examined in the article. The main features of
accreditation policy in Germany are outlined. The reason of institutional changes in the activity of the
universities of country is defined. Interdependence of quality of university studies and international academic
ratings of the world is analyzed. Maintenance of the national program of participation of universities of the
country in a scientific competition "initiative of quality" is exposed. Conception of high-quality improvement
of work of higher educational establishments of Germany is described.
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АНГЛОМОВНІ ВІЙСЬКОВІ КОМПОЗИТИ
Стаття присвячена дослідженню англомовної військової термінологічної лексики, вираженої
термінами-композитами. Розглядаються структурно-семантичні особливості військових
композитів. Характеризуються інтра- та екстралінгвальні чинники, що впливають на процеси
творення складних слів у військовій підмові. Визначається роль таких одиниць у загальному процесі
семантичної конденсації лексики.
Словоскладання відіграє важливу роль у номінативному процесі як у загальнолітературній мові,
так і у професійних підмовах. Воно відбиває тенденцію до збільшення складних понять, що існує у
різних сферах людського спілкування, багатогранній діяльності людини, її внутрішнього світу,
емоційних переживань та раціональних оцінок [1: 7]. У зв’язку з цим постають актуальні питання
дослідження особливостей композитотворення у військовій лексичній підсистемі, метою якого є
виокремлення типів військових складних лексем, визначення їх структури та семантики. Словотворчі
процеси у військовій лексичній підсистемі англійської мови є предметом дослідження, що
проводиться на матеріалі військових термінів, зафіксованих англомовними словниками [2; 3].
Структурно-семантичний аналіз англомовних військових лексичних одиниць ХХ – початку ХХІ
століття свідчить про те, що більшість з них побудовані шляхом словоскладання. За нашими даними
739 слів, тобто, 57% військових термінів (від 1290 лексем) є композитами [4: 75]. Значною мірою цей
факт зумовлюється тим, що військова термінологія належить до найстаріших терміносистем.
Найбільш активні процеси формування англомовної військової термінологічної лексики
розпочинаються в ХІ столітті. Протягом ХІІ-ХVII століть військова підмова поповнюється словами,
які входять до її основного фонду, закріплюються у мові та характеризуються активністю та
продуктивністю. У ХХ столітті виникнення складних понять приводить до необхідності їх
позначення термінами-композитами, компонентами яких є ключові лексеми, що відбивають певні
поняття, і залежні від них лексеми, які називають ознаки цих понять.
Лінгвістична необхідність ускладнення тіла мовного знака полягає в тому, що як ім’я конкретного
денотата вживаються слова широкої референційної віднесеності, які мають інформаційну
недостатність у терміносистемі, що досліджується. Нові складні референти не можуть точно
передаватися існуючими термінами. Вищезазначена семантична недостатність веде до необхідності
використання різного роду субкатегоризаторів, які звужують і уточнюють референцію мовного знака
і одночасно ускладнюють його тіло, чим сприяють утворенню термінів більш складної структури [5:
21].
Для англійської мови характерним є широке використання розгалуженої системи словотворчих
засобів, тенденція до вираження будь-якої думки, наскільки складною вона не була би, у межах
одного слова, яке, на думку носіїв мови, має набагато більші змістовні та експресивні можливості,
ніж словосполучення. Композити поєднують стислість та семантичну насиченість, тому перевага
надається компресованій конструкції, що виражається складним словом, у чому виявляється важлива
тенденція мови – економія мовних засобів та зусиль.
Нові одиниці номінації у сфері військової термінології виникають з метою фіксації різних сторін
дійсності. Складні військові терміни відбивають, головним чином, зміни, що відбуваються у
військовій науці і техніці, характерні для певних історичних періодів:
Перша світова війна – розвиток і удосконалення артилерії і авіації (air arm, aircraft carrier, air
service, bomb bay);
Друга світова війна – подальший розвиток авіації, початок ракетобудування (air bomber, air drop,
area bombing, pilotless bomb);
Корейська війна – створення нових зразків авіаційної техніки, атомних боєголовок (air strike,
massive retaliation, nuclear warhead);
© Омельченко Л. Ф., Василенко Д. В., 2010
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В’єтнамська війна – впровадження гелікоптерів (assault helicopter, helicopter battalion, helicopter
delivery, helicopter ambulance);
"Холодна війна" – розробка атомної зброї, удосконалення ракет і ракетоносіїв (atomic age,
intercontinental missile);
Війна з тероризмом – виникнення високоточної зброї, що створюється на основі новітніх
комп’ютерних і цифрових технологій (guided bomb, armor-piercing bomb, precision-guided technology).
Нові складні військові лексичні одиниці утворюються за певними словотвірними моделями.
Результати структурного аналізу свідчать про те, що найбільш продуктивною моделлю
словоскладання у військовій підмові, як і у загальнолітературній мові, виступає сполучення основ
іменників – модель n + n > N. При розгляді складних слів, створених за цією моделлю, постає питання
невизначеності їх статусу, проблема співвідношення складного слова і словосполучення: чи слід
вважати полікомпонентні утворення самостійними лексичними одиницями чи сполученнями слів, що
не досягли повної лексикалізації (універбації). Можливо стверджувати, що така формальна операція,
як складання, служить відображенню та вираженню зв’язності предметів, процесів і таке інше в
оточуючому нас світі, і завдяки надзвичайної складності можливих типів зв’язків може привести до
виникнення семантичних структур різного змісту.
У ряді досліджень робились спроби вирішити проблему рівневої приналежності композит.
Більшість дослідників керуються семантичним критерієм і спираються на принцип "ізоляції
значення" [6: 390]. Значну увагу "розпливчастим синтагмам", тобто утворенням типу stone wall,
приділяв А. І. Смирницький. До поняття семантичної та морфологічної ізоляції складного слова
наближається запропонований ним критерій цілісності складного слова, який протиставляється
роздільному оформленню словосполучення [7: 33]. О. Н. Труевцева визначає джерела виникнення та
характерні особливості структур "іменник + іменник", встановлює їх лінгвістичний статус як
особливої одиниці номінації, що відрізняється від складного слова і від словосполучення. Те, що
визначальні комплекси, що розглядаються, типу stone wall є бінарними структурами, які слугують для
найменування фрагментів дійсності, дозволяє О. Н. Труевцовій запропонувати для цієї номінативної
одиниці термін "номінативний біном" [8: 28].
Складне слово посідає особливе місце в ієрархії лінгвістичних одиниць, тому воно має бути
описане в особливому циклі лінгвістичних дисциплін – у вченні про складне слово, або в
композитології, вважає О. Д. Мєшков і зазначає, "будь-яка послідовність двох іменників у загальному
відмінку не може являти собою синтаксичної послідовності, тобто словосполучення, тому за
принципом tertium non datur повинна розглядатися як складне слово" [9: 19].
Інший, ономасіологічний, підхід до проблеми розмежування складного слова і словосполучення
полягає у тому, що розподіл проводиться за трьома класами, один з яких має характеристики
перехідного типу. Цей підхід ґрунтується на інформативній структурі та характері номінації
лінгвальних інновацій [10: 28]. Категоріальними ознаками складного слова визнаються: інформативна
структура, що характеризується сигніфікативною (інгерентною) ремою, яка утворює разом з темою
об’єм сигніфікату, що позначається; ідіоматичний характер номінації. До категоріальних ознак
словосполучення належать: інформативна структура, що характеризується денотативною
(неінгерентною) ремою та неідіоматичний характер номінації. Словостягнення є проміжною
номінативною одиницею, категоріальними ознаками якої є інформативна структура, яка
характеризується напівсигніфікативною ремою, формально окремим характером номінації, що тяжіє
до ідіоматичної цільності [10: 73-74].
Сучасні англомовні словники трактують слова типу hydrogen bomb, box barrage, excimer laser,
noddy suit, killing field, helicopter gunship як іменники [2; 11]. Слід зауважити, що лексикографічний
маркер є надійним індикатором не лише лексико-десигнативної приналежності бі- та полілексемних
термінологічних одиниць, але й критерієм їх стійкості та приналежності до композитних номінацій,
навіть у випадку відсутності трьох відомих параметрів (фонетичного, орфографічного та
морфологічного).
Словотвірна модель n + n > N є домінуючою моделлю утворення нових складних військових
термінів. Вона створює істотні можливості для номінації предметів і явищ дійсності, характеризує їх і
співвідноситься одночасно з двома предметами, ознаки яких має той предмет, що отримує назву. Клас
іменників є основним у поповненні словникового складу військової підмови. Від загальної кількості
складних слів (739 лексем), що досліджуються нами, іменники складають 584, 79%. Продуктивна
модель n + n → N репрезентована декількома типами, або варіантами:
1) n + n → N (362 лексеми = 62%) (airburst, air war, microwave weapon);
2) (n + n) + n → N (23 лексеми = 4%) (air-raid shelter);
3) n + (n + n) → N (35 лексем = 6%) (air cavalryman, death ray-bomb);
4) n’s + n → N (12 лексем = 2%) (aircraftsman);
5) n + n er → N (58 лексем = 10%) (dive bomber, airtrooper, battle winner);
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6) n + n (v + -ing) → N (29 лексем = 5%) (dazzle painting, area bombing).
Загалом, 519 лексем (89% від 584 композитів) утворюються на основі моделі n + n → N. При
словоскладанні за моделлю n + n → N похідне слово створюється шляхом злиття двох самостійних
слів (основ). Наприклад, "There are signs that microwave weapons will represent a revolutionary concept
for warfare" [Time, January 27, 2003]. Структурно-складні іменники, побудовані за схемою n + n → N,
можуть бути ускладнені сполученням трьох або більше основ. Перший або другий компонент такого
слова може мати складну основу (bomb-disposal squad).
Активною схемою словоскладання, за якою будується значна кількість нових військових лексем, є
схема n + n er → N. Характерною ознакою другого іменника бінарного сполучення виступає суфікс –
er, за допомогою якого цей іменник був утворений. Такі комбінації позначають дійову особу (air
bomber), техніку і прилади (airplane driver), боєприпаси (bomb aimer). Перший компонент бінома
вказує на приналежність або місце знаходження другого об’єкта: "The aircraft was equipped with two
inline or radial engines. It usually had a crew of 6; pilot, second pilot (who acted as navigator and air
bomber), front gunner, wireless operator and rear gunner" [wikipedia.org/wiki].
Продуктивним способом утворення складних іменників типу "основа іменника + основа
віддієслівного іменника" є такий варіант моделі n + n > N, як n + n (v + -ing) → N, наприклад,
bombcasting < bomb + casting (to cast + -ing), precision bombing < precision + bombing (to bomb + -ing).
Компоненти цього бінарного сполучення виражаються першим іменником із значенням частини тіла,
місця, боєприпасів, або дії, та другим іменником абстрактної дії, процесу або стану: "The wellpublicized precision bombing of the Chinese embassy in Belgrade led to an international outcry, riots in
Beijing, and serious international diplomatic repercussions between the People’s Republic of China and the
United States" [wikipedia.org/wiki].
О. Д. Мєшков зауважує, що "широке вживання складних слів типу n + n в англійській мові
зумовлюється не стільки аналітичністю мови, скільки лексико-семантичними умовами, тобто
здатністю двох іменників поєднуватися в атрибутивні словосполучення" [9: 93]. Існують певні
семантичні закономірності поєднання основ іменників як компонентів складного слова. Основна
складність встановлення таких закономірностей полягає у тому, що складне слово має більшу
інформативність, ніж просте. Разом з тим, значення складного слова не є простою сумою значень
його мотиваторів. Його загальне значення визначається складними відношеннями між ними.
Композити розглядаються в науковій літературі як одиниці, в яких значення другого компонента
уточнюється значенням першого. Семантичні зв’язки складових композитів дослідники аналізують
на підставі різних критеріїв. Так, А. Томсон і А. Мартіне пропонують класифікацію двокомпонентних
лексичних одиниць за типом значення, на яке може вказувати перший компонент структури [12: 32].
У цілому, військові лексичні одиниці, створені шляхом словоскладання, що аналізуються нами,
підпорядковуються принципам цієї класифікації, згідно з якою перший компонент бінома може
позначати:
– місце знаходження другого компонента – beach-head – "плацдарм висадки морського десанту",
silo sitter – "солдат, місцем служби якого є шахти запуску ракет" ("Astute observers speculate that if
all goes well, war on Iraq may serve as a coveted strategic beach head to move against Iran, and perhaps the
ungrateful House of Saud as well" [www.counterpunch.org/saunders1126.htm]);
– приналежність предмета або явища, вираженого другим іменником, предмету або явищу,
вираженому першим – aviator glasses – "окуляри пілота" ("Aviator glasses became popular among
drivers and pilots back in the first half of the twentieth century" [Aviator_Sun_Glasses.html]);
– матеріал, з якого зроблено предмет – oil bomb – "запалювальна бомба", plastic bomb –
"пластична бомба", nail bomb – "вибуховий прилад, нашпигований металевими предметами" ("An air
bomb was an advanced magical technique that worked similar to the Jierda strike"
[inheritance.wikia.com/wiki]);
– час, коли має відбутися подія або явище, що виражається другим компонентом – day bombing –
"денне бомбардування", night attack – "нічна атака" ("The effectiveness of the night attack operations of
the B-57 showed that certain types of current jet aircraft" also can be effective weapons systems"
[tripod.com/Vietnam.html]);
– призначення об’єкта, вираженого другим іменником – battle dress – "бойова форма одягу", bomb
shelter – "бомбосховище", jump boot – "черевик парашутиста", grenade launcher – "гранатомет", allterrain vehicle – "транспортний засіб, здатний пересуватися будь-якою місцевістю" ("Bomb Shelters
are structures, varying in size from hand-held to house-size, designed to keep bombs safe from harm"
[mirror.uncyc.org/wiki]);
– будь-який інший зв’язок між елементами структури – parachute bomb – "парашутна бомба", kill
box – "дільниця району цілі" ("As we watched the MOAB parachute bomb drop out of a C-130 onto the
desert and above the tunnels below into Afghanistan, it left the world in awe" [Ripcord.info]).
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Аналіз семантичних відношень між елементами моделі n + n → N, за якою утворюються військові
лексичні одиниці, дозволяє виокремити також такі ознаки, як форма і колір предмета, вираженого
другим елементом, на які вказує перший компонент бінома (butterfly bomb – "осколкова бомба із
двома стабілізаторами", dark adaptation – "темнова адаптація" ).
Отже, значення композита багатше, ніж значення його компонентів, оскільки через перший
компонент дається така ознака другого, яка не вичерпує видових властивостей. Семантичні зв’язки
між складовими композитів є багатогранними і залежать від значення складових і від предмета, який
вони позначають.
Слід зазначити, що двочленні військові лексеми можуть мати своїм першим елементом
антропоніми – власні імена: прізвище або ім’я людини (винахідника зброї або техніки – Lewis gun
(I. N. Lewis, 1858-1931, U. S. soldier and inventor), mills grenade (Sir W. Mills, 1856-1932, English
inventor); географічні назви (Manhattan Project). Антропоніми, які беруть участь у творенні нових слів
військової сфери, включають власні імена широко відомих реальних або вигаданих осіб.
Загальновідомі факти утворюють семантику найменування і стійко пов’язуються з конкретними
антропонімами, що дозволяє вживати композити, побудовані, за їх допомогою, без додаткового
пояснення.
Серед військових складних двокомпонентних лексем поширеними є лексичні одиниці, утворені за
моделлю adj + n → N. Цей тип словоскладання посідає друге місце за кількістю лінгвальних інновацій
(65 слів = 11% від 584 композитів). У визначенні статусу складних слів спираємося на дефініції, які
містять англомовні словники, що трактують слова типу high explosive, distant early warning як
іменники.
Перший елемент військових термінів, виражений прикметником, визначає певні характеристики
суб’єкта, об’єкта або дії, що передається другим компонентом (strategic retreat, atomic age, ballistic
missile, technical sergeant, general war, asymmetric conflict, asymmetric warfare): "Prof. T. V. Paul
questions this explanation about why nations make war by raising the issue of "asymmetric conflicts" – those
initiated by so-called weaker powers against a country or coalition of superior military force. He cites six
cases in the history of such asymmetric warfare between nations, of which one is the Indian-Pakistani war of
1965" [The Ethnic News Watch, May 19, 1995].
Багатокомпонентні комбінації є характерними для сучасної військової термінології. До слів, що
передають певні спеціальні поняття військової справи, додаються характеристики, які відбивають
процес спеціалізації, внаслідок чого утворюються сталі сполучення слів.
Проведене дослідження процесів словоскладання у військовій підмові дозволяє дійти таких
висновків: словоскладання є головним способом утворення нових військових лексичних одиниць,
який залишається домінуючим протягом ХХ – початку ХХІ століття; за своїми структурноморфологічними характеристиками словоскладання у сфері військової термінологічної лексики
будується, головним чином, на основі норм літературного стандарту; основною моделлю складних
військових термінів є модель поєднання двох субстантивних основ – n + n → N; для військової
термінологічної лексики характерна наявність значної кількості багатокомпонентних термінологічних
лексичних одиниць, які утворюються за різними моделями. Підвищення інформативності мовних
одиниць, що зумовлюється зростанням інформативного потенціалу суспільства, науково-технічним
прогресом, приводить до скорочення надлишковості мови, до раціоналізації мовної системи. Таким
чином, виникнення військових композитів є не специфічним процесом, зумовленим широким
розповсюдженням словоскладання в англійській мові, а проявом загального процесу семантичної
конденсації лексики, який існує в багатьох мовах, і зумовлюється тенденцією до усунення
розчленування форми, що виникає при визначенні поняття.
Вивчення структури і семантики складних слів має велике теоретичне та практичне значення в
сучасному мовознавстві. Від всеобічного висвітлення національної своєрідності словоскладання
залежить правильне вирішення докорінних питань словотворення.
Перспективу подальшого дослідження становить вивчення закономірностей внутрішньої
валентності компонентів в архітектоніці структурно-складних військових термінів, дослідження
проблем, пов’язаних з появою експресивно-оцінних компонентів значення та афективних параметрів
у слові в процесі метафоричної (або метонімічної) композиції, оскільки емотивно-оцінний та
соціально-мовленнєвий аспекти семантичної структури композити тісно пов’язані з суспільноісторичними та соціальними умовами існування мови, тобто є соціально-детермінованими.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Омельченко Л. Ф. Английская композита: структура и семантика: Дис … д-ра филол. наук: 10.02.04 /
Київ. гос. ун-т. – К., 1989. – 493 с.
2. Bowyer R. Dictionary of Military Terms. – Bloomsbury, 2004. – 262 p.
3. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. – New York, Random House. – 2001. – 2229 p.

194

Л. Ф. Омельченко, Д. В. Василенко. Англомовні військові композити
4. Василенко Д. В. Розвиток словникового складу англійської мови військової сфери ХХ – початку ХХІ
століття: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 239 с.
5. Егоршина Н. В. Несколькословные термины в военном подъязыке (ономасиологический аспект):
Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Моск. военный ун-т. – М., 1995. – 23 с.
6. Пауль Г. Принципы истории языка / Пер. с нем. – М.: Наука, 1960. – 493 c.
7. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956. – 260 с.
8. Труевцева О. Н. Английский язык (особенности номинации). – Л., 1986. – 248 c.
9. Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке. – М.: Высшая школа, 1985. – 186 с.
10. Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке. – К.: Вища школа, 1983.
– 84 с.
11. Longman Dictionary of Contemporary English. Fourth edition. – Longman Dictionaries, 2005. – 1700 p.
12. Thomson A., Martinet A. A Practical English Grammar. – Oxford University Press, 1986. – P. 32-33.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2010 р.
Омельченко Л. Ф., Василенко Д. В. Англоязычные военные композиты.
Статья посвящена исследованию англоязычной военной терминологической лексики, выраженной
терминами-композитами. Рассматриваются структурно-семантические особенности военных
композитов. Характеризуются интра- и экстралингвальные факторы, влияющие на процессы
образования сложных слов в военном подъязыке. Определяется роль таких единиц в общем процессе
семантической конденсации лексики.
Omelchenko L. F., Vasilenko D. V. English Military Compounds.
The article is dedicated to the research of military terms in the English language expressed by composite
terms. Basic structural-semantical patterns of military compounds have been revealed. Some intra- and
extralinguistic factors involved in the formation of lexical units in question have been researched. The article
defines the role of such units in the general process of language semantic condensation.
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ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ Р. ЯКОБСОНА
Стаття присвячена аналізу лінгвістичних концепцій Р. Якобсона в галузях славістики і семіотики.
На основі даного аналізу доведено взаємовплив лінгвістики та філософії. Формування сучасної
філософії мови нерозривно пов’язано з лінгвістичними концепціями Р. Якобсона, який розробив певні
доповнення і уточнення до лінгвістичних теорій Ф. де Соссюра.
Друга половина ХХ століття, позначена лавиноподібним ростом та становленням величезної
кількості теорій мови, які претендують на статус глобальних. Деякі з цих теорій прагнули описати
мову як пристрій для перетворення однієї форми інформації в іншу, виробити лінгвістичні правила,
завдяки яким синтаксичні одиниці переводилися б у семантичні і навпаки, тоді як інші прагнуть
довести, що мова є інструментом для обґрунтування конкретних методів опису та пояснення певних
явищ дійсності на основі лінійності та значимості мови. Задача лінгвіста тепер вбачається не в тому,
щоб просто описувати мови, а також виділяти ті суто людські здібності, які, по-перше, закладені в
людині, і, по-друге, набуваються в результаті засвоєння конкретної мови. Завдяки цьому у сферу
лінгвістичної теорії потрапляє все те, що знаходиться на перетині граматики, знань про реальний світ
та механізмів сприйняття.
Утворюється новий вимір у теоретичному мовознавстві, результатом чого стає створення
передумов для нового рівня теоретизування, коли описати мову стає можливо лише на основі нової
метамови, а створення останньої неможливе без подальшого розвитку філософії мови, оскільки лише
таким шляхом мовознавство може отримати певний набір висновків та рекомендацій, які мають
безпосереднє відношення до людської, гуманітарної сфери знань про мову.
Метою даної статті є аналіз лінгвістичних концепцій Р. Якобсона в галузі славістики і семіотики і
визначення їх філософського контексту.
Оцінюючи творчість Р. Якобсона, відомий російський учений В. Іванов писав у вступній статті до
видання його вибраних праць: "Наукова творчість Р. Якобсона була пронизана прагненням
встановити місце мовознавства серед наук і оцінити як можливий внесок кожної з суміжних наук у
лінгвістичні дослідження, так і роль лінгвістики для інших наук" [1: 23]. Також значним є внесок
Р. Якобсона в популяризацію на Заході надбань слов’янської наукової думки, оскільки саме йому
західна наукова громадськість завдячує знайомством зі славістикою.
Ще в 1929 році вчений написав статтю "Про сучасний стан російської славістики" [2], де
містились п’ять досить несподіваних пунктів:
1) традиційна русистика, що існувала до революції, представляла собою комплексну науку, яка
поєднувала географію, етнографію, історію. літературознавство та мистецтвознавство. саме такою
вона залишилася й після революції, оскільки сприймає Росію як "структурне ціле";
2) такий підхід є наслідком російської наукової традиції, основними властивостями якої є
антипозитивізм, антикаузальність, телеологізм та структуралізм;
3) російська славістика радянського періоду вже не має означених рис і не звертає увагу на
євразійські провінції (малоруські народи – поляки, чехи тощо);
4) славістика має перейти від історичного підходу до функціонального, структурного, оскільки не
"слов’янська давнина" має були предметом аналізу, а сучасність, тому варто досліджувати перш за
все конвергентні процеси у слов’янських культурах;
5) протиставлення "структуралізм – генетизм" важливіше, ніж опозиція "марксизм – не марксизм",
оскільки наука не є наслідком суспільного ладу.
Зазначимо, що Р. Якобсон ніколи не передруковував зазначену статтю, проте вона була першою
спробою формування програми створення нової славістики. Саме в цій статті були поєднані три типи
тенденцій – ідеологічні, наукові та політичні. Такий підхід надав ученому змогу пояснити переваги
синхронії над історизмом, телеологічної цілісності над позитивістською подрібненістю, слов’янської
науковості над романо-германською.
Остаточно концепція славістики викладається Р. Якобсоном у статті 1953 року "Сутність
порівняльного слов’янського літературознавства" [2], де послідовно розглядаються досягнення
слов’янської культури у сфері мови, народної поезії та церковнослов’янської писемності та варіанти
їх освоєння у різних мовах та різних культурних ситуаціях.
У 1954 році виходить стаття Р. Якобсона "Славізм як предмет порівняльного вивчення" [2], де
розглядається ідея слов’янської єдності. Перед нами вже нова концепція славістики, де автор
відстоює не синхронізм та конвергентність, а історизм, підкреслює роль не стільки Росії, скільки
західного слов’янства, вказує на роль релігійного духу у створенні слов’янської єдності.
© Глухоман І. В., 2010
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У зв’язку з розвитком концепції славістики Р. Якобсон викладає й свою власну точку зору на
сутність мови, її онтологічну та гносеологічну значимість. При цьому Р. Якобсон послуговується
ідеями Московської лінгвістичної школи, зокрема Ф. Ф. Фортунатова, який стверджував, що мова –
не лише зовнішня оболонка по відношенню до явищ думки, не лише засіб вираження готових думок.
а перш за все знаряддя для мислення. Р. Якобсон погоджується з тезою Ф. Ф. Фортунатова про те, що
явища мови певною мірою самі належать до явищ мислення, а сама мова, коли ми говоримо, щоб
висловити наші думки, існує завдяки існуванню в нашому мисленні. Саме тому предметом, що
вивчається в мовознавстві, є не окрема мова і не група мов, а людська мова в її історичному розвитку.
Звідси вимога, яка проголошується Р. Якобсоном, – необхідність доведення того, що не лише мова
залежить від мислення, а й мислення, у свою чергу, залежить від мови. Конкретизацією цієї тези стає
положення про те, що звуки мови у словах являються для нашого мислення знаками того, що не може
бути безпосередньо представленим у мисленні.
Р. Якобсон виділяв шість основних функцій мови в залежності від прийнятої установки:
1) установка на відправника – адресанта (зокрема, передача його емоцій), якій відповідає емотивна
функція;
2) установка на адресата (прагнення викликати в нього певний стан), яка відповідає конативній
функції;
3) установка на повідомлення (установка на його форму) – поетична функція;
4) установка на систему мови – метамовна функція;
5) установка на дійсність – референтивна (денотативна або когнітивна) функція;
6) установка на контакт – фатична функція [3].
Варто зазначити, що при аналізі мови або тексту вчений велике значення приділяв контамінації,
завдяки чому ставало можливим обґрунтування мови або тексту (які в даному випадку виступали як
еквівалентні члени операції) поза їх межами. Це вказує на те, що структурна аналогія мови та твору
мистецтва не виводиться лише із соссюрівського лінгвоцентризму. "Незважаючи на існування
пограничних, перехідних утворень, мова чітко розмежовує матеріальні та реляційні поняття, які
знаходять своє вираження: одні – в лексичному, а інші – в граматичному плані мовлення. Наукове
мовознавство перекладає насправді існуючі в мовленні граматичні поняття своєю технічною
"метамовою", не нав’язуючи мовній системі, яку воно вивчає, довільних або іншомовних категорій"
[4: 526]. Р. Якобсон вважає поетику невід’ємною складовою лінгвістики. Зазначений підхід певною
мірою є продовженням тези О. Потебні, висловленою останнім у праці "Думка та мова" [5], згідно з
якою мистецтво – така ж творчість, у тому самому сенсі, що й слово.
У контексті славістики розглядаються Р. Якобсоном і питання сутності та значення мови, розгляду
яких присвячено серію статей, найбільш важливою серед яких видається робота "У пошуках сутності
мови" [2]. У зазначеній роботі, відштовхуючись від тези Л. Блумфілда про те, що вивчати мову – це,
перш за все, вивчати відповідність певних звуків певним значенням, Р. Якобсон зупиняється на
розгляді семіотичної проблематики. Учений апелює до В. фон Гумбольдта, який довів існування
суттєвого зв’язку між звуком та значенням, який досить часто визначити і проаналізувати не просто.
Р. Якобсон постійно підкреслює, що хоча пошана за визначення знака як нерозривної єдності
позначуваного та позначуючого і надається Ф. де Соссюру, проте останній запозичив цю теорію
разом з термінологією у античних стоїків, у яких знак розумівся як сутність, що утворюється
відношенням позначуючого та позначуваного. "Перше визначалось як "те, що сприймається", а друге
– як "те, що розуміють" або, якщо висловлюватись більш лінгвістично, "те, що перекладають". Крім
того, референція знаку була чітко відмежована від значення за допомогою терміну "швидко
зрозуміле"" [6: 112].
У роботі "Шість лекцій по звуку та значенню" [7] Р. Якобсон зауважував, що довгий час було
відомо, що слово, як будь-який вербальний символ, складається із двох компонентів. Символ має дві
сторони: звук (матеріальна сторона) та значення (понятійна сторона). Кожне слово, кожен вербальний
символ – це комбінація звуку та значення, комбінація позначуваного та позначуючого, яку графічно
прийнято зображати наступним чином:
Позначуване↓
↑Позначуюче
Учений вважає, що потрібно визначитися, що є безпосередньою метою звука у відповідності з
акустичним феноменом. Він зауважує, що піднімаючи це питання, ми прямо направляємося, минаючи
рівень позначуваного, мимо сфери звука як такого і потрапляємо у сферу позначуючого та сферу
значення. Тим самим, ми демонструємо, що говоримо для того, щоб нас почули, більш того –
прагнемо бути почутими для того, щоб бути зрозумілими. Цей шлях веде від фонаторного акту до
звуку, від звука до значення. У цій же роботі Р. Якобсон зауважує, що Ф. де Соссюр приписує
лінгвістичному знаку дві важливі відмінні ознаки, яким женевський мислитель дав визначення у
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формі двох фундаментальних законів. Даний аналіз фонеми переконує в необхідності відмовитися від
першого з законів, який доводить лінійний характер позначуючого. А дослідження системи фонем
дозволяє переосмислити і другий закон – закон довільності знака. Ф. де Соссюр стверджував, що
позначуване не пов’язано ніякими внутрішніми відношеннями з послідовним рядом фонем, які
виступають його позначуючим, але сам же Соссюр у "Курсі загальної лінгвістики" зауважував, що
значення слів змінюються у різних мовах. Значення слова не існує саме по собі, воно завжди
відноситься до чогось. Що ми використовуємо як знак, ми завжди інтерпретуємо значення
лінгвістичного знака, значення слова.
Ф. де Соссюр, на думку Р. Якобсона, постійно вказує на відмінність між мовами, проте в дійсності
на питання про довільні або невідворотні зв’язки між позначуваним та позначуючим неможливо
відповісти, посилаючись виключно на певну структуру певної мови. Для Р. Якобсона очевидно, що
зв’язок між позначуваним та позначуючим, або між послідовним рядом фонем та значенням є
невідворотнім, але лише в тому випадку, якщо асоціація базується на суміжності, на зовнішніх
взаємовідносинах, тоді як асоціація, що базується на внутрішніх взаємовідносинах є лише
випадковою. Таке можливо лише на периферії понятійного словника, у словах, які повторюють звуки
та виклики ("ку-ку", "зігзаг" тощо).
Близькість зв’язку між звуками та значеннями викликає у мовця бажання додати до зовнішніх
зв’язків внутрішні, доповнити звук зображенням, тобто виникає явище "звукового символізму",
особливо яскраво виражене в поетичній мові. Р. Якобсон застерігає, що дослідження символічного
смислу фонем, кожна з яких розглядається як єдине ціле, призводить до ризику виникнення
сумнівних та ненаукових інтерпретацій, оскільки фонеми – це комплексні одиниці, що поєднують у
собі різноманітні відмінні риси. Останнє містить у собі абсолютно взаємопов’язані характеристики,
кожна з яких являє собою дію сіністезії, що особливо відображається у мові дітей.
Р. Якобсон також зауважує, що в дискусії про взаємовідношення статичної та еволюційної
лінгвістики Ф. де Соссюр, як і його послідовники, зайшов надто далеко, сказавши, що у мовознавстві
немає місця природним даним і відстоюючи випадковий характер будь-якої структури мови та будьяких змін у структурі мови. Склад відмінних елементів мови може бути лише пропорційним, а будьякий із цих елементів може бути замінений іншим, який, якщо навіть не буде мати нічого спільного з
попереднім елементом, все одно отримає і буде містити у собі таке ж відмінне значення.
"Мені здається, що колись ми припустилися великої помилки і великої плутанини, радикально
розмежувавши синхронію та діахронію, і це, певною мірою пояснюється тим, що ми переплутали дві
різні дихотомії. Одна – це дихотомія між синхронією та діахронією, а друга – дихотомія між
статикою та динамікою. Синхронічне не дорівнює статичному. Коли, сидячи у кінозалі, я запитаю
вас, що ви бачите у даний момент на екрані, ви не бачите там нічого статичного – ви бачите як коні
біжать, люди йдуть, бачите інші рухи. А де ви бачите статику? На кіноафішах. На афішах ми бачимо
статику, але вона не обов’язково тотожна синхронії. Адже афіша може висіти у незмінному вигляді
протягом цілого року – і залишатися статичною, і цілком виправдано буде припустити, що в
діахронічній лінгвістиці ми маємо справу з явищами статичними" [8: 476].
Значним авторитетом користується у Р. Якобсона семіотична концепція Ч. Пірса, якого він вважав
самим винахідливим та різностороннім серед американських мислителів. Саме Ч. Пірс, на думку
Р. Якобсона, чітко усвідомив необґрунтованість загальнотеоретичних передумов у дослідженнях
своїх сучасників, він постійно звертався до досвіду античних та середньовічних логіків, вважаючи їх
мислителями вищого класу.
Р. Якобсон показав, які суттєві відмінності потрібно внести в поняття мовного знаку,
запропоноване Ф. де Соссюром, для того, щоб семіотика перетворилася із імпресіоністичного набору
зауважень про різноманітні знаки на серйозну науку. Знаряддям такого перетворення вчений вважав
ідеї Ч. Пірса.
І Ф. де Соссюр, і Ч. Пірс вважали, що лінгвістика має стати частиною загальної науки про мову, і
що саме вона покликана визначити завдяки яким властивостям мова виділяється в окрему систему із
загальної сукупності семіологічних фактів. Зупинимося разом з Р. Якобсоном на ідеях Ч. Пірса, якими
і послуговується мислитель. Як відомо, Ч. Пірс проводить розмежування між матеріальними
властивостями – позначуючим будь-якого знака і його безпосередньою інтерпретацією –
позначуваним. Тому знаки мають три основні види знакопозначування, три репрезентативні
властивості, що базуються на різних взаємовідношенням між позначуваним та позначуючим: іконічні
знаки, знаки-індекси та знаки-символи.
Іконічний знак засновується на фактичній подобі позначуваного та позначуючого (малюнок будьякої тварини і сама ця тварина). Дія знака-індексу засновується на фактичній, реально існуючій
близькості позначуваного та позначуючого (дим – індекс пожежі), тоді як дія символу заснована
головним чином на конвенціально встановленій подібності позначуваного та позначуючого. Сутність
цього зв’язку полягає в тому, що останній є правилом і тому не залежить від наявності чи відсутності
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будь-якої подібності чи фізичної єдності. Р. Якобсон стверджує: "Спочатку слово "символ" вживалось
в подібному значенні і Соссюром, і його учнями, але пізніше він заперечував проти вживання цього
терміну, тому що в традиційному розумінні останнього передбачається певний природний зв’язок
між позначаючим і позначуваним (наприклад, терези як символ правосуддя), і в нотатках Соссюра
запропонована для умовних знаків, які входять до складу умовної знакової системи, назва сема, в той
час як Пірс використовував термін сема для особливої, зовсім іншої цілі" [6: 114].
Очевидний філософський зміст має й аналіз Р. Якобсоном поняття "нульового знаку" [9].
Розвиваючи положення Ф. де Соссюра про те, що мова задовольняється протиставленням наявності
ознаки її відсутності, та відповідні розробки Ш. Баллі стосовно того, що це протиставлення
відбувається не тільки в плані позначуючих, але й у плані позначуваних, він аналізує різноманітні
прояви нульового знаку в морфології, синтаксисі та граматиці російської та інших слов’янських мов.
Висновок Р. Якобсона полягає в тому, що функціонування системи мови ґрунтується саме на
"протиставленні певному факту нічому" [9: 225], тобто, згідно термінології формальної логіки, на
контрадикторному (такому, що суперечить) протиставленні. Р. Якобсон підкреслював важливість
проблеми "нульового протиставлення" не тільки для лінгвістики, але й для загальної семіотики –
"науки, яка покликана досліджувати складні і візерункові співвідношення між двома поняттями, що
переплітаються, – знаком і нулем" [9: 230].
У своїй праці "Кратіл" Платон намагався визначити, чи закріплює мова певну форму за певним
змістом "по природі" чи "по згоді". Платон ладен погодитися з тим, що репрезентація за подобою
домінує над використанням довільних знаків, хоча додатковий фактор – умовність, звичка, звичай
також має право на існування.
Послідовником Платонового Гермогена Р. Якобсон вважає Д. Уітні (1827–1894), якому належить
авторство тези про мову як суспільну установу, як систему умовних та довільних знаків [6]. Цю тезу
підтримав і Ф. де Соссюр, коли, оцінюючи надбання Д. Уітні, писав: "У суттєвому моменті, як нам
здається, американський лінгвіст правий: мова – це узгодження, природа знаку, який узгоджують,
лишається байдужою... зв’язок, який пов’язує позначуюче з позначуваним, довільний" [10: 100].
Як відомо, цей методологічний принцип довгий час домінував у мовознавстві. У своїх розвідках їм
послуговувалися Ш. Баллі, А. Сеше, А. Мейє, Ж. Вандрієс, Л. Блумфілд та ін. Проте були і мислителі,
що не сприйняли цей соссюрівський постулат як догму (О. Есперсен, Ж. Дамуретт, Е. Пішон,
Д. Болінджер). У своїй концепції Е. Бенвеніст стверджував, що лише для стороннього спостерігача
зв’язок між позначуваним та позначуючим є абсолютно випадковим, тоді як для носія даної мови він
перетворюється на необхідність.
Р. Якобсон не приймає як догму тезу Ф. де Соссюра про те, що основною вимогою внутрішнього
лінгвістичного аналізу мовної системи є момент синхронії. На думку Р. Якобсона, такий підхід
відволікає від відмінностей звуків та значень у часі та просторі.
Заслуга Р. Якобсона полягає в тому, що була переосмислена інтерпретація мови як синхронічної і
діахронічної цінностей і виявлена універсальна сутність мови. Структура не психологічна, вона
релятивна і категоріальна по суті. Структура не тотожна окремому суб’єкту, вона є приналежністю
інтерсуб’єктивної спільноти. Універсальність мовної системи дає Р. Якобсону змогу по-новому
оцінити межі різноманітних мовних просторів. Мова з семіотичної точки зору є універсальною
структурою. Будь-яка мова підлягає інваріантизації, якщо вона втілюється на синхронічному та
діахронічному рівнях. Семіозис мови є трансцендентальною сферою, а тому, щоб потрапити до неї,
кожна мова підлягає ототожненню з загальною структурною моделлю.
Мовні структури не потребують додаткової класифікації. Вони вже є а priori в інтерсуб’єктивному
просторі спільноти. І якщо у свідомості суб’єкта не існує мовної класифікації як такої, то порядок
відповідної апріорної структуралізації мови здійснюється на етнологічному рівні. Структура завжди
вже є там, де є мова та мовлення. Мовне явище виявляє структуру як таку, є функціональним
ціннісним втіленням структури.
Головна відмінність концепції Р. Якобсона від соссюрівської теорії полягала в тому, що діахронія
почала мислитися не як множина ізольованих змін, а як системні зрушення, які пояснюються
структурою систем, що змінюються. Роботи Р. Якобсона кінця 20-х років були передбаченням того
діахронічного осмислення лінгвістики в цілому, яке не викликає заперечень у світовій лінгвістиці
кінця минулого століття.
Р. Якобсон також зауважує, що Ф. де Соссюр виділив у мові два напрямки – тенденцію до
використання лексичних засобів (немотивованих знаків) та тенденцію до використання
інструментарію граматики, тобто правил побудови. У зв’язку з цим мислитель стверджує, що
класифікація Ф. де Соссюра є досить спрощеною, оскільки вона побудована лише на морфологічних
критеріях, фактично залишаючи поза увагою синтаксис. На думку Р. Якобсона, зазначена
спрощеність була подолана у концепціях Ч. Пірса, Е. Сепіра та Б. Уорфа. Останній довів алгебраїчну
природу мови і зміг виділити із окремих речень "моделі структури речень" та довести, що в мові
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аспект структурного моделювання завжди домінує і здійснює контроль над аспектом іменування.
Таким чином, синтаксис не менш важливий, ніж граматика.
Р. Якобсон багато розмірковує про використання метафори та метонімії, про можливість часткової
схожості між двома позначуваними (зірка як небесне тіло і зірка як видатна людина) і приходить до
висновку, що це може бути наслідком або часткової схожості позначуючих, або повною тотожністю
позначуючих (випадок лексичних тропів). "Характерною особливістю таких асиметричних пар є
ієрархія двох значень: одне з них – первинне, центральне, власне, незалежне від контексту, друге –
вторинне, периферійне, переносне, контекстуальне. Метафора (або метонімія) складається з надання
деякого позначуючого вторинному позначуваному, яке асоціюється з первинним позначуваним за
схожістю (або за суміжністю)" [6: 122].
Не оминає Р. Якобсон увагою і дві основні властивості знаку, виділені Ф. де Соссюром –
довільність знаку та лінійність позначуючого. Швейцарський лінгвіст вважав ці властивості однаково
фундаментальними та важливими. Проте на думку Р. Якобсона система діаграматизацій, що є
обов’язковою для всієї синтаксичної та морфологічної системи мови, але існуюча в латентному
вигляді в лексичному аспекті мови, руйнує догму Ф. де Соссюра про довільність. Друга догма
(лінійність позначуючого) була зруйнована розкладенням фонем на різноманітні ознаки. Це
призводить до перегляду основних методологічних установок мовознавства, тому Р. Якобсон
визначає нову домінуючу ідею, згідно з якою символ може являти собою іконічний знак і/або індекс.
Саме це ставить перед наукою про мову нові задачі та розкриває перед нею нові перспективи.
"Іконічні та індексальні складові мовного знака занадто часто недооцінювались і навіть взагалі не
приймались до уваги; з іншого боку, передусім символічний характер мови і випливаюча звідси
кардинальна відмінність її від інших, головним чином індексальних або іконічних, систем знаків
також очікує довгожданого обліку в сучасній лінгвістичній методології" [6: 125].
Ф. де Соссюр стверджував, що співвідношення позначуваного та позначуючого є довільними.
Р. Якобсон показує, що не існує такого постійного топоса, де позначуюче знаходить раз і назавжди
визначене позначуване. Між ними не існує апріорного зв’язку, тому не варто говорити про
довільність або недовільність. Слово не завжди є позначуючим елементом, оскільки навіть його
механічне перенесення від одного позначуваного до іншого (наприклад, перейменування кішки на
собаку) постає актом–трансактом. Тому відсилання позначуючого до позначуваного має всі ознаки
мовного явища – локальність, топологічність, феноменальність.
А згідно з Ч. Пірсом, якого надзвичайно шанує Р. Якобсон, предмет можна класифікувати або за
принципом матеріалу, або за принципом структури. Друге значно важливіше. Структурний принцип
поєднує предмет і слово, яке його називає. Саме завдяки цьому принципу предмет може бути
сприйнятим, мати форму, а слово може щось позначати. Це найбільш яскраво проявляється тоді, коли
мова втрачає свою референтну функцію, перестає бути засобом передачі інформації про зовнішній
світ у нашій щоденній практиці, коли виявляються дисфункції мови.
Підсумовуючи наведені розмисли хочеться зауважити, що витоками своєї концепції Р. Якобсон
завдячує знайомством з двома напрямками лінгвістичних теорій. Перша – концепція Ф. де Соссюра,
яку Р. Якобсон постійно досліджував та переосмислював, про що свідчить знайдений у його архіві
французький текст курсу лекцій, присвячених переосмисленню загальнолінгвістичної теорії Ф. де
Соссюра. Другою опорою якобсонівської лінгвістичної теорії були праці І. Бодуена де Куртене, який
заклав основи фонологічної теорії, завдяки чому Р. Якобсон створив новий підхід до дослідження
звуків мови – останні досліджувалися не самі по собі (як цього вимагала класична фонетика), а з
точки зору їхніх функцій.
Згідно з концепцією Р. Якобсона, не мова створює людину, а людина створює мову, оскільки
людина проявляє здатність до мови ще раніше, ніж оволодіє останньою. У людини від народження
присутні узагальнюючі сенсоутворюючі категорії, що є спільними для усіх народів, якими вона
поступово оволодіває. Якщо ці категорії не отримують свого виявлення до певного віку, то людина
втрачає здатність вступати в поле комунікації, інтерсуб’єктивності, тобто в світ явищ мови. Отже,
людина з самого початку є суб’єктом мови.
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Глухоман И. В. Философский контекст лингвистических теорий Р. Якобсона.
Статья посвящена анализу лингвистических концепций Р. Якобсона в области славистики и
семиотики. На основе данного анализа доказано взаимовлияние лингвистики и философии.
Формирование современной философии языка неразрывно связано с лингвистическими концепциями
Р. Якобсона, который разработал определенные дополнения и уточнения к лингвистическим
теориям Ф. де Соссюра.
Glukhoman I. V. The Philosophical Context of Roman Jakobson’s Linguistic Theories.
The article is devoted to Roman Jakobson’s linguistic conceptions in the field of slavistics and semiotics. On
the basis of this analysis the mutual influence of philosophy and linguistics was proved. Modern language
philosophy forming is firmly connected with Roman Jakobson’s linguistic conceptions who made the
additions and specifications to Ferdinand de Saussure’s linguistic theories.
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ'Ю
В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ
У статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту-інтерв'ю сучасної
американської преси. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою реалізації
комунікативних намірів та прагматичних настанов авторів інтерв'ю. Досліджено структурні та
лінгвістичні особливості інфільтрованих, контамінованих, амальгамованих та акомодованих текстів
інтерв'ю.
Сучасна публіцистика є одним із джерел отримання інформації і водночас привертає увагу вчених
як об'єкт лінгвістичних досліджень. Газетно-публіцистичний різновид текстів як особливий
функціонально-стильовий тип створюється з певною комунікативною метою: повідомлення,
популяризація інформації тощо [1: 8]. Цим визначається його внутрішня організація та функціональні
властивості.
Завданням даної статті є необхідність виявлення та опису певного типу тексту, його структурні,
семантичні, когнітивні, прагматичні особливості та дискурсні характеристики. Серед величезної
різноманітності публіцистичних жанрів саме інтерв'ю сьогодні виділяється своєю активністю і
частотністю вживання. Заклалися основні риси, що характеризують інтерв'ю: певні типи питань,
формули ввічливості, риторичні і стилістичні фігури [2: 108]. Інтерес до вивчення певного типу
тексту зумовлює необхідність виявити й описати його структурні, семантичні, когнітивні,
прагматичні особливості та дискурсні характеристики. Із розвитком засобів масової інформації (далі
ЗМІ) і підвищенням частотності використання жанру інтерв'ю, спостерігається тенденція дослідження
проблеми структурних та стилістичних особливостей текстів публіцистики, зокрема інтерв'ю, у
зв'язку з їх комунікативною організацією та прагматичним потенціалом.
У лінгвістиці інтерв'ю вивчалося як жанр текстів масової комунікації (М. П. Подолян,
Т. В. Шумиліна) і "та метод отримання інформації" (В. Б. Кеш, Ш. Ж. Стюарт). Прагмалінгвістичні
аспекти (Л. Р. Безугла, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, І. С. Шевченко) і прагматичні ознаки
структури та семантики (Г. П. Апалат) текстів інтерв'ю досліджувались також і на матеріалах
американської преси. Предметом досліджень виступали окремі лінгвістичні та соціальні риси
американських телевізійних та радіоінтерв'ю (К. Ілай, Д. О'Конел).
Сучасними лінгвістами досліджувались особливості текстів ЗМІ різних країн, проте недостатньо
дослідженими дотепер залишаються питання комунікативно-прагматичних особливостей текстів
інтерв'ю саме сучасної американської преси.
Метою статті є визначення комунікативно-прагматичних особливостей текстів інтерв'ю сучасної
американської преси. Актуальність статті полягає у визначенні основних мовних засобів, які
вживаються з метою реалізації комунікативних намірів та прагматичних настанов авторів інтерв'ю, а
також у дослідженні структурних та лінгвістичних особливостей інфільтрованих, контамінованих,
амальгамованих та акомодованих текстів інтерв'ю.
Дослідження комунікативно-прагматичних особливостей текстів інтрев'ю спирається на настанови
прагмалінгвістики, яка є галуззю лінгвістики, що вивчає функціонування мовних знаків в мові і
займається питаннями вибору мовних засобів для найбільш ефективного впливу і управління
поведінкою і свідомістю людини в процесі спілкування, в чому виявляється його прагматична
функція.
Інтерв'ю сьогодні визначається як жанр публіцистики, що є розмовою журналіста з політичним,
суспільним або іншим діячем з актуальних питань [3: 65]. Загальними рисами текстів інтерв'ю як
різновиду друкованих засобів масової комунікації є поєднання стандарту (їх типової організації) й
експресії (вживання мовних засобів з метою посилення емоційного впливу на адресата).
Існують певні класифікації текстів інтерв'ю: за характером респондента та інтерв'юера, за
критерієм офіційності, за ступенем стандартизації, які співвідносяться з класифікацією жанрів текстів
преси відповідно до інформативного, аналітичного або художнього висвітлення події [4: 5].
Сучасна тенденція узагальнення жанрів бесіди, інтерв'ю й опитування в американській пресі
частково пов'язана з традиціями видань. Тексти, які за формальними ознаками належать до жанру
інтерв'ю, представлені як інтерв'ю, бесіда, зустріч, тексти під рубрикою "запрошений гість" тощо.
Основними складниками комунікативної ситуації, на підґрунті якої виникають тексти інтерв'ю в
сучасній американській пресі, є адресант інформації (автор), адресат, код і канал комунікації.
© Кузнєцова Г. В., Болейко В. В., 2010
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У процесі створення інтерв'ю журналіст та респондент колегіально формують текст інтерв'ю,
реалізують комунікативні наміри та прагматичні настанови один відносно одного та відносно читача.
Отже, в інтерв'ю журналіст і респондент є колективними авторами, які мовленнєво взаємодіють та
адресують текст читачеві. Текст інтерв'ю в пресі сполучає риси оригінального мовлення журналіста
та переданого ним тексту респондента.
Прагматичний аспект інтерв'ю в пресі формується комунікативним наміром, прагматичною
настановою, контекстом та пресупозицією [5: 74].
Комунікативний спонукальний намір журналіста полягає в стимулюванні респондента до відповіді
в усному інтерв'ю, він зберігається в діалогічній частині відповідного надрукованого тексту.
Інформативний комунікативний намір журналіста реалізується в частині інтерв'ю, створеній ним.
Комунікативний намір респондента є переважно інформативним. Прагматична настанова журналіста
й респондента полягає у впливі на масового адресата через представлений текст та в спонуканні його
до висновків, учинків тощо шляхом інформації тексту. Пресупозиція є комунікативним контекстом,
пов'язаним із характеристиками комунікантів і мовленнєвим контекстом. Пресупозиція передбачає,
що текст, поданий під рубрикою інтерв'ю, за ознаками відповідає жанру інтерв'ю преси [4: 8].
Комунікативно-прагматична модель текстів інтерв'ю в сучасній американській пресі представлена
кількома комунікативними блоками: заголовним комплексом, послідовністю діалогічних блоків,
допоміжними мовними, візуальними та змішаними блоками [1: 7].
Розглядаючи комунікативно-прагматичну організацію діалогічних комунікативних блоків текстів
інтерв'ю, Н. Є. Гапотченко в якості ознак діалогічних комунікативних блоків текстів інтерв'ю
визначає зв'язок реплік-запитань з репліками-відповідями, який реалізується через:
1) відносини уточнення (ретроспективний зв'язок) відповідей; 2) сегментацію реплік інтерв'юера;
3) репліки інтерв'юера, що підтримують респондента; 4) відносини конкретизації попередніх реплік
респондента [4: 9].
У нашому дослідженні виходимо з того, що інтерв'ю належить до аргументативного дискурсу,
який визначається як цілеспрямована комунікативна діяльність у соціально-детермінованій-ситуації.
Інтерес до дискурсу у сфері лінгвістики пов'язують "з інтересом до проблеми особистості (в тому
числі мовної особистості), що теоретично оформився в соціальному конструктивізмі, який розглядає
комунікацію як соціальний процес побудови (consructing) світу" [6: 21]. Основна характеристика
аргументативного типу дискурсу – опосередкованість досягнення мети, що забезпечується
аргументацією. Крім того, текст-інтерв'ю можна вважати аргументативним дискурсом, оскільки він
містить ряд висловлювань, висунених на захист одного чи кількох поглядів. Услід за А. П. Апалат,
аргументативний текст-інтерв'ю розглядається нами як частина реальної або уявної дискусії між
респондентом та інтерв'юером. Як різновид критичної дискусії текст-інтерв'ю включає стадії
конфронтації та аргументації. Стадія відкриття дискусії та завершальна стадія імпліцитні [1: 7].
Слід також зазначити, що прагматичний підхід до аналізу функціонування різних елементів
дискурсу зумовлений необхідністю виявлення їх комунікативно-функціональних властивостей і
уможливлює виявлення ролі аналізованих елементів у комунікативному розгортанні дискурсу [7: 14].
Визначення комунікативно-прагматичних особливостей текстів інтерв'ю сучасної американської
преси було здійснено на основі текстів медичного інтерв'ю.
Для аналізу текстів інтерв'ю у статті нами було запозичено класифікацію текстів Г. П. Апалата, а
саме: інфільтровані тексти-інтерв'ю, контаміновані тексти-інтерв'ю, амальгамовані тексти-інтерв'ю і
акомодовані тексти-інтерв'ю [1: 8]. Розглянемо більш детально особливості кожного з цих видів.
Аргументативний текст-інтерв'ю розглядається як частина реальної або уявної дискусії між
респондентом та інтерв'юером. Як різновид критичної дискусії текст-інтерв'ю включає стадії
конфронтації та аргументації. Стадія відкриття дискусії та завершальна стадія імпліцитні. Наприклад:
1) Interviewer: What will be the impact of shifting prevention efforts from state and local health
departments and community-based organizations to individual clinicians and hospitals?
Dr. Jaffe: It's really a shift in focus rather than a complete switch from one to the other. We're not
avoiding community health organizations. Even as we increase our emphasis on primary care providers, the
community organizations can still play a significant role. It's not realistic to expect that clinicians will have a
lot of time to counsel newly diagnosed HIV-positive patients, and that's an area where the community-based
organizations can offer important services [8].
Певні сегменти тексту-інтерв'ю мають псевдоаргументативний характер. Позиція, проти якої
виступають інтерв'юер та респондент, приписується відсутньому респонденту.
Інтерв'ю в пресі належить до інституційного дискурсу. Про інституційний характер текстуінтерв'ю свідчить систематичне чергування реплік комунікантів, що відбиває особливе закріплення
реплік за комунікантами та розподіл ролей між ними. Водночас текстам-інтерв'ю притаманні такі
риси розмовного дискурсу, як: обмін ролями між комунікантами (респондент сам ініціює запитання),
використання нестандартних запитань (риторичні, запитання-відлуння).
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До інфільтрованих текстів-інтерв'ю віднесені тексти, що містять мінімум інформації про те, як
відбувалося інтерв'ю. Така додаткова інформація, як правило, представлена у другорядному заголовку
й/або у вступній частині. Наприклад:
2) "For Bayer, it is by far the highest margin and the fastest-growing brand," Martin Brunninger, an
analyst with the European investment bank Bryan, Gamier & Company, said in a phone interview from
London on Wednesday. "Whether this turns out to be a serious issue or not, when a drug is stigmatized in
public, people just withdraw from taking it. Birth control pills work by altering a woman's hormone levels"
[9].
Отже, цей текст-інтерв'ю містить такі елементи тексту-звіту як: інформація про характер інтерв'ю,
про респондента, інтерв'юера та час і місце інтерв'ю. Основна частина подібного тексту-інтерв'ю
зберігає традиційну діалогічну форму.
У контамінованих текстах-інтерв'ю визначено наявність синтезу тексту-інтерв'ю та тексту-звіту.
Визначено також, що такі тексти-інтерв'ю характеризуються більшим обсягом вступної частини
порівняно з інфільтрованими текстами, що пояснюється збільшенням інформації про інтерв'ю,
респондента, а також про проблему, яка обговорюється в інтерв'ю. Ця додаткова інформація є
елементом звіту, має характер переказу фактів, іноді може нагадувати репортаж з місця подій,
передавати власне розуміння або ставлення інтерв'юера до проблеми, що обговорюється в інтерв'ю,
або до респондента. У контамінованих текстах вступна частина графічно відокремлена від основної
частини, яка зберігає діалогічну форму. Наприклад:
3) Genetic research in asthma has proceeded on a few different fronts: identifying variants that might
predict response to therapy, identifying variants that are associated with the development of the disease, and
identifying processes that are critical to the pathophysiology of the disease.
In an interview with Medscape, Scott T. Weiss, MD, MS, Professor of Medicine at the Harvard School of
Medicine in Boston, Massachusetts, discusses how pharmacogenetics can play a role in optimizing asthma
medications and how genetic studies might be used to understand the development and progression of the
disease.
I: Much work has been done on the pharmacogenetics of asthma, and specifically on predicting response
to therapy. What have we learned from these studies and how do these findings impact clinical practice?
Dr. Weiss: About half of the people who use controller therapy for asthma, typically inhaled
corticosteroids, do not respond to the medication. This places a huge burden on both the patients and the
healthcare system [8].
На відміну від контамінованих текстів-інтерв'ю, де частина тексту, що містить додаткову
інформацію, і частина, що передає зміст інтерв'ю, розміщені в різних блоках і розділені графічно,
амальгамовані тексти-інтерв'ю характеризуються злиттям цих частин.
Якщо в контамінованому тексті розмова інтерв'юера й респондента передається у формі діалогу,
то амальгамований текст сполучає опис поведінки респондента під час інтерв'ю, інформацію, що була
відома інтерв'юеру ще до початку інтерв'ю, інформацію про привід до інтерв'ю та іншу інформацію,
пов'язану з респондентом та інтерв'ю, з передачею змісту інтерв'ю у формі діалогу або непрямої мови.
Акомодовані тексти-інтерв'ю максимально наближаються до текстів-звітів. В акомодованому
тексті втрачаються ознаки текстів-інтерв'ю, і такий текст сприймається як звіт. На відміну від
амальгамованих текстів-інтерв'ю акомодовані тексти не друкуються під рубрикою INTERVIEW (FT
Interview, the Monday Interview або Q/A etc.) і не містять інших вказівок.
Слід зазначити, що акомодований текст не є переказом бесіди з респондентом, а виступає як
повідомлення репортера про стан справ у певній сфері. Наприклад:
4) "Despite receiving a MacArthur genius award for her work in Alabama "forging an inspiring model of
compassionate and effective medical care in one of the most underserved regions of the United States," Regina
Benjamin's qualifications to be surgeon general have been questioned. Why? She is overweight. "It tends to
undermine her credibility," Dr. Marcia Angell, former editor of The New England Journal of Medicine, said
in an interview with ABC News. "I do think at a time when a lot of public-health concern is about the
national epidemic of obesity, having a surgeon general who is noticeably overweight raises questions in
people's minds" [8].
У композиційній структурі текстів інтерв'ю в англомовній пресі розглядаємо засоби двох знакових
систем: вербальної й невербальної. Текст-інтерв'ю характеризується особливою графічною
сегментацією, яка передбачає виділення заголовків, вступної частини, реплік інтерв'юера й
респондента, іноді післямови та цитати – як окремого заголовка.
Вербальні компоненти виконують інформативну, атрактивну, інтригуючу, відбіркову,
спонукальну та контактовстановлювальну функцію. Перші чотири функції реалізуються у заголовку.
Наприклад:
5) New Developments in Renal Cell Cancer: An Interview With William G. Kaelin, Jr. [10].
Advice to fellows: Anticipate where medicine is going [11].
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Перший заголовок виконує атрактивну й інформативну функції. Він привертає увагу адресата,
повідомляючи про предмет оголошення (New Developments). Другий заголовок інтригує адресата,
спонукає його прочитати інтерв'ю, щоб дізнатися, про які поради і від кого йдеться.
До невербальних компонентів належать шрифт, форма тексту, певні графічні знаки, а також
розділові знаки, кожен з яких в оголошенні має різне функціональне навантаження. Так, особливий
шрифт, форма тексту, графічні й розділові знаки виконують атрактивну функцію. Наведемо приклад
невербальних компонентів тексту:
6) Here is a sampling of some of the findings, compared with the goals of asthma care mentioned above
in the NIAID and GINA asthma treatment guidelines:
•
Goal: No missed school or work due to asthma. Finding: 49% of children and 25% of adults
with asthma missed school or work due to their asthma in the previous year.
•
Goal: No disruption of sleep due to asthma. Finding: 30% (nearly one third) of patients reported nighttime awakenings at least once a week [9].
У наведеному прикладі такі невербальні компоненти, як форма подачі тексту, графічний знак •
(що свідчить про початок нового елементу інформації), особливий шрифт (деякі частини тексту
виділені жирним шрифтом для того, щоб читач звернув на них більше уваги). Усі ці засоби
виконують атрактивну функцію. Особливий шрифт і розділові знаки виокремлюють кожну нову
порцію інформації, тим самим, зосереджуючи увагу адресата на характерних рисах товару.
За структурою мовлення і подачі матеріалу інтерв'ю, серед проаналізованих медичних інтерв'ю
виокремлюємо три основні моделі:
1. Інтерв'ю подається у вигляді діалогу, що створює атмосферу присутності для читача.
2. Текст інтерв'ю передається журналістом за допомогою тексту із використанням прямої мови
респондента та власними зауваженнями щодо їх змісту, особливостей отримання інтерв'ю тощо.
3. Журналіст переказує результати проведеного інтерв'ю та висловлює думки респондента
непрямою мовою.
Отже, прагматичні особливості текстів інтерв'ю в сучасній американській пресі пов'язані із
використанням окремих засобів мовного впливу та стратегіями, що використовуються при цьому.
При цьому, в текстах-інтерв'ю кожен учасник комунікації застосовує особливі види комунікативних
тактик, що є складовою частиною стратегії комунікантів. Аналіз матеріалу також дає змогу визначити,
що окрім комунікативної поведінки, як засоби впливу також виступають певні вербальні та
невербальні (графічні) особливості створення текстів інтерв'ю. Отримані результати можуть бути
використані при наступних досліджень структурних, семантичних і прагматичних особливостей
текстів різних типів. Подальші дослідження в даній галузі можуть бути спрямовані на визначення
інших структурно-семантичних особливостей текстів інтерв'ю.
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Кузнецова А. В., Болейко В. В. Коммуникативно-прагматические особенности
текстов интервью в современной американской прессе.
В статье рассматриваются коммуникативно-прагматические особенности текста-интервью
современной американской прессы. Определены основные языковые средства, которые
употребляются с целью реализации коммуникативных намерений и прагматических установок
авторов интервью. Исследованы структурные и лингвистические особенности инфильтрированых,
контаминированных, амальгамованых и акомодированых текстов интервью.
Kuznetsova G. V. Boleyko V. V. The Communicative-Pragmatic Features of Interview Texts
in the Modern American Press.
The article focuses on the communicative-pragmatic features of interview texts of the modern American
press. Basic language means used with the purpose of realization of communicative intentions and pragmatic
options of interview authors are defined. The structural and linguistic features of infiltrative, contaminative,
amalgamative and accommodative texts of interview are investigated.
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ПОЕТИКА САТИРИ В РОМАНАХ КУРТА ВОННЕГУТА
Стаття присвячена дослідженню проблематики і поетики сатири в романах американського
письменника Курта Воннегута. Аналізується філософсько-ідеологічна і художня концепція та
особливості творчої манери письменника. Наголошується, що увага до внутрішньої трагедії
особистості, до пошуків смислу буття та призначення людини у світі бурхливого науковотехнічного прогресу є домінуючою у творчості письменника і характеризує її на всіх етапах
творчості.
Ім'я Курта Воннегута Молодшого (1922 – 2007), одного з найвидатніших американських
письменників ХХ ст., є широко відомим і шанованим у світовій літературі. Жанровий діапазон творів
письменника включає соціально-політичні реалістичні оповідання, п’єси, романи, соціальні утопії,
сатиричні антиутопії та дистопії, нариси, статті, памфлети і численні інтерв’ю. Метою статті є
окреслення особливостей світогляду і філософсько-естетичного аспекту творчості К. Воннегута,
вивчення специфіки його творчої манери, зокрема проблематики і поетики сатири в романах
письменника в контексті аналізу явищ у розвитку літературного процесу в англомовній літературі
ХХ ст. Предметом статті є розгляд найбільш злободенних романів К. Воннегута. Актуальність
дослідження пов'язана з усе ростучою злободенністю тематики, проблем, ситуацій і характерів,
змальованих письменником у різні періоди його творчого життя. Аналіз творів допоможе дослідити
світ К. Воннегута як унікальну художню реальність, створену уявою митця, стурбованого долею світу
і людства.
Світогляд Воннегута, його художнє бачення світу і людини в ньому складалися під впливом живої
реальності ХХ ст. В юні роки він цілком поділяв настрої та захоплення, викликані можливостями
науково-технічного прогресу. "Та буяла Велика Депресія, і ми вірили: необхідно покластися на
вчених; вони знайдуть вихід" [1]. Але віра в цивілізацію і прогрес вивітрилась з Першою Світовою
війною, а після катастрофи, якою стала Друга Світова війна, омріяна утопія прогресу виявилася
небезпечною оманою. Виправдалися найбільш жахливі завбачення та застереження письменників,
котрих К. Воннегут вбачає духовно близькими до себе – сатирично-гротескного М. Твена і
алегорично-пророцького Дж. Оруелла. Творчість К. Воннегута без сумніву розвивалася у руслі
соціально-наукової фантастики, яка бере початок з сатири Джонатана Свіфта ("Мандри Гулівера") [1].
Вже перший роман дистопія "Механічне піаніно" (1952) змальовує майбутнє життя цілком
механізованого та автоматизованого суспільства. Вчені та робітники однієї з фабрик Нью Йорку
марно намагаються протистояти руйнівному впливу прогресу. У країні панують комп’ютери та інші
хитроумні машини: люди стали зайвими, зовсім не потрібними. Вони нудьгують у своєму комфортнозабезпеченому світі, котрий став нагадувати механічне піаніно, яке створює бездоганну музику сам по
собі, без рук і душі людини. Навіть суддів замінено на комп’ютери, котрі аналізують злочини та
випльовують вироки. Олігархи-технократи та неокожерватори при владі вважають, що вони
завершили історію світу. Останню війну за океаном вони проголосили Останньою Війною.
Високотехнологічна зброя і економіка країни домінують на всій планеті. Та свободи не стало більше.
Вона не розквітла навіть у самих Штатах. Антикомпютерні книги заборонено, їх авторів заточено у
тюрми. Так, технократичний рай запровадив пекельну безвихідь. А роман К. Воннегута запровадив
жанр антиутопії в літературі США [2].
А вже у наступному романі Воннегута уся історія людства на планеті Земля виявляється
випадковим непорозумінням, викликаним пошуками мешканців ворожої планети запасних частин при
створенні космічного корабля ("Сирени Титана" – 1953 р.).
"Бійня № 5" (1969 р.) – винятковий роман. К. Воннегут називав його головним романом свого
творчого життя. Присвячений темі війни, роман є не лише антивоєнного звучання. Він розкриває
антилюдську природу імперіалізму, коли людина постає іграшкою, яку можна використовувати будьяк. Основна тема роману – гуманізм і його роль у житті людства. Тому, цілком по-воннегутівськи,
домінує тема смерті як такої, чи то спричиненої війною, чи випадком, насильством, чи безглуздям.
Кожного разу, коли хтось з персонажів роману помирає чи згадується сама смерть, начебто випадково
– зневажливо слідує фраза – "Ось такі справи" (So it goes). Ця фраза звучить в романі 103 рази.
Виділена графічно окремим абзацом і інтонаційно, вона набуває звучання рефрену, приспіву, котрий
асоціюється з похоронним дзвоном, який довго лунає, нагадуючи про те, що трапилося. Контраст між
безповоротністю смерті і звичайністю розмовної фрази надає роману філософської глибини і
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акцентує авторський гучний протест проти будь-якого прояву насильства. Цей рефрен звучатиме
майже в усіх романах письменника.
Роман з'явився у час, коли війна США у В'єтнамі заволоділа душами співвітчизників письменника,
набула суспільно-світового значення. Ця війна далеко від Штатів викликала у світі та в
американському суспільстві чіткі асоціації з війною, яка завершилася у травні 1945 року, і теж за
океаном. Ці асоціації висвітлювали саме те, що майже зникло спочатку в захваті перемогою, а згодом
і з часом – зруйновані країни, міста, перетворені на крематорії, буденність масового знищення людей,
антилюдська логіка перетворення людей на роботів, та все те, що Біллі Пілігрим побачив у заграві
пожарища у палаючому Дрездені 13 лютого 1945 року. Герой роману, повторюючи долю автора
роману, 22-річний військовий розвідник, потрапив у німецький полон у бельгійській битві і був
доставлений до Дрездена, майже мирного міста, досить далеко від військової зони. Разом з іншими
військовополоненими він ховався від бомб у підземній камері холодильника, набитого тушами, а
вибравшись назовні побачив руїни нещодавно чудового міста, які поховали під собою майже чверть
мільйона людей. Місто виглядало "як поверхня місяця". Таке тотальне бомбардування міста далеко
від лінії фронту було здійснено Британськими військово-повітряними силами, коли перемога була
очевидною, а Дрезден не являв собою ніякого військового чи стратегічного значення. Ця безглузда
витівка-руйнація з боку англійського командування мала за мету справити враження "активізації"
британських військових сил напередодні Ялтинської конференції. Варварське і безпричинне
знищення цілого міста, унікального культурного центру, порівнюється у романі зі знищенням
Хіросіми і Нагасакі американськими силами мілітаризму 6 серпня 1945 р., щойно після закінчення
Другої Світової війни.
Біллі Пілігриму пощастило вижити після ніщивного авіа нальоту. Шок від побаченого викликав у
Біллі здібність "відключатися від часу", що допомогло йому подолати психічну травму. Він набув
надзвичайного уміння "мандрувати у часі" і почав здійснювати переміщення у часі на невідому
планету Тральфамадор, мешканці якої були здатні бачити одночасно минуле, сьогодення і майбутнє.
Патетичний образ Біллі, з його нестійкою психікою, виявився під пером талановитого митця засобом
кепкування над своїми співвітчизниками. І зовсім не випадково, що дія роману розгортається у
площині трьох часів. Зв’язки між ними уможливили письменника виразити свою концепцію історії
людства. Проекція минулого і сьогодення на майбутнє виконує свою сатиричну функцію. Сила
сатири викриття надзвичайно виразна. Жодна сфера життя країни не уникла гострого і
спостережливого ока К. Воннегута. А дивне переміщення крізь час та події другої половини ХХ ст.
змушують читача не забувати про людяність та гуманність навіть перед лицем лиха і самої смерті.
Красномовно-імпліцитно звучить і підзаголовок до роману – "Хрестовий похід дітей". Це
очевидне посилання на відому подію 1212, у добу Хрестових походів, коли Римська католицька
церква проголосила дитячий хрестовий похід, з метою активізувати цей ганебний шлях грабування,
інтерес до якого почав помітно падати. Понад тридцять тисяч дітей з країн Європи було зібрано у
порту Марселя. Це були переважно діти бідняків та бездомні діти. Їм було обіцяно, що їх щирі дитячі
моління на березі моря змусять море розступитися, і діти, чисті душі, зможуть пішки дістатися у
Святу Землю. Коли ж дива не сталося, дітей, які ще не розбрелися, було повантажено на човни та
кораблі і розпродано у рабство на островах та узбережжях Середземного моря [3].
З глибокого шоку Дрезденського безглуздя виросли усі книги К. Воннегута. З'явилося чітке
відчуття "дірявості світу". Ця "страшенна дірка" тягне до себе і затягує у безодню антигуманності
всупереч душевному спротиву героїв. Цей приголомшливий досвід Дрезденської трагедії назавжди
визначив своєрідну художню оптику Воннегута, через призму якої світ усвідомлюється митцем як
апокаліпсис у декораціях подій і часу ХХ ст.
Велике місце в літературі ХХ ст., створеній на науково-технічному прогнозуванні, належить
науковій фантастиці. Після Другої світової війни ця тематика набуває нових рис. Мріючи,
прогнозуючи, творці такої літератури проектують сьогодення на майбутнє, переносять досягнення
бурхливого розвитку науки і техніки у світ можливостей (напр. А. Кларк , Дж. Уиндем, Дж. Баллард,
інші). Часто романи за такою тематикою попереджують людство, або й лякають непередбаченими
наслідками і можливими катастрофами. Майже в усіх романах, створених за типом "романпопередження" звучить загальний мотив: в усіх можливих техногенних катастрофах винувате саме
людство.
Творчість К. Воннегута невіддільна від науково-технічної проблематики, що свідчить про великий
інтерес митця до усього, що відбувається у цій сфері діяльності людини. Соціально-політична
тематика, породжена реаліями сучасного життя, створює реалістичне тло у творах письменника .
Створюючи свої алегоричні ситуації в романах і оповіданнях, К. Воннегут порушує проблеми і
питання, які хвилюють усе розумне людство. Усі фантастично-привабливі явища майбутнього
виникають з "кошмарів сьогодення": "дірявості світу", мракобісся мілітаризму, втрати людяності,
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спустошеності душ, самоти, приреченості, егоїзму, запеклого індивідуалізму, духовної обмеженості і
безвідповідальності, які загрожують людству і обертаються створенням атомної бомби, інших засобів
тотального знищення людей, руйнацією цілих країн, загубленою атомною бомбою або випадковим її
вибухом, як це трапилося в романі "Хлопець не промах" (1982 р.).
У іронічно-глумливому або сумно-скептичному голосі К. Воннегута все частіше звучить: як таке
могло трапитися? чому? хто винен? Роман "Колиска для кішки" (1982 р.) саме такий роман. Він
вирізняється динамікою напружування, метонімічним характером персонажів, постмодерністським
поглядом на історію, владу, релігію та світ.
Друга назва роману "День, коли настав кінець світу" наголошує основну ідею роману і відразу
привертає увагу читача. Так назвав книгу видатний оповідач роману Джон. У першому ж реченні
твору, він звертається до читача: "Називай мене Йона". Це ім'я викликає пряму асоціацію з біблійним
Йоною, якого поглинув велетенський кит на шляху до Ніневії. Відчувається інша конотація. Ім'я
також натякає на дивне спасіння Ісмаїла (у романі Г. Мелвіла "Мобі Дік"), який, хоч і полював на
кита, та один з усієї команди китобоїв не був поглинутий безоднею, тобто його не було покарано.
Йона-оповідач у романі не полює на кита, а котрий уособлює "Бокононізм", вигадану релігію,
запроваджену на островах Сан Лоренцо всемогутнім правителем, котрий мав постачати свій народ
усе кращою брехнею. Ця релігія влади базувалася на "безсоромній та шкідливій брехні і не правді",
які були відповіддю на непередбачувані дивні наукові відкриття. Зрештою така релігія знищила життя
на планеті. Йона-оповідач цілковито сприйняв ці "шкідливі брехні", так само, як Йону проковтнув кит
у біблійній ситуації. У книзі бокононізмів сказано: "Уся правда, яку я маю сказати вам, заснована на
безсоромній брехні". Таким чином К. Воннегут виражає свій погляд на релігію і наголошує, що люди
завжди шукають те, у що вони можуть вірити. Правда була ворогом для людей, такою жахливою вона
була. Тому Боконон створив бізнес, який би постачав людям "усе кращу і кращу брехню".
Бокононізм, таким чином, є гра влади, а люди – актори, які живляться брехнею. Вони вірять у
вигадку, як діти. Граючись з мотузками, створюють різні форми і фігури, інколи уявляючи колиску, а
в ній кота, такого теплого і милого.
Йона-оповідач описує саме той день у житті Фелікса Хьоніккера, творця першої атомної бомби,
коли саме цю атомну бомбу було скинуто на японські міста, Хіросіму і Нагасакі. Молодший син
Хьоніккера Ньют, карлик, написав Йону про свого брата і сестру, про той день, коли бомба впала на
далекі міста, а батько грався з Ньютом у мотузки, створюючи дивні петлі, зашморги і інші комбінації,
а, можливо, і колиску для кота?, виглядаючи, чомусь огидним і бридким.
Потворні і жахливі асоціації звичайної дитячої гри з лихою долею світу і безвинних людей,
приречених на знищення далекою благополучною Америкою, очевидні.
Ігровий засновок сюжетної лінії звучить і у назві твору. "Котяча колиска" є однією зі складних
фігур дитячої гри з мотузками, яка по формі виглядає як справжня колиска для кота і одночасно
нагадує струнну структуру атомної бомби. Саме в цю гру "батько атомної бомби" і батько трьох
дітей, людина наївна і безпорадна в житті, грався зі своїм сином, і саме в той фатальний час, коли
гинули тисячі дітей десь далеко. Хоч ніколи раніше батько не грався зі своїми дітьми і майже ніколи з
ними не розмовляв. Можливо, цього разу він відчув необхідність якимсь чином загладити відчуття
його власної жахливої брехні-злочину. Та його наступне відкриття – "лід-дев’ять " є наступною гроюзлочином. Спочатку він грається ним на кухні і смажить "лід-дев’ять" на сковорідці. Це його
заспокоює. Та роль нового творіння виявиться ще більш руйнівною, ніж атомна бомба і, зрештою,
зруйнує світ.
Майже всі персонажі роману "лагідні, тендітні люди, котрі просто не спроможні бути сильними і
мужніми". Це робить сатиричний висновок ще гучнішим: людство постійно відмовляється визнати те,
що зветься тупіковою дурістю, і тому одвічно саме загрожує своєму ж існуванню. Боконен цинічно
висловлює цю сліпу віру в абсурди історії, що створює і наближує можливість саморуйнації:
"Колись, колись, одного дня шалений світ скінчиться,
І наш Творець забере те, що Він позичив людству.
Якщо ж того сумного дня полаятися з Ним захочеш ти,
То що ж, валяй, і лайся з Ним.
А Він кивне й всміхнеться" [4].
Багатоплановість роману спирається на численні аналогії, влучні метонімічні порівняння,
протиставлення, грайливість. Людська обмеженість, сліпа віра надають хоч якогось змісту їх пустому
і безпорадному існуванню. Це виразно звучить у структурі, послідовності і назвах окремих глав:
Приємний карлик, О.К. (усе гаразд), Мамця, Не боляче, Комуністи, Парашутисти, Рекламщики і т.д.
Батогранність сатири у назві роману вражає. Граючись у дитячу нехитру гру, герой сам створює
складну фігуру з мотузка і сам з’єднує його кінці, виглядаючи жалюгідним, мерзенним у день, коли
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спрацював його винахід. Можливо, він уявляв "тих жовторотих байстрюків", котрих його винахід
"ощасливив" [4].
Безладдю, хаосу, безумству олігархів від політики, солдафонів і спекулянтів різного ґатунку
К. Воннегут у своїх антиутопіях і дистопіях завжди протиставляє свою вивірену "секретну зброю" –
порядність, чесність, наївність, любов до ближнього, щирість, співчуття до маленької "пташки", яка
неминуче потрапляє у тенета планетарного прагматизму, приголомшливого прогресу техніки,
відчуження. Хоч песимізм, наростаючий з кожним романом, свідчить про те, що Воннегут не цілком
покладається на дієвість своєї зброї. Звідси унікальна сатира, забарвлена у теплі тони любові до
кожної "пташки", пронизана розумінням неминучості трагіфарсових колізій. Це зумовлює і пояснює
широкий діапазон гумору письменника – від жартівливо-блазенського до пекельно-шибеничного.
Гірке відчуття неминучості зла, а за ним байдужості, загострюється у романі "Тюремна пташка"
(1979 р.) – романі-роздумах головного героя про невеселу сучасність американської дійсності: "Наше
існування позбавлене будь-якого змісту. Хіба що ми його вигадаємо. Такі ось справи", знов повторює
Уолтер Старбок, констатуючи безвихідь, приреченість маленької "пташки".
У. Старбоку, синові іммігрантів – поляка і литовки, – пощастило "вибитися в люди", закінчити
Гарвард, отримати поважну посаду радника президента – хоч і фіктивну – з питань молодіжного руху.
В його пам'яті все частіше випливають спогади про "різдвяну різню" жінок і дітей бастуючих
робітників на фабриці його колишнього покровителя. Ця жорстока безглузда різня сотень людей
стала зловісною тінню усього життя У. Старбока. З роками він все більше сприймав цю далеку подію
як всеосяжний символ жорстокості, яка охопила всю сучасну Америку і об’єктом якої випадково чи
закономірно?, став сам герой. Опинившись у в’язниці, він відчув себе у клітці, як пташка, приречена
на безвихідь. Час від часу він тричі плескає долонями , що означає, що він мовчки проспівав собі
непристойний куплет своєї молодості – єдине, що могло його підбадьорювати. "Ось такі справи". Не
випадково ще одним рефреном повторюються вислови з Нагорної проповіді Христа: "Блаженні вбогі
духом …", "Блаженні засмучені…". У романі вони звучать, як заклинання, і лише відчайдушна віра у
вищу справедливість, хоч і запізнілу, і залишається невдачливим антигероєм Воннегута.
Як і в інших романах К. Воннегута справжні факти з життя Америки ХХ ст. (наприклад "різдвяна
різня", уотергейтський скандал, вибори президента, та ін.) переплітаються з вигаданими подіями і
героями (робота "молодіжного комітету" при президенті, пані Грехем – колишня жебрачка, яка
захопила як спрут, і підкорила собі усю економіку країни, та ін.). Головна ж лінія роману – сумні
роздуми письменника і У. Старбока, "тюремної пташки" з приводу сучасного життя Америки.
Воннегут перебирає різні шляхи спасіння зганьбленого люду: профспілковий рух, соціальна
активність усіх, соціалізм, вихід на інші планети і орбіти, де все відбувається майже так і не так, а
загалом – не краще, ніж на Землі. "Ось такі справи". Прийнятних варіантів не знаходиться. То ж
залишається Нагорна проповідь…"бо вони будуть утішені". Надто могутнім виявляється натиск
ворожих людині зовнішніх сил. Звідси і песимізм, і розгубленість, і пекельний гумор [5].
У своїй улюбленій сатирично-ігровій манері постмодернізму К. Воннегут створив і свій 19-й
роман "Часотрус" (1997). Це роман-підсумок, узагальнюючий теми і проблеми, які хвилювали
письменника у різний час: знеособлення індивідуальності, втрата людиною ідентичності в часи
тотальної механізації і технізації світу, протиріччя між рівнем розвитку науки і техніки та ступенем
духовного стану людини, доля людства на порозі ХХІ ст. Письменник попереджує читача, що у
"Часотрусі" він має намір здійснити "справжнє призначення митця", а саме: виконати "пристойну
місію змушувати людей цінувати те, що вони живуть, хоч трішечки"[6].
Роман написано характерною для К. Воннегута колажною манерою зі складними колізіями,
раптовими сюжетними поворотами, трагіфарсовими непорозуміннями, злободенністю проблематики.
Ця трагікомічна притча, побудована навколо багатозначного і фантастичного образу, змальовує
картину, яка сталася 13 лютого 2001 року – відбувся світовий катаклізм, Часотрус. Всесвіт припинив
розширятися, час повернувся в 1996 рік. Таким чином, людство проживає десятиліття ще раз,
повертаючись у рік створення роману. Усі персонажі змушені ще раз пройти через досвід своїх
досягнень і втрат, будучи не в змозі змінити будь-що, хоч і усвідомлюючи те, що відбувається. Для
К. Воннегута сучасність є "не лише породження, а й повторення минулого, і тому не має особливого
значення, що за чим настає". Тому Часотрус є типовий воннегутівський образ навколо котрого
розгортаються події та образи роману. Цей фантастичний катаклізм випробовує людину –
перевіряється її придатність та причетність до життя у суспільстві взагалі і, особливо, на зломі часів.
Соціально-політичні інститути і події в суспільстві, керовані політиками, протиставляються
творчості та здоровому глузду простих людей. Парадоксальність ситуацій, коли панує "людська
дурість" і безглуздя, полягає в тому, що найбільш розвинутих, творчих людей бентежить і лякає те,
що вони ще живі" [6].
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Оповідач у романі, Кілгор Траут, намагається розібратися, чому правлячі кола не спроможні
правити на благо народу і країни. Він аналізує причини соціальних і політичних невдач і промахів
США у різні періоди історії країни. Так, війну у В'єтнамі він називає "відвертим божевіллям".
Найбільш ганебним епізодом Другої Світової війни – ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі у
серпні 1945 р. : "Наш демократичний уряд спромігся на безсоромне, шалено-радісне і расистське
огидне вбивство безіменних чоловіків, жінок і дітей, винищення яких цілком позбавлене будь-якого
військового здорового глузду". Оповідач наголошує, що "бомби скидалися не на людей, а на пару
мільйонів маленьких жовтих ублюдків. Війна, самі розумієте" [6: 21].
К. Воннегут завжди відчував свою спорідненість з тими, хто вижив у Хіросімі, з тими хто "й досі
дивуються, чому вони вижили, коли так багато людей померло. Кожен з них рахує ті невеличкі частки
випадку – вчасний крок, рішення чи просте бажання зайти до будівлі…, які врятували його… І зараз
відомо кожному, що виживши, він прожив десятки життів і бачив більше смертей, ніж він думав, що
коли-небудь побачить" [1].
Оптимістично звучать оцінки історичного минулого США, коли раціональна діяльність влади
була зумовлена ранніми ідеалами світлих сподівань народу. Це об’єднувало і надихало: "Оптимізм,
котрим пронизана більшість наших творінь, заснований на нашій вірі, що після Великої Хартії
Вільностей, Декларації Незалежності, Білля про Права і Дев'ятнадцятої поправки до Конституції…,
ми просто зобов’язані створити певну систему економічної справедливості. Це було б цілком
логічним наступним кроком". Та це було ще до того, як "екскременти забили кондиціонер" [6: 201].
Насправді трапилася Велика Депресія (1926 – 1939). Великим прорахунком було запровадження
сухого закону, який завершився криміналізацією всієї країни та збагаченням мафіозних кіл. І тому
навіть "влітку 1996 року серед нас живуть власники капіталу, мультимільйонери і мультимільярдери,
котрим цікавіше кидати гроші на вітер, ніж марнувати їх на створення робочих місць, на навчання
людей, на виховання молоді і турботу про старих, на те, щоб усі відчували себе у безпеці" [6: 217].
Нехтування ідеалами і зусиллями батьків-засновників призвело до тривожної зміни у свідомості
людей, коли "луна Нагорної проповіді сприймається як застаріла дурниця, яка цілковито
дискредитувала себе" [5]. За таких обставин панує запеклий індивідуалізм, коли сім’я випала з числа
головних цінностей і вже не розглядається як джерело людського щастя. Автор-оповідач закликає
відродити теплі стосунки між людьми, повернути дух великої родини. Вже на початку роману він
гордо подає себе: "Називай мене Молодший. Шестеро моїх дорослих дітей так і роблять. Троє –
усиновлених небожа, троє – мої власні" [6: 5]. Батько кілька разів згадує слова свого сина, котрий
протестно дезертирував з війни у В'єтнамі: "Ми тут для того, щоб допомогти один одному пройти
крізь те, що б воно не було" [6: 36]. Умінню цінувати життя людина навчається саме в тісному
сімейному колі. Співчуття і жалощі до ближнього приживаються лише в сім’ї, яка є єдиним засобом,
щоб уникнути самоти і розладу особистості. Приналежність до товариства людей, де немає місця ні
відчуттю "дірявості світу", ні неприкаяності чи непридатності до життя є великим привілеєм людини,
стверджує оповідач. Тепло душі, милосердя, розуміння, звичайна пристойність, підтримка, довіра є
тими імперативами, які створюють "ідеальну дієту для духу людини".
Різнобарвний і складний імпліцитний аспект центрального образу Часотрусу органічно
відображує духовний світ письменника. Домінуючий засновок роману і самого образу Часотрусу
переконливо застерігають проти нового невігластва молодих поколінь планети, яке зумовлює їх
пристрасну залежність від усіляких засобів "для прочистки мізків", що Воннегут сприймає як
планетарне зло.
Сатирична природа поетики творів К. Воннегута органічно сплітається з повчальноморалізаторським пафосом гуманіста, котрий впевнено наголошує, що письменник "має служити
суспільству…, сприяти змінам у суспільстві і, зрозуміло, на краще… Письменники покликані
пропонувати суспільству нові ідеї, оскільки їх справа – у символічних образах і формах відгукуватися
на життя, пам'ятаючи, наскільки ми неспроможні контролювати власні дії". І роком пізніше в іншому
інтерв’ю: "Навіщо писати книги?... їх не читають президенти, сенатори, генерали… Та можливо,
поталанить щось прищепити людям ще до того, як вони стануть генералами і президентами, можливо,
пощастить заразити їх … гуманністю" [1].
Романи К. Воннегута є про те, що турбує всіх і кожного тобто про неосяжну кризу духу, про
безпорадність людини перед планетарною силою систем і факторів, перед диктатом прагматичної
свідомості, перед всевладдям відчуження, перед приголомшливим прогресом техніки, які поринули
світ у хаос і нічого людського не залишилося. У такій задушливій атмосфері змінилася і функція
письменника, чиїм покликанням завжди було – привносити гармонію в хаос. "Тепер – нехай це
роблять інші. Я ж намагатимусь зруйнувати гармонію хаосом. Якби усі присвятили себе цьому, ми,
можливо б, зрозуміли нарешті, що ніякої гармонії не існує у світі, який оточує нас, що навкруги хаос і
необхідно якось до нього прилаштовуватись, щоб уціліти" [1].
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Звідси сатира і гумор, навіть не "чорний", а "шибеничний", гумор людини, яка опинилася в
безвиході і все ж примудряється відчути в ній щось приємне і смішне.
Не дивно, що Воннегут відчуває необхідність задовольнити невблаганну долю вчасним приспівом
– рефреном "Такі ось справи" кожного разу, коли його герой вмирає. Його філософія життя: "Смерть і
страждання не мають такого значення, як я собі вигадав. Вони повсякденні, і, якщо я сприймаю їх
серйозно, то це може означати лише, що я душевно хворий. Мені треба прагнути бути
здоровішим" [1].
"Цей світ малий… Коли ховають його на цвинтарі, так воно і є," – розмірковує герой у романі
"Колиска для кішки". Коли К. Воннегут приніс свій роман "Бійня № 5" до видавництва, він
пояснював, що книга "така невеличка, безладна, несуголосна. Тому що не має нічого розумного у
різні. Усі мають бути убиті, щоб нічого не сказали, або не схотіли чого-небудь знову. Після різні усе
має бути дуже тихо, так воно і відбувається за винятком птахів. А що ж кажуть птахи ? Усе, що
залишається сказати про різню, щось таке "Poo-tee-weet?" [6:12].
Птахи з'являються в романах Воннегута не лише як символ ув’язненого духу ("Тюремна пташка"),
а і як символ гармонії природи і духу, як безпристрасні свідки безглуздя і марноти, уособлюючи
вільність духу і чистоти устремлінь. Останні речення роману "Бійня № 5" створюють саме такий
багатоплановий образ птахів: "Друга Світова в Європі закінчилась… Було тихо, нічого ніде не
відбувалося… Птахи розмовляли. Одна пташка сказала Біллі Пілігриму, "Poo-tee-weet?"" [6: 254].
І зовсім по-іншому, стурбовано-здивовано, звучить рання пташка у момент, коли тіло Монзано
падає у море. Вона кричить, наче запитуючи, що ж відбувається – "Poo-tee-weet?". А після вибуху
засобу "лід-дев’ять" птахів зовсім не залишилося на землі [4].
Для К. Воннегута реальність алогічна, випадкова, неминучо трагічна. Це є трагіфарс, який
захоплює сам по собі. Саме тому розвиток сюжетної лінії, характеру в романах Воннегута такі умовні.
Домінують мозаїчність, фрагментарність, пародійність. Витоками образності і композиції для
письменника є американський фольклор з великим присмаком абсурду, скепсису, недовіри.
Гірка іронія, дошкульна сатира, але завжди напрочуд незлобива посмішка над дурістю людською,
"дірявістю світу", завжди згубною пихою та всесвітнім потьмаренням та помутнінням людського
розуму надають унікальної виразності творам К. Воннегута. Його сатира не жалить, вона жаліє,
співчуває і попереджує. Гра Воннегута, його "хокуси-покуси" сповнені глибокого морального
відчуття причетності і пророкування. Влучні афоризми, новостворені гасла і приказки, парадоксальні
аналогії, які виразно забарвлені милосердям і великодушністю, рясно розсипані у творах
письменника.
Жарт, веселі витівки, вигадки, абсурдні колізії і повороти долі складають захисний сміх, який
письменник пізнав ще в молоді роки під час Великої Депресії і яким він користується як щитом проти
найгрубішої реальності, щоб вдихнути зміст у руїни. Романи Воннегута стверджують саме людяність,
пропонуючи сміх, щоб заспокоїти світ, який перебуває у стані болю. Письменник створив яскравопривабливу вершину гори з загадкових обрисів і неповторної мови, щоб "із руїн видобути зміст
життя" [1].
Романи К. Воннегута є заглядом у майбутнє. У своїй дивовижній ігровій манері письменник готує
читача до тривожного завтра, яке слід зустріти мужньо і гідно. Антиромани і антигерої створені
письменником є справжній Хрестовий похід К. Воннегута на захист Людини, Гуманізму, в ім'я миру
на Землі за умов непередбачених наслідків науково-технічного розвитку людства та соціальнополітичних катаклізмів ХХ ст.
Усе це і складає світ унікальної захоплюючої художньої реальності, створеної великим Митцем.
Поза аналізом даної статті залишилися такі видатні сатиричні фантазії письменника як "Сніданок
для чемпіонів" (1973), "Балаган, або більше я не один" (1976), "Вербна неділя" (1981), "Галапагос"
(1985), "Синя борода" (1987), "Хокус-Покус" (1990) та ін., які розкривають умови життя
стандартизованого світу і причини відчуження людини та занепаду її духовного світу.
Творчість К. Воннегута є унікальним явищем світової літератури другої половини ХХ ст.
Актуальність і всесвітня значущість проблематики і поетики сатиричного зображення світу
захоплюють уяву читача. Неповторна атмосфера творів Воннегута, багатоплановий світ художньої
реальності, образний простір, створений письменником потребують подальшого ретельного
дослідження. Твори К. Воннегута сприяють кращому розумінню сучасної дійсності, збагаченню
нашого розуміння стану сучасної людитни і світу, які роздирають протиріччя та наростаюча загроза
самознищення.
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Подкорытова Е. П. Поэтика сатиры в романах Курта Воннегута.
Статья посвящена исследованию проблематики и поэтики сатиры в романах американского
писателя Курта Воннегута. Анализируется философско-идеологическая и художественная
концепция и особенности творческой манеры писателя. Подчеркивается, что внимание к
внутренней трагедии личности, к поискам смысла бытия и предназначения человека в мире бурного
научно-технического прогресса являются главными в творчестве писателя и характеризуют его на
всех этапах развития.
Podkorytova Y. P. The Poetic Nature of Satire in the Novels by Kurt Vonnegut.
The article examines the problems and the poetic nature of satire in the novels written by an American writer
Kurt Vonnegut. It focuses on the analysis of the philosophic, ideological and artistic concepts and the
peculiarities of the creative work of the writer. It is stated that the dominant motif of Kurt Vonnegut's
creative work is his profound concern with the enslavement of an individual in the standardized world of
scientific and technical progress that inevitably results in the moral and spiritual degradation and
degeneration of humanity.
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РОЛЬ СЕМАНТИЧНИХ МАКРОСТРУКТУР
У РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В ІРАКУ
У статті розглянуто особливості реалізації мовленнєвого впливу на свідомість реципієнта на рівні
семантичних макроструктур. Визначено стратегію маніпулятивного замовчування та стратегію
семантичного структурування тексту в межах основної макростратегії маніпулятивної взаємодії в
контексті війни в Іраку, що ґрунтується на архетипному протиставленні МИ – ВОНИ.
Загальна спрямованість сучасних лінгвістичних розвідок на вивчення реалізації впливу під час
мовної інтеракції визначає актуальність дослідження. Маніпулятивний вплив на свідомість людини,
здійснений за допомогою мовних засобів, є складним психолінгвістичним явищем, що визначається
комунікативною й інтерактивною практикою, під час якої маніпулятор здійснює контроль над
іншими людьми, зазвичай всупереч їхній волі або інтересам. Визначення ролі семантичних
макроструктур у реалізації маніпулятивних стратегій у контексті війни в Іраку об'єктивує мету
дослідження.
Поняття семантичної макроструктури запроваджено Т. А. Ван Дейком на позначення
експліцитного вираження загальної тематики дискурсу або тексту та одночасної характеристики як
його цілісності (когерентності) так і загальної зв'язності [1: 129]. Семантичні макроструктури
належать до глобальних структур дискурсу, оскільки зумовлені абстрактним семантичним описом
найбільш загального змісту великого обсягу інформації. Вони є вираженням інформаційного ядра
тексту [2: 207]. У межах теорії макроструктур інтерпретація тексту або великих його фрагментів
здійснюється на рівні глибинних семантичних репрезентацій, що дає підстави номінувати
макроструктури семантичними одиницями. Семантичним макроструктурам властива ієрархічна
будова. Основу експліцитного вираження загальної теми повідомлення становлять інтерпретація
значення слів, фраз, речень або їх послідовності [1: 63], які формують пропозиції нижчого порядку. Із
ряду таких пропозицій за посередництвом макроправил – серії операцій (трансформацій), що
регулюють процеси редукції та організації інформації [2: 207], – виводиться макропропозиція –
узагальнена тема повідомлення [1: 59]. Таким чином, макроправила, встановлюючи зв'язок однієї
послідовності пропозицій із послідовностями пропозицій вищого порядку, вилучають із локальних
значень концептуальне, абстрактне глобальне значення дискурсу [1: 42, 48], тобто його
макроструктуру. Макроправилам властива рекурсивність, що зумовлює їх повторне використання на
кожному рівні узагальнення для отримання більш стислої форми вираження макроструктури [1: 240].
У нашому дослідженні розглядаємо реалізацію маніпулятивних стратегій у контексті війни в Іраку
на основі архетипного протиставлення МИ – ВОНИ (МИ – ЧУЖІ), а саме представлення НАС
(адміністрації президента, американського народу, збройних сил США) у позитивному світлі та
негативне зображення ЇХ / ЧУЖИХ (ворогів). Причиною здійснення маніпулятивного впливу в
аналізованому контексті є прагнення владних структур впливати на масову свідомість, формуючи
негативне ставлення до ворога та гіперболізоване позитивне сприйняття їх самих.
У межах виокремленої макростратегії маніпулятивної взаємодії в контексті війни в Іраку
маніпуляція на рівні семантичних макроструктур реалізується шляхом вибору тем на користь
ініціатора, а саме: підсилення позитивних тем про НАС та негативних тем про НИХ або, навпаки,
послаблення негативних тем про НАС та позитивних тем про НИХ. Такий контрастний розподіл
макроструктур реалізується у межах стратегії маніпулятивного замовчування та стратегії
семантичного структурування тексту.
Стратегія маніпулятивного замовчування полягає у наміреному, свідомому, вмотивованому
приховуванні від адресата релевантної інформації або ухиляння від окремих її деталей на користь
адресанта. За твердженням Т. А. Ван Дейка, ідеологічна природа публічного дискурсу визначається
несказаним [3: 351-352]. З образу ситуації, що існує в свідомості мовця, вилучаються деякі події або
об'єкти, таким чином, замовчування фактів стає "перетворенням, що анулює" [4: 114]. Ініціатор не
повідомляє про справжній стан речей, хоча його соціальний статус зобов’язує цьому [5: 6]. "Правда
могутня, але ще могутнішим є замовчування правди. Просто обходячи певні теми, пропагандисти
впливають на погляди ефективніше, ніж за допомогою найкрасномовніших звинувачень,
найпереконливіших логічних спростувань", – так у 1946 році висловився про силу замовчування О.
Хакслі в передмові до "Хороброго нового світу" [див. 6: 29].
Прикладом маніпулятивного замовчування інформації є опис причин нападу на Ірак. З подачі
правлячої верхівки Сполучених Штатів у ЗМІ наголошується на необхідності боротьби з тероризмом,
повалення диктаторського режиму Саддама Хусейна заради свободи іракського народу та безпеки
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Америки і всього світу. Проте майже ніколи не згадується про економічні причини. Свідченням факту
їх приховування урядом США є заборона на прокат фільму ″Fahrenheit 9 / 11″, який розкриває
справжні причини війни з Іраком [5: 6].
Подібним цьому прикладу є викривальний матеріал фільму ″Loose Change. 2nd Edition″, у якому
наведено докази причетності Дж. Буша та його адміністрації до подій 11 вересня 2001 року. У
попередженні до фільму зазначено, що будь-яка особа, яка володіє такою інформацією може бути
заарештована за підозрами у ″домашньому тероризмі″ та відправлена без суду до тюрми Гуантанамо.
Не піддаються розголосу і такі компрометуючі адміністрацію Дж. Буша факти як передчасна
таємна евакуація золота (цінністю в більше, ніж 1 мільярд доларів) з депозиторію, що знаходився під
однією із зруйнованих веж Світового торгівельного центру; заборона ФБР займатися розслідуванням
здійснених у торгівельному центрі фінансових угод у розмірі 1 мільйону доларів якраз перед
зіткненням літака, що викликає підозри про обізнаність певних осіб про час нападу. Державною
цензурою США не дозволено розголошувати інформацію про використання американськими
військами забороненої ще з часів В'єтнаму хімічної зброї напалму у Багдаді 2003 року та застосування
білого фосфору проти мирного іракського населення під час операції у Фалуджі (центрі сунітського
протистояння). Ретельно приховується й факт того, що лідер Аль Каїди, найбільшого та
найнебезпечнішого терористичного угрупування, є колишнім агентом Центрального розвідувального
управління Сполучених Штатів, а після трагедії 11 вересня 2001 року за особистим дозволом
Дж. Буша 24 члени його родини покинули США чартерним рейсом, у той час як для мільйонів
американців аеропорти країни були зачинені.
Факт замовчування цієї інформації став розкритим завдяки дослідженню незалежних журналістів
та викривальному характеру таких документальних фільмів як ″Fahrenheit 9 / 11″ (США, 2004),
″Loose Change. 2nd Edition″ (США, 2006), ″Америка без гриму″ (Білорусь, 2006), ″Фалуджа. Прихована
різанина″ (Італія, 2005).
Особливістю маніпулятивного замовчування є відсутність його очевидної лінгвістичної форми. До
категоріальних ознак такого виду маніпуляцій належать навмисний обман і його вигідність для
адресанта. У випадку маніпулятивного замовчування обман полягає в підміні правди "напівправдою".
Умовою такого навмисного введення в оману є його непомітність адресатом [6: 30]. Це викликає
значні труднощі у ідентифікації цього виду маніпуляцій. Для визначення відсутності інформації
звертаються до соціо-політичного, культурного та риторичного (наприклад, визначення
комунікативної цілі) факторів. Іншими словами, ключем для ідентифікації маніпулятивного
замовчування є контекстуальність. Аналіз контексту в його найдрібніших деталях дає можливість
детермінувати, що ще могло б бути сказане. Т. А. Ван Дейк визначає контекст як "структуровану
сукупність усіх властивостей соціальної ситуації, які можуть бути релевантними для продукування,
інтерпретації та функціонування тексту або мовлення" (цит. за [7: 353]). Це означає, що кожен із
учасників дискурсу конструює власну ментальну "контекстуальну модель", опираючись на особистий
досвід та соціальні знання. Продуцент використовує свою "контекстуальну модель" для семіотичного
конструювання репрезентації тексту. Обрані ним теми, а отже й висвітлена та прихована в їх межах
інформація, відіграють вагому стратегічну роль, оскільки уможливлюють глобальне планування та
розуміння дискурсу на рівні макроструктур. Ідентифікація маніпулятивного замовчування можлива за
умови відходу від власного досвіду та підстановки різних контекстуальних моделей для заданої теми.
У такому випадку можна помітити незгадані фрагменти, які могли б заслуговувати на увагу [4: 353354]. Цей прийом не позбавлений суб'єктивізму та індивідуальних варіацій, тому за відсутності
прямих доказів ідентифікація маніпулятивного замовчування може бути об’єктивована лише
припущенням про навмисне ухилення від вираження важливої інформації та подальшим порівнянням
припущення з експлікованим текстом.
Теорія макроструктур дає можливість досліджувати маніпуляцію на підставі принципу
розташування тематичної інформації у тексті. У наукових працях з лінгвістики ця стратегія відома під
назвами стратегії семантичного структурування тексту (Сисоєва Т. О.) та стратегії структурування за
принципом релевантності (Дмитрук О. В.). Проте принцип релевантності передбачає розміщення
інформативного матеріалу в певній його відповідності / невідповідності тематиці заданого тексту або
його фрагменту, тоді як основу семантичного структурування визначає вибірковість у подачі
інформації залежно від її місця розміщення. Оскільки предметом нашого дослідження в межах
вказаної стратегії є саме розташування макроструктур, вважаємо назву стратегії семантичного
структурування тексту більш влучною.
В основу реалізації цієї стратегії покладено психологічну особливість сприйняття інформації
людиною, а саме: ініціальна та заключна частини інформаційного повідомлення краще
запам'ятовуються адресатом, ніж його основна частина [5: 11].
Маніпулятивний вплив досягається шляхом розташування вигідної інформації (позитивних тем
про НАС та негативних тем про НИХ) та менш значимого матеріалу для зацікавлених осіб
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(негативних тем про НАС та позитивних тем про НИХ) на початку / в кінці повідомлення та в його
основній частині відповідно.
Наприклад, одна із статей New York Times в ініціальній частині повідомляє, що у 2007 році в Іраку
в результаті воєнних дій та проявів насильства загинула рекордна кількість журналістів, ніж будь-де у
світі. Більшість таких випадків були цілеспрямованими актами вбивства як відповідь на діяльність
працівників ЗМІ. Пряма локальна вказівка на Ірак та використання концепту насильства сприяє
формуванню гіпотези, що загибель журналістів спричинена діями ворога. У кінці статті це тематичне
вираження повторюється, в той час як у її основній частині серед перерахованих причин таких
вбивств згадуються й воєнні дії американських збройних сил. Таким чином, тематичне вираження,
розміщене на початку повідомлення, впливає на формування реципієнтом певної гіпотези щодо всієї
подальшої експлікованої інформації, тобто останню, у такому випадку, інтерпретують "зверху вниз"
відносно макропропозиції. Повтор тематичних виражень у кінці повідомлення слугує для перевірки,
нагадування або корекції уже детермінованих адресатом макропропозицій [1: 60], тоді як основна
частина повідомлення залишається поза увагою.
Теорія макроструктур дає підстави для здійснення аналізу заголовків та підзаголовків. Заголовки
виражають найбільш вагому тему повідомлення [8: 192], тому саме їм належить особлива роль у
семантичній структурі тексту.
Макроструктури не є конституентами зовнішньої форми. Вони приписуються тексту адресатом
або адресантом (учасниками дискурсу) залежно від їх когнітивного середовища (фонових знань про
світ). Намір продуцента, знання, переконання, установки та ідеологічні принципи реципієнта
відіграють вирішальну роль у виведенні макроструктур [5: 46, 240]. Тому заголовки та підзаголовки,
як авторське узагальнення решти повідомлення, є суб'єктивним вираженням макроструктури тексту.
Оскільки в пам'яті читачів залишається лише головна ідея повідомлення, тобто вищий рівень
макроструктури [1: 130, 204-241], оперування змістовим наповненням макропропозиції, вираженої у
заголовках та підзаголовках статей, ефективно використовується з метою маніпулятивного впливу.
Згідно з Т. А. Ван Дейком зовнішня форма організації макроструктур дискурсу виражена
схематичними суперструктурами. Останні визначають порядок категорій певного типу дискурсу та є
своєрідною синтаксичною побудовою загального значення. Відповідно до схеми текстів друкованих
ЗМІ, інформаційні повідомлення складаються із заголовка (макропропозиції вищого рівня), введення
(вершини макроструктури), далі розташовуються макропропозиції нижчих рівнів повідомлення, що
включають деталі змісту. Вони становлять корпус тексту: головна подія, фон, контекст, історія чи
коментарі [1: 130-132].
Заголовок інформаційного повідомлення містить ключові слова з урахуванням граматичних
правил написання газетних заголовків. Зазвичай вони складаються із однієї предикативної синтагми
або фрази [1: 59; 9: 359]. Підбір ключових слів сприяє маніпулятивному ефекту заголовка,
визначаючи, як подія буде сприйматися адресатом на рівні ментальної моделі [10: 358]. Підзаголовок
є елементом мікроповідомлення, де інформацію подано у стислій формі. Маніпулятивний ефект
підзаголовків досягається шляхом суб’єктивної компресії інформації: пропуску інформації (місця,
часу дії), узагальнення та "конструкції" (типу узагальнення, при якому дієслова виражають серію дій)
[11: 257-258], результатом чого є неадекватність підзаголовку повному змісту тексту. Прикладом, що
ілюструє пропуск інформації на користь адресанта, слугує заголовок статті ″US drops 40,000 pounds of
bombs in ten minutes on al Qaeda targets in Iraq″ (Daily Mail, 10.01.2008). У ньому повідомляється, що
американськими військами за 10 хвилин було скинуто 40 тисяч футів бомби на місця зосередження
Аль Каїди. Вибудовується образ, що збройними силами США знищено велику кількість членів
терористичного угрупування, що сприяє їх позитивній характеристиці. Однак у самому тексті статті
не повідомляється про результат таких дій для Аль Каїди. Натомість наводяться числові еквіваленти
великої кількості вбитого мирного населення Іраку під час операції.
Таким чином, використання стратегії маніпулятивного замовчування та стратегії семантичного
структурування тексту на рівні семантичних макроструктур набуває маніпулятивного ефекту завдяки
властивому їм викривленню інформації або ухилянню від важливих для розуміння тексту тем, що
сприяє впливу на формування вигідної для маніпулятора думки в масовій свідомості. Перспективою
подальших досліджень є виявлення та аналіз інших маніпулятивних стратегій лексико-семантичного
рівня та вивчення реалізації маніпулятивного впливу в контексті війни в Іраку на прагматичному
рівні.
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Ревчук Т. И. Роль семантических макроструктур в реализации манипулятивных стратегий
в контексте войны в Ираке.
В статье рассматриваются особенности реализации речевого влияния на сознание реципиента на
уровне семантических макроструктур. Определено стратегию манипулятивного умалчивания и
стратегию семантического структурирования текста в пределах основной макростратегии
манипулятивного взаимодействия в контексте войны в Ираке, которая базируется на архетипной
оппозиции МЫ – ОНИ.
Revchuk T. I. The Role of Semantic Macrostructures in the Realization of Manipulative Strategies
in the Context of the War in Iraq.
The article focuses upon the peculiarities of the verbal influence on the recipient’s consciousness by means
of semantic macrostructures. In defines a strategy of manipulative silence and a strategy of semantic textual
structure within the principal macrostrategy of the manipulative interaction in the context of the war in Iraq
which is based on the archetypal opposition WE – THEY.
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(Горлівський державний інститут іноземних мов)
ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Стаття присвячена одній із проблем сучасної лінгвістики: визначенню місця індивідуальноавторської картини світу у концептуальній картині світу та її ролі, що вона відіграє у формуванні
свідомості в сучасному світі. Індивідуально-авторська картина світу є втіленою у провідних
авторських концептах, що утворюють тканину твору.
На початку ХХІ століття найбільш плідні результати наукових досліджень стають можливими
завдяки комбінації досягнень і методик різних, часто несуміжних, наук. Лінгвістичні дослідження
набувають нового, когнітивного напрямку розвитку завдяки симбіозу зі здобутками теорії інформації
та психології, що сприяло глибшому розумінню взаємозв’язку процесів мислення та мови. У
результаті, для дослідження текстів художніх творів перспективною вбачається інтеграція
напрацювань таких філологічних дисциплін, як лінгвостилістика, когнітивна лінгвістика та
літературознавство. Такий комплексний підхід до дослідження особливостей функціонування
релігійних концептів та їх мовних репрезентацій у сучасній американській прозі сприяє цілісності
інтерпретації тексту завдяки одночасному охопленню його вербального та концептуального рівнів.
Мові належить активна роль у культурі і пізнанні. Вона є унікальною здатністю людини, що
відрізняє її від будь-яких інших живих істот і решти світу.
Безсумнівно, для успішної комунікації недостатньо обмежуватися лише знанням мови: необхідно
також розуміння світогляду, національного характеру та менталітету представників даної культури.
Це стає особливо важливим при проведенні лінгвістичного дослідження. Сприймаючи мову як
основний засіб проникнення у таємниці людського пізнання, як інструмент, що допомагає розкрити
тонкі механізми мовної діяльності в її нерозривному зв’язку з мисленням і реальністю, сучасні
лінгвістичні дослідження, виконані в рамках когнітології, спрямовані насамперед на усебічне
вивчення засобів осмислення людиною названих нею феноменів навколишньої дійсності і побудови
нею певної картини світу [1; 2]. Матеріалом нашого дослідження є англомовна проза (тексти романів
сучасних американських авторів: Д. Брауна, Дж. Ірвінга та М. Джордж), що має свої власні характерні
особливості, а отже і англомовна картина світу. У цьому зв’язку метою статті є визначення
особливостей та специфічних ознак індивідуально-авторської картини світу досліджуваних авторів.
Ідея існування мовних картин світу виникла у вченні В. фон Гумбольдта про "внутрішню форму
слова" та про "дух народу" [3] і на початку XIX століття отримала своє втілення та подальший розвиток
спочатку в рамках теорії лінгвістичної відносності, а потім – у концепції неогумбольдтизма [4]. У кінці
XX – початку XXI століть питання мовної картини світу стає причиною чисельних мовознавчих пошуків
[1; 2]. Вслід за І. Штерн, під мовною картиною світу розуміємо "спосіб відбиття реальності у свідомості
лдини, що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та культурно-національних цінностей, притаманних певному мовному колективу; інтерпретація навколишнього світу за національними
концептуально-структурними канонами" [5]. Разом з тим, вважаємо, що до останнього часу нерозглянутою заливається мовна картина світу досліджуваних авторів, чому й присвячується дана стаття.
Основу картини світу складає поєднання індивідуальної та суспільної свідомості, вона має
відбиток культурних, історичних, національних та соціальних особливостей.
Між картиною світу, як віддзеркаленням реального світу, і мовною картиною світу, як фіксацією
цього зображення, існують складні відносини. Картина світу може бути представлена за допомогою
просторових (верх – низ, правий – лівий, схід – захід, далекий – близький), часових (день – ніч, зима –
літо), кількісних, етнічних та інших параметрів. На її формування впливають мова, природа і
ландшафт, виховання, освіта та інші соціальні фактори, традиція і таке інше. Мовна картина світу не
стоїть поряд із специфічними картинами світу (хімічною, фізичною та ін.), вона їм передує і формує
їх, тому що людина здатна розуміти світ і сама себе завдяки мові, в якій закріплюється суспільноісторичний досвід – як загальнолюдський, так і національний. Останній і визначає специфічні
особливості мови на всіх її рівнях.
Концептуальна картина світу пов’язана зі сферою абстрактного, вона є сукупністю ідей, понять та
знань про навколишній світ та принципи його організації, у той час коли мовна картина світу є
продуктом вербальної реалізації цих понять, ідей та знань. Порівняно з мовною, концептуальна
картина світу має більш універсальний характер і є спільною для народів з однаковим рівнем знань
про світ, тим часом як мовна картина світу виявляє специфіку бачення світу етнічною спільнотою.
Концептуальна картина світу виникає у процесі споглядання, аналізу й оцінки людиною
навколишнього середовища, в результаті якого відбувається перетворення сенсорної інформації в
образ, адекватний предметному світу. У цілому концептуальна картина світу, згідно поглядам
Ф. Клікса [6: 113], охоплює: 1) концепти та міжконцептуальні зв’язки; 2) операційні правила, які
регламентують використання накопичених концептів; 3) правила об’єктивації, вираження результатів
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цих операцій у вербальній формі. Така модель знань, що зберігається в пам’яті людини, демонструє
нерозривну єдність між мовними та позамовними знаннями. З перелічених складових концептуальної
картини світу в нашій роботі розглядається в першу чергу система концептів досліджуваних авторів,
оскільки лише вони потенційно можуть бути опосередковані мовними знаками.
Картина світу – це те, що йде передусім від людини, плід її сприйняття, фантазій, мисленнєвих
процесів і перетворювальної діяльності. Всесвіт як всеохопний світ є для людини всеосяжним
предметом пізнання. Разом з тим світ – це й сама людина, коли йдеться про внутрішні її
світовідчуття, переживання, розумову діяльність, невіддільну від мови як способу організації
інформації про сам світ, а ширше – всесвіт. Тому феномен світу, пізнаного через мову, постає для
людини передусім таким, яким постає для неї її мова.
Вербалізовані знання, в яких відображається свідомість людини, називається мовною картиною
світу, ментальним лексиконом, який виконує функцію експлікації концептуальної картини світу,
позначаючи окремі концепти й поняття словами, словосполученнями, іншими синтаксичними
конструкціями, притаманними окремій мові. Ми вважаємо, що мовна картина світу є частиною
загальної картини світу, її глибинним пластом, підсистемою концептуальної картини світу,
включаючи ті її компоненти, з якими співвідносяться мовні знаки.
Термін "мовна картина світу" метафоричний по своїй суті, тому що в дійсності специфічні
особливості національної мови, в яких зафіксовано унікальний суспільно-історичний досвід певної
національної спільноти людей, створюють для носіїв цієї мови не якусь іншу, неповторну картину
світу, яка відрізняється від об’єктивно існуючої, а лише специфічне "забарвлення" цього світу,
зумовлене національною значимістю предметів, явищ, процесів, вибірковим ставленням до них, яке
породжується специфікою діяльності, образу життя і національної культури даного народу.
Під час дослідження текстів певних авторів важливим стає визначення індивідуально-авторської
картини світу письменника, що є представленою особливим авторським стилем. Дійсність відбивається в
мові, за допомогою якої письменник змальовує навколишній світ і пропускає його крізь призму
об’єктивних оцінок. Стереотипні уявлення мовця про світ відображаються у висловленнях
узагальнюючого характеру – дефініціях, афоризмах, прислів’ях, ідіомах, з числа яких автор обирає ті, що
відповідають стійким зв’язком між поняттями в його тезаурусі, упорядковуються в ієрархічну систему,
яка до певної міри відображає ієрархію вартостей мовця, його життєве кредо. Вважаємо, що слово як
самодостатня вартість у художньому тексті віддзеркалює особливості індивідуальної мовотворчості.
Зміст слова, відбитий у загальномовних словниках, а також реалізований у текстах, об’єднує різні типи концептуальних понять як елементів мовної картини світу. Мовна картина світу перебуває в значній
залежності від стильових та жанрових показників. Необхідно зазначити, що мовна картина світу у творі
відображає також й індивідуальне бачення художником дійсності, що зумовлюється багатьма психофізіологічними, ідейно-світоглядними причинами, життєвим досвідом, творчою обдарованістю тощо.
Індивідуального характеру набувають і методи опису картини світу, бо кожний письменник
добирає мовні засоби відповідно до змісту і задуму художнього твору, з огляду на свої лінгвістичні
погляди і стилістичні плани. У художньому тексті відтворюються особливості побуту та життя
суспільства або окремого етносу, який описує автор, а простір твору відбиває особливості
лінгвокультурного осередку, до якого належить письменник.
На нашу думку, тканина художнього твору створюється мовною особистістю автора як
відображення його особистісних характеристик і рис соціуму, членом якого він є, втілює специфічні
результати пізнавальної діяльності та віддзеркалює його мовну картину світу. Слідом за
Ю. М. Карауловим, під мовною особистістю ми розуміємо: 1) будь-якого носія тієї або іншої мови,
охарактеризованого на основі аналізу породжених ним текстів з погляду використання в цих текстах
системних засобів мови для відбиття його бачення навколишньої дійсності і для досягнення певної
мети в цьому світі; 2) найменування комплексного способу опису мовної здатності індивіда, що
поєднує системне уявлення мови з системним аналізом текстів [3].
Мовна особистість у лінгвістиці є поняттям, тісно пов’язаним з вивченням мовної картини світу,
яка є результатом взаємодії системи цінностей людини з її життєвою метою, мотивами поведінки і
виявляється в текстах, породжених цією людиною. Саме тому реалізація індивідуальних рис мовної
особистості автора знаходить своє відображення в мові художнього твору на всіх рівнях ієрархічної
структури тексту, виокремлюючи індивідуально авторську картину світу автора із загальної картини
світу, представленої в художньому тексті, адже саме художній текст є найяскравішим втіленням
особистісного, перехідна ланка між індивідуальними смислами та загальноприйнятими значеннями.
Розглядаючи картину світу мовної особистості, зображеної Д. Брауном, одним із досліджуваних
авторів, необхідно звернути увагу на її склад та ієрархічний устрій. На сьогодні в когнітивній
лінгвістиці прийнята думка, що знання, накопичені картині світу людини, організовані за принципом
концептуальних полів [7; 8: 134], або предметних царин. Під такою цариною розуміється певний
фрагмент знання, життєвого досвіду індивіда, групи людей, або спільноти, що співвідносяться із
життєвим епізодом/ами, які представляють єдність предметів та їх зв’язків у певній перспективі [9: 147].
Ієрархічність картини світу зумовлена нерівноцінністю її складників, проявом якої є
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функціональна активність, частота використання мовцем різних фрагментів – окремих концептів та
предметних царин знань у когнітивних операціях. Концепти володіють національною специфікою.
Національна концептосфера – сукупність оброблених та стандартизованих концептів у свідомості
народу. Концепти реалізуються, головним чином, за допомогою лексем. Мовні проекції концептів
дозволяють виявити та дослідити не лише картину світу та лінгвістично опанований світ, але й
своєрідність засобу освоєння світу.
Це і є специфічні риси картини світу аналізованих авторів. Виходячи з того, що ми маємо на меті
аналіз провідних релігійних концептів, вважаємо необхідним розглянути специфічні риси картин
світу досліджуваних письменників, про що піде мова далі.
У зв’язку з вивченням принципів реконструкції світосприйняття письменником слова та
експлікації концептуального змісту його творів продовжує розроблятися проблема визначення
одиниці індивідуально-авторськох художньої системи. Саме тому у фокусі нашого дослідження
опиняються художні концепти, які відображають авторський вибір концептуальних пріоритетів, який
зумовлено еспетитчними поглядами автора. Виходячи з цього, на основі когнітивного аналізу
художнього тексту можлива реконструкція моделі концептуальної картини світу автору або
виявлення фрагментів її змісту – концептів. Реконструкція авторської концептосфери на базі
ключових концептів (провідних) сприяє розумінню світосприйняття творчої особистості
письменника, що, у свою чергу, дозволяє визначити та дослідити ідеї та філософію художника слова.
Наразі, поряд із авторською картиною світу, існує картина світу героя, що є ще одним із різновидів
концептуальної картини світу. Щодо мовної картини світу героя художнього твору, то ми вважаємо, що
вона складається із декількох компонентів: особистого (інформація про особистість та життєвий шлях
письменника), особисто-екзистенціального (інформація про життєвий шлях героя), особистокогнітивного (інформація про життєвий досвід героя, його уявлення про життя, про інших людей).
Таким чином, у художньому тексті, що є результатом мовленєвомисленевої діяльності, автор
вербалізує свою концептуальну картину світу.
Отже, художній твір несе на собі відбиток світогляду, бачення дійсності, мови та стилю творця.
Вся творчість одного автору єдина, але динамічна, саме тому індивідуально-авторська картина світу
досліджуваних авторів має стійки універсальні риси, хоча у той же час характеризується мінливістю,
індивідуальністю. У перспективі планується виявлення та аналіз провідних концептів індивідуальноавторських картин світу Д. Брауна, Дж. Ірвінга та М. Джордж.
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Ерошенко Т. Н. К вопросу об исследовании индивидуально-авторской картины мира.
Статья посвящена одной из проблем современной лингвистики: определению места индивидуальноавторской картины мира в концептуальной картине мира и ее роли в процессе формирования
сознания в современном мире. Индивидуально-авторская картина мира воплощается в основных
авторских концептах.
Yeroshenko T. N. To the Problem of Individual Language Picture of the Author’s World Research.
The article is dedicated to one of the issues of contemporary linguistics – determination of the place of
individual language picture of the author’s world in conceptual picture of the world. It also focuses on the
role of individual language picture of the author’s world in the modern world. Individual language picture
of the author’s world is embodied in the basic author’s concepts.
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ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ У ПОВІСТІ "ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ"
ТА П’ЄСІ "УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ" І. ФРАНКА
У статті здійснено типологічний аналіз творів І. Франка на тему "жіночого питання".
Простежено за особливостями характерів Анни та Реґіни. Вказано на засоби досягнення щастя
кожною із жінок. З’ясовано, що героїні творів поклали початок боротьбі жінок за свої права,
оскільки вони були першими "ластівками" української жіночої емансипації.
Проблема боротьби жінки за своє особисте щастя не є новою. Ставлення до неї як до фізично та
духовно неповноцінної істоти сформувалося ще на початку нашої цивілізації. Відповідно, актуальна
соціальна тема знайшла своє відображення й у художній літературі.
Перові І. Франка належать різножанрові твори на згадану тематику. Двоє із них – повість
"Перехресні стежки" та драма "Украдене щастя" – на нашу думку, найяскравіше передають колорит
сучасного Франкові суспільства. Дослідженню як повісті, так і п’єси, приділили увагу дехто із учених
[1; 2; 3; 6; 8; 9], проте ніхто із них ні в якій мірі не пов’язував згадані шедеври художньої літератури,
чим і зумовлена актуальність подібного дослідження. Саме тому метою нашої роботи є встановлення
типологічних паралелей згаданих творів І. Франка.
Обидві героїні – Анна та Реґіна – вийшли заміж не з власної волі, в обох боліли рани за втраченим
почуттям (Реґіну, як переконаємося далі, дещо менше, тому як вона менш серйозно відносилась до їх
із Євгеном стосунків). "...Закопали тебе живцем у могилу!" – каже Анні коханий про її братів [4: 22].
Стальську ж віддала заміж цьоця – у минулому повія, що підбирала дівчат для підстаркуватих
чоловіків або таких, яким одруження потрібно для кар’єри.
Реґіна до шлюбу бажала стати "найвищим, найкращим, чим тілько може бути жінка для мужа!
Щоб я йому була поміччю в пригоді, потіхою в горю, заохотою до всього доброго!.." [5: 257]. У
селянки, звісно, було менше потенціалу для громадської роботи.
Чоловіки обох героїнь знали про дошлюбні відносини своїх жінок: із Генею (Реґіна) та Михайлом
(Анна), хоча Стальський через 10 років по одруженні й випадково (не вважаючи її вартою уваги), а
Микола не був впевнений, що у дружини то було велике почуття.
Євген переконаний, що Стальська кохає його, Михайло ж запитує Анну, чи це так (не вибиваючи
зізнання, як стверджує більшість науковців). Отож, постає питання: хто із чоловіків більший егоїст?
Певно, Рафалович: "Віддай мені мою любов, предмет моєї туги! Віддай мені найкращу частину
мойого "я" [Курсив наш. – Ю.М.] – просить він Реґіну [5: 265].
Не перечимо, що Гурман – егоїст. На підставі права, наданого йому Анною, він хотів зазнати хоча
б миті щастя. Як людина бувала, така, що пізнала нелегке життя, він знає, що щастя триває недовго
(звідси й філософія "радощів одного дня"), розуміє, що сучасні йому мораль, статус Анни як
заміжньої жінки пришвидшать процес їх краху.
Однак драматичний конфлікт він зводить до жарту. Пригощаючи Миколу, він послуговується
народною мудрістю: "На, випий! І не журися! Вдар лихом об землю! Нехай Мошкова кобила
журиться, що велику голову має " [Курсив наш. – М.Ю.] [4: 50].
І Євгенові, і жандармові здається, що дружини Стальського та Миколи відповідно зовні змінилися
(хоч варто зауважити, Реґіна більше від безділля та самознищення, останнє, вважаємо, набуло в неї
мазохістських рис), що є результатом життя із нелюбами.
Спочатку Реґіна для Євгена була "голубочкою" та "бідною мученицею", однак надалі бачить
забагато недоліків у її подобі. Певно, він полюбив не реальну жінку, а образ і свої власні мрії у ньому.
Порівняємо реакцію чоловіків на звістку про одруження їх коханих: Євген теж "тисячу разів на
день проклинав і благословляв" Реґіну, а Михайло "...був би тебе вбив, коли б ти була близько" [4:
22], і хоч давала слово вийти заміж за коханого лише Анна (через що уже несе печать фатуму), проте
обидва чоловіки кляли жінок, бажаючи їм найважчої кари. І кара, певно, їх досягла.
Для Євгена характерна непостійність переконань: " Стрічаються перехресні стежки на широкім
степу та й знов розбігаються! Таке буде й наше. Що вона мені тепер, і що я їй? Нічогісінько...", –
думав Євген спочатку [5: 272]. Михайло відразу ж після зізнання Анни вирішує діяти, а не
розмірковує.
На пропозиції чоловіків "відокрасти щастя" жінки реагують аналогічно: "...Я присягала. Гріх мені
таке слухати... " (Анна) [4: 32], "Пане, я шлюбна жінка... чесна жінка. Мені не випадає слухати таких
промов. Бувайте здорові!" (Реґіна) [5: 277].
На Євгенову пропозицію втекти із міста, бути вільними та щасливими, Реґіна запитує:
"...краденим щастям?.." [5: 277], тож розуміє безперспективність такого заходу і продовжує: "Адже
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тут подвійна крадіж. Ти вкрав би мене від мужа, а я тебе від твойого діла, від тих нещасних... людей,
що потребують тебе... у хвилі розворушення ти бачиш, ти бачиш у мені не те, що дійсно сидить перед
тобою, а свій ідеал... А за день, за два прийде розчарування, запал остигне.., і наше крадене щастя
переміниться на нову тюрму, нові кайдани" [5: 277]. На слова жандарма: "...будь моєю! На злість тим,
що нас розлучили. Наперекір тим, що вкрали наше щастя. Ми його відокрадімо, наше щастя!... А
трафилась нам нагода, то й пожиймо свобідно та покуштуймо щастя..." [4: 32]. Анна має сумніви у
тривалості останнього, як і Реґіна: "Чи довго воно потриває?" [5: 277]. "Щастя ніколи довго не
триває" – відповідає Гурман, чим і переконує все ж його зазнати [4: 32]. Однак ситуації героїв дещо
різняться: Реґіні пропонують піти світ за очі, Анні ж доводиться залишитися в рідному середовищі,
перебувати в епіцентрі пліток та пересудів. Певно, як жандарм, Михайло мав можливість позбавити
кохану жінку незручних ситуацій.
Михайло дозволяє собі в хаті Миколи цілувати при чоловікові його дружину, вигнати гостей із
хати Задорожного, вдарити його, а коли останній плюнув на жандарма, наголошує, що Микола
плюнув не на нього, а на цісарський мундир.
Абсурдна ситуація відбувається тоді, коли коханець Анни обіцяє скрутити голову кожному, хто
посмів би сміятися над ославленим Миколою (кому, як не супернику, це робити!) і одночасно
відправляє Миколу на нічліг із хати.
На наше глибоке переконання, Реґіна і до шлюбу не дуже любила Геню (хоча вона й пояснює
своєю затурканістю та специфічним вихованням, проте нам це здається слабко вмотивованим
фактом): "Мені здавалось, що таких діамантів [коханих] я на дорозі свойого життя знайду багато, що
досить мені схилитися туди або сюди, щоб такий діамант попався мені в руку..." [5: 405], однак жінка
теж поетизує образ мецената і прагне захисту будь-якого чоловіка від домашньої тиранії: "...Ти ж
запевнював, що любиш мене. Невже можна любити і спокійно дивитися, як улюблена людина
треплеться і в’ється на тортурі?.. " [5: 406], переконуючи себе саму в почуттях до нього. Із думкою
про любов Рафаловича до неї Реґіна пов’язує певні надії.
Надалі Рафалович відчуває вдячність до Реґіни, що "не використала сю хвилю його слабості" [5:
287], тобто не поїхала із ним на край світу та не відірвала від громадської роботи. Адвокат керувався
принципом: "...Яке ти маєш право вдовольняти свої примхи і любовні бажання, вколи мільйони
твойого народу не мають чим вдовольнити найконечніших потреб життя?" [5: 291].
"У її серці живе сильне дівоче почуття до Михайла Гурмана, але жінка успадкувала цінності
гуманізму і бачить у своєму чоловікові насамперед людину [Курсив наш. – М.Ю.]. Народнохристиянська мораль всепрощення і любові до ближнього для Анни – незмінне правило у
повсякденному житті, переступити яке вона ніколи навіть не гадала" [6: 242-243]: "Іди, іди, бідна ти
голово! Не роби з себе сміховище людське! Війтові нічого не зробиш, тілько з себе сміх зробиш" [4:
15], – застерігає вона Миколу у відповідь на його погрозу подати до суду на війта. Вірна народним
традиціям, жінка забороняє Михайлові під час першої їх зустрічі згадувати про колишню любов, адже
вона шлюбна жінка і має чоловіка, навіть подумати щось погане про Миколу не може, противлячись
"тому щирому і тривожному почуттю, що заворушилось десь на дні її страдницького серця" [6: 243].
А коли присяжний, війт і жандарм арештовують Задорожного, підозрюючи його у злочині, дружина
стає на захист чоловіка: "Ні, ні, ні! Ніколи! Він такий добрий, він хробака дармо не розтопче, не то
щоб чоловіка вбив" [4: 31]. Зауважимо, що ці слова сказані Михайлові про його суперника – про
людину, з якою низка нещасливих подій поєднала Анну в сімейному союзі. О. Вертій продовжує
думку та градуює почуття Анни до чоловіка та коханого, відносно Миколи стверджуючи: "...до якої
вона ніколи не мала такого сердечного і глибокого почуття, як до своєї першої любові" [6: 243].
Дозволимо собі де в чому не погодитися із автором. Анна, знаючи, що коханий загинув, не маючи
іншого вибору, позбавлена можливості вступити у шлюб із тим, хто до вподоби (як і Реґіна),
"безземельна" (пережиток патріархального устрою), змирилась із долею, звикла [Курсив наш. – М.Ю.]
до свого доброго чоловіка, розуміючи, що в сучасному їй суспільстві, де людина підпадає під вплив
долі, фатуму, уже нічого не виправити, шлюб не розірвати, доведеться вести господарство, забути про
бажання серця. Реґіна ж називає чоловіка катом і навіть у своїх нестерпних умовах є неприступною.
З початку п’єси Анна змальована нам як зразкова господиня (Стальська до зради чоловіка теж
займалась господарством), заклопотана домашніми справами, мудра порадниця, опора для молоді та
свого чоловіка. Так, за імпровізованого домашнього суду над Анною – жінкою, яка "ані стиду не має,
ані серця" [4: 55], коли пропонували поговорити в раді про те, "аби її при всій громаді різками висічи"
[4: 55], Микола каже сусідам, що вони знають: "Анна була добра, щира та вірна, заким його
[Михайла] зла доля на мій дім навернула" [4: 59]. Хоч заміжня жінка поводиться у церкві "не для
прикладу", "до нього... молитви [Михайла] шепче", – стверджують односельці і говорить Михайлові,
що їй обрид чоловік , краще б гнив у тюрмі, при чоловікові п’є за здоров’я коханця, проте в наступній
яві 3 Анна просить Миколу не рвати її серця своїми сльозами [4: 51], а у яві 4 боїться, аби той не
заподіяв собі лиха [4: 53] .
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Незважаючи на те що в розмові із супротивником Микола назвав Анну негідницею, громаді він не
дозволяє "патрати" ім’я своєї дружини: "Кому яке діло до мене і до моєї жінки?" [4: 56] та "Зась раді
громадській до моєї жінки..." [4: 56]. Про зраду ж дружини як таку, що відбулася, Стальський
розповів друзям.
Філософія кар’єриста-чоловіка Реґіни – Стальського – "тресура" жінки, свого найтяжчого
смертного ворога. Так, наприклад, останній так реагує на здивування Рафаловича його "ідеальною
жінкою", "котра може нічого не сказати мужеві, коли не прийде в пору на обід" [5: 183]: "Котрий
мужчина не вміє поводитися з жінками, той ліпше зробить, коли не буде женитися. А вміючи, можна
все зробити" [5: 183]. Він намагається знайти привід, аби принизити дружину, довести самому собі,
що вона чимось схожа на нього, а, отже, не краща. Микола ж розуміє почуття своєї дружини. Екснаймит Анни розуміє та жаліє (!) свою дружину: "Я не хочу бути твоїм катом, бо знаю, що ти й без
мене багато витерпіла... " [4: 49]. Микола готовий був стерпіти зраду, зруйноване господарство,
допоки він, статечний господар із незаплямованою репутацією, не без стимулювання громади,
зрозумів безперспективність перемовин із Анною, убив не лише Михайла, а й себе як члена громади
(буде засуджений), як чоловіка (втратить Анну) і християнина (скоїв смертний гріх) [7: 49].
Реґіна теж скоює злочин у стані афекту. Вона, як і чоловік Анни, мститься за потоптану гідність.
Стальська теж не мала спадку, та у її випадку це не була навіть подоба шлюбу. Розбещений,
жорстокий чоловік (що ще замолоду 3 дні поспіль катував кота, доки той сам не здох), сам створював
атмосферу ненависті у родині, усі свої комплекси хотів компенсувати за рахунок безпомічної жінки.
Обидві героїні – добрі та справедливі. Коли в Гурмана виникають підозри стосовно псевдозлочину Миколи, жінка виступає оборонницею своєї родини, не благає захистити їх із чоловіком, а
попереджає: "Я не буду просити тебе, щоб ти змилувався над нами, не погубляв нас. Одно тільки тобі
скажу, що двоє невинних людей візьмеш на душу!" [4: 23].
Горда Реґіна, відчуваючи, що Стальського не змінити, шукає "рятівного вогника". Вкрай
десоматизована, вона хапається за нитку, однак раціональний Євген рве її, хоч жінка не переслідує
жодних прагматичних цілей відносно останнього. Адвокат бачить у ній клієнтку, збентежена ж жінка
не виявляє свого почуття та навіть вважає себе не вартою його любові.
Отже, Рафалович переслідує насамперед громадські інтереси. Хоча, гадаємо, вчинив він підло,
спочатку давши надію жінці, а потім не бажаючи її навіть захистити від сімейних тортур. Цю
функцію, зрештою, вона виконала сама, помстившись за роки знущань і водночас розуміючи, що
щастя із Євгеном чи без нього для неї уже не буде. Підсвідомо це розуміла й Анна, проте наважилася
зазнати хоч миті радості.
На відміну від Реґіниного, Анниному серцю дали змогу відкритися, воно здатне як щиро та
віддано кохати, не таїтися, як усі, із своїм бажанням щастя, не пригнічувати його, йти у своєму
коханні до кінця, так і розуміти біль людини, якій завдано шкоду через це твоє бажання.
Так, Юрій Кобилецький із цього приводу слушно зауважив: "Образ Анни, що так сміло порвала з
усталеними моральними нормами свого суспільства, був зовсім новим в українській класичній
драматургії" [8: 125].
Чому якщо образ Анни асоціюється із позитивом, добром, то Михайло в будь-якому разі – лиходій
у більшій чи меншій мірі, адже у них була одна мета? Вважаємо таку точку зору алогічною. Хіба є
підстави стверджувати, що жандарм діяв не за велінням серця? Адже, власне, саме його передсмертні
слова переконують у щирості його почуттів до коханої. Він, як і Микола у свій час, зрозумів почуття
закоханої людини і, вмираючи, попросив у нього вибачення за завдану шкоду, сказавши при тому, що
давно сам хотів собі заподіяти смерть.
Надалі Лариса Мороз наводить у приклад кінцівку І варіанту "Украденого щастя", де героїня хоче
взяти убивство Михайла на себе, захищаючи таким чином чоловіка від в’язниці [9: 200]. Та, певно, ця
версія не влаштувала Франка, тому як він від неї відмовився. Ми вважаємо, що автор таким чином
хотів показати завершений образ жінки, яка остаточно обрала кохання (навіть і до уже мертвого), а не
зайвий раз продемонструвала "розшарпаність душі" (вислів Лариси Мороз). Не логічно говорити в
контексті сильної особистості про її розшарпану душу. Проте ми не можемо не погодитися із думкою
згаданого науковця про перевагу у творі психіки над логікою, аналізу над обґрунтуванням (тому
постать Анни можна вважати перехідною від традиційних до персонажів нової психологічної драми).
Хоча поняття логіки у творі досить умовне. Логічним було б для Анни далі бути із нелюбом? Вона
хотіла прожити своє життя для себе, а не про "людське око", а суспільні рамки створюють деякі
шаблони (як-от, зберігати формальний союз двох людей), які, як не дивно, можуть калічити людські
життя. Анна до того прийшла не відразу, швидше інтуїтивно.
Кохання Анни до Михайла зруйнувало честь жінки, шлюб, повагу громади та навіть вимагало в
жертву життя іншої людини. Не забуваймо, що із усвідомленням цього гріха двоє людей буде
існувати – не жити. Кожен із трьох героїв п’єси пройшов шлях страждань та болю. Любов Реґіни була
спокійнішою, на вівтар свого кохання вона принесла лише своє життя.
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Єдина суттєва різниця між героїнями – Реґіна сподівалася на щастя, Анна ж зазнала його.
Героїні обох творів зіткнулися із жорстокою дійсністю, яка їх перемогла. Однак вони боролися за
свою долю, прагнучи змінити її. І це були перші "ластівки" української жіночої емансипації, яка
надалі набула неабияких масштабів.
Автор статті не претендує на ґрунтовність свого дослідження і сподівається, що згадана
проблематика перспективна. Отож, дослідження такого роду на часі.
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Маковская Ю. Н. Типологические параллели в повести "Перекрестные тропинки"
и пьесе "Украденное счастье" И. Франко.
В статье осуществлен типологический анализ произведений И. Франко на тему "женского вопроса".
Прослежены особенности характеров Анны и Регины. Указаны средства достижения счастья
каждой из женщин. Выяснено, что героини произведений положили начало борьбе женщин за свои
права.
Makovska Yu. M. Typological Parallels in I. Frannko’s Novel "Perekhresny Stezhky"
and Play "Ukradene Shchast′a".
The article deals with typological analysis of works by Ivan Franko on the topic "female problem". The
author traced the features of characters of Ann and Regina. In the article described facilities of achievement
of happiness each of women. It was proved that Franko’s characters started the straggle for male and female
equality.
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ІНФОРМАЦІЙНА НАСИЧЕНІСТЬ ТА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТЕКСТУ
Стаття присвячена проблемі надлишкового представлення інформації в тексті. У ній розглядається
категорія інформативності як основна категорія тексту, досліджуються змістовно-фактуальна,
змістовно-концептуальна й змістовно-підтекстова інформація як види текстової інформації.
Аналізуються явища мовленнєвої економії й мовленнєвої надлишковості як способи представлення
інформації в тексті.
Вивчення категорій тексту є актуальним, оскільки неможливо говорити про який-небудь об’єкт
дослідження, не назвавши й не пояснивши його категорії. Об’єктом нашого дослідження є моделі
гіперексплікації, де останню визначаємо як формальну структуру, пов’язану з перевищенням
необхідного інформаційного змісту повідомлення.
Проблеми аналізу інформації, інформаційної насиченості й інформативності тексту привертали
увагу багатьох лінгвістів (І. Р. Гальперін, З. Я. Тураєва, О. О. Селіванова, Н. С. Валгіна,
С. Л. Гізатулін, Л. Г. Михайлова, Є. А. Артемова, І. С. Алєксєєва та ін.), однак низка питань
залишається відкритою для дискусії.
Метою даної статті є уточнення та розмежування понять інформаційної насиченості й
інформативності.
Основними категоріями тексту як комунікативної одиниці найвищого рангу є категорії
інформативності, завершеності, лінійної представленості, зв’язності, модальності та повторюваності.
Наявність основних категорій визначає поняття типовий/нетиповий текст. Універсальною рисою всіх
текстів є наявність адресанта та адресата.
В якості обов’язкових текстових категорій виділяються цілісність, членованість, зв’язність,
інформативність, континуум, хронотоп, антропоцентричність, концептуальність, модальність,
інтерактивність, інтертекстуальність [1: 196].
Зарубіжні лінгвісти розглядають зв’язність, зціплення, модальність, інформативність як поняття
категоріального рівня, однак не використовують термін "категорія тексту". Роберт де Богранд та
Вольфганг Дресслєр називають сім ознак (standards of textuality), які конструюють текст як
комунікативну одиницю [2: 3], й виокремлюють з-поміж них інформативність [2: 139-161].
У науковій літературі інформативність розглядається як категорія, що забезпечує вербалізовану
організацію знань, їх осмислення, передавання та кодування читачем.
Категорія інформативності охоплює ряд проблем, що виходять за межі суто лінгвістичного
характеру. Одна з них – проблема нового (невідомого). Вочевидь нове не можна розглядати без
урахування соціальних, психологічних, науково-технічних, загальнокультурних, вікових, часових та
інших чинників. Для одного реципієнта повідомлення буде новим й тому буде включати інформацію,
для іншого це ж повідомлення буде позбавлено інформації, позаяк зміст повідомлення є для нього
відомим або ж взагалі незрозумілим. Те, що для певного часу було новим, для наступного вже відоме
та ін. [3: 193].
Категорія інформативності розглядається в контексті інформації, яка закладена у змістовому
повідомленні документа. При цьому інформація, яка міститься у повідомленні, співвідноситься з
досить обмеженою ділянкою дійсності та орієнтована на певне коло адресатів. Зміна конкретних
індивідуумів всередині групи адресатів не призводить до суттєвої зміни інформації, що сприймається.
І. Р. Гальперін розглядає термін "інформація" у двох значеннях: загальноприйнятому (побутовому)
та термінологічному. У загальноприйнятому значенні інформацію розуміють як будь-яке
повідомлення, оформлене як словосполучення номінативного характеру. Це може бути речення, в
якому повідомляється про які-небудь факти, сполучення речень (надфразова єдність), цільний текст.
Інформація в даному розумінні ототожнюється з номінацією, смислом, змістом.
Друге значення терміну "інформація" використовується у працях з теорії комунікації, однак
передбачає використання цього терміну лише при отриманні нових відомостей про предмети, явища,
відносини, події об’єктивної дійсності. Таким чином, науково-термінологічне значення "інформація"
знімає певну невизначеність у предметах та явищах, що сприйняті й частково пізнані. Невизначеність
– властивість багатьох явищ, фактів, подій. У теорії комунікації міра невизначеності позначається
терміном "ентропія", тому інформація розглядається як дещо, протиставлене ентропії [4: 26-27].
Інформація як основна категорія тексту різниться за своїм прагматичним призначенням.
Аналізуючи одну з основних текстових категорій – категорію інформативності, І. Р. Гальперін виділяє
наступні види текстової інформації: змістовно-фактуальну (те, що ми бачимо); змістовноконцептуальну (відображає ставлення автора) та змістовно-підтекстову.
© Самочорнова О. А., 2010
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Змістовно-фактуальна інформація (ЗФІ) містить повідомлення про факти, події, процеси, що
відбувалися, відбуваються або ж відбуватимуться в оточуючому світі, реальному або уявному. У
такій інформації можуть бути надані відомості про гіпотези, що їх висувають вчені, їхні погляди,
зіставлення фактів, їх характеристики, різного роду припущення, можливі вирішення поставлених
питань та ін. Змістовно-фактуальна інформація є експліцитною за своєю природою, тобто вона
завжди виражена вербально. Одиниці мови в змістовно-фактуальній інформації звичайно вживаються
в їх прямих, предметно-логічних, словарних значеннях, закріплених за даними одиницями соціально
обумовленим досвідом. Речення не містять оціночних елементів або елементів суджень. Така форма
інформації є найбільш характерною для газет [4: 27-28].
Фактуальність оптимізує інформаційний баланс, оскільки легше сприймається і усвідомлюється
читачем та не потребує від нього застосування значних масивів допоміжної для декодування
інформації [5]. Така інформація повинна бути повною, оперативною, вірогідною. Повнота інформації
визначається її обсягом, який повинен бути необхідним і достатнім для прийняття конкретних
рішень; її недостатність знижує обґрунтованість таких рішень. Надлишок інформації призводить до
збільшення обсягу повідомлення без підвищення його інформативності й до витрати додаткових
зусиль на його обробку. Інформація повинна бути оперативною, тобто такою, щоб за час її
передавання – опрацювання стан об’єкта, до якого вона належить, не змінився. Достовірність
інформації означає відповідність її дійсності.
Змістовно-концептуальна інформація (ЗКІ) повідомляє читачу індивідуально-авторське
розуміння відношень між явищами, що описані засобами змістовно-фактуальної інформації, задум
автора, його інтенція, сприймання читачем причинно-наслідкових зв’язків, їх значущості в
соціальному, економічному, політичному, культурному житті суспільства, включно з
взаємовідносинами між окремим індивідуумами, їх складної психологічної та естетико-пізнавальної
взаємодії. Така інформація здобувається з усього твору та являє собою творче переосмислення
зазначених відносин, фактів, процесів, які відбуваються в суспільстві та представлені письменником у
створеному або уявному світі. Цей світ приблизно віддзеркалює об’єктивну дійсність в її реальному
втіленні. Змістовно-концептуальна інформація не завжди виражена з достатньою ясністю. Вона дає
можливість та навіть нагально вимагає різних тлумачень.
Таким чином, відмінність між змістовно-фактуальною та змістовно-концептуальною інформацією
можна окреслити як відмінність між інформацією буттєвого характеру та інформацію естетикохудожнього характеру, однак під буттєвим слід розуміти не лише дійсність реальну, а й уявну [4: 28].
Індивідуальне розуміння явищ та фактів не завжди легко виявляється під час читання тексту.
Часто концептуальна інформація, отримана з поверхового ознайомлення з текстом, отримує більш
глибокий зміст із повторним читанням, з більш ретельною увагою до окремих частин тексту. Отже,
ЗФІ – лише "передній план" твору, лише поштовх для роботи механізму розкриття ЗКІ.
Змістовно-підтекстова інформація (ЗПІ) – імпліцитний зміст тексту – являє собою "приховану
інформацію", "потік додаткових смислів", що реалізується переважно засобами вторинної номінації
та є факультативною відносно змістовно-фактуальної та змістовно-концептуальної інформації.
Підтекстова інформація виявляє прихований смисл, який здобувається з опису фактів, явищ, подій
(ЗФІ) завдяки здатності одиниць мови породжувати асоціативні та конотативні значення, а також
завдяки здатності речень у надфразових єдностях додавати певні смисли [4: 27, 38; 5].
Для адекватного розуміння змістовно-підтекстової інформації необхідною є наявність певних
фонових знань – пресупозиції. Це особлива текстова категорія, ситуативний фон, який забезпечує
сприйняття й розуміння тексту, розкриває зв’язки між висловлюваннями та базується на певних
припущеннях семантики слів, словосполучень та речень, які входять до тексту. Є. А. Артемова
виділяє наступні види пресупозиції:
·
екстралінгвістичну (знання в галузі науки, культури, літератури, соціальні знання);
·
політичну (знання політичних подій, візуальне знання політичних персоналій, партій, їх
символіки);
·
логічну (уявлення про природні відношення між подіями, встановлення логічних зв’язків між
експліцитним смислом твору та імпліцитно присутнім смислом у свідомості комунікантів);
·
лінгвістичну (знання мовної дійсності, особливостей мови, знання графічних та
суперсегментивних засобів, що є актуальними для породження, вираження та сприйняття імпліцитної
інформації) [6].
Складніше визначити змістову сторону тексту. Ані морфема, ані слово, ані словосполучення не
можуть нести інформацію, але мають властивість інформативності, тобто можуть брати участь в
інформації шляхом модифікації власних значень. Те ж саме в більшості випадків можна сказати про
речення. Воно бере участь в інформації шляхом можливих варіацій свого смислу. Таким чином, зміст
тексту як певного завершеного цілого – це інформація. Через мовну канву твору проглядається
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основна думка – змістовно-підтекстова інформація, яка не лише не приглушує змістовно-фактуальну
інформацію, але співіснує із нею [3: 193].
Підтекст – це своєрідний "діалог" між змістовно-фактуальною та змістовно-концептуальною
сторонами інформації. Два потоки повідомлення, що надходять паралельно – один, виражений
мовними знаками, інший утворений поліфонією цих знаків – в деяких точках наближуються,
доповнюють одтин одного, іноді вступають у протиріччя. Одна з характеристик підтексту – його
неоформленість та, як наслідок, неозначеність.
Підтекстова інформація, відтворювана шляхом породження асоціативних та конотативних
значень, як і концептуальна, властива художнім текстам, орієнтованим на образно-асоціативну сферу
їх сприйняття. Змістово-підтекстова інформація зумовлена багатозначністю слів, їх можливостями
мати прихований смисл. Він не прочитується, проте вгадується.
Інформація, отримувана з кожного виду тексту, певною мірою зумовлена власне назвою даного
типу тексту, оскільки у назві міститься пресупозиція, тобто в процесі його номінації розкривається й
певною мірою визначається основна прагматична спрямованість власне тексту.
Значну роль у комунікації відіграє форма, до якої вміщено інформацію. У текстах нехудожнього
плану інформація досить легко декодується, оскільки в таких текстах форма несе в собі зміст,
визначений системою мови. Вона нейтральна. Інформація в таких текстах, якщо вона є результатом
досліджень, спостережень, досліду, дискусії, роздумів, припущень та ін., набуває концептуальності.
І. С. Алексєєва, аналізуючи значення категорії інформативності в процесі перекладу, розмежовує
когнітивну та емоційну інформацію [7]. Н. С. Валгіна виділяє в межах змістової інформації
фактологічну, що відповідає емпіричному рівню пізнання; концептуальну та гіпотетичну, що
відповідає теоретичному рівню пізнання; методичну, що містить описи способів та прийомів
засвоєння інформації; естетичну, що пов’язана з категоріями оціночного, емоційного, моральноетичного плану; інструктивну, що містить орієнтацію на певні дії. Ці види інформації окремо або в
сукупності містяться у різних видах тексту. Наприклад, фактологічна, теоретична та гіпотетична
інформації характеризують перш за все тексти наукові; фактологічна та естетична – тексти художні;
методична – тести навчальні/учбові; тексти публіцистичні й газетні (синкретичні за своєю сутністю)
розраховані на два види людської діяльності – пізнавальну та ціннісно-орієнтаційну й тому містять
різні види інформації – фактологічну, оціночно-емоційну [8].
І. Р. Гальперін зазначає, що категорія інформативності як обов’язкова ознака тексту може
виявлятися в різних формах – від нульової, коли зміст тексту не дає нічого нового, а лише повторює
вже відоме, до концептуальної, коли для її виявлення слід піддати текст скрупульозному аналізу. Між
цими полюсами розташовані інформації різного ступеню насиченості (міри новизни) [4: 29].
Інформаційна насиченість – загальна кількість інформації, яка міститься в тексті. Однак цінність
має перш за все нова інформація, корисна, прагматична, саме вона є показником інформативності
тексту. Інформаційна насиченість тексту – абсолютний показник якості тексту, а інформативність –
відносний, оскільки ступінь інформативності повідомлення залежить від потенційного читача.
"Інформативність тексту – це ступінь його смисло-змістовної новизни для читача, яка заключна в темі
та авторській концепції, системі авторських оцінок предмета думки" [9: 60].
Міра інформативних якостей тексту може знижуватись або зростати. Інформативність (з точки
зору прагматики тексту) знижується, якщо інформація повторюється, і, навпаки, вона підвищується,
якщо текст несе максимально нову інформацію.
Оскільки текст складається з висловлювань, при визначенні його змістовності важливим є
встановлення співвідношення між висловлюванням та ситуацією, відображеною у ньому. Відомо, що
між ними немає повної відповідності, тобто поверхнева структура висловлювання (кількість мовних
знаків, наявних у ньому) та глибинна структура (кількість інформації, що в ньому міститься) не
співпадають. Це пояснюється асиметричністю мовного знаку. Сутність даного явища полягає в тому,
що на рівні означальних (одиниць плану вираження) зазвичай є значно менше одиниць, ніж на рівні
означуваних (одиниць плану змісту), просто – слів менше, ніж смислів, які виражаються. Це закон
"нормального" мовлення- й текстотворення. Невідповідність між означуваним й означальним може
бути більшою або меншою, й саме це становить питання про семантичну економію або
надлишковість. Семантична економія спостерігається тоді, коли в поверхневій структурі
висловлювань немає прямого вказування на який-небудь (або які-небудь) елемент глибинної
структури. З іншого боку, семантична надлишковість виявляється в тому випадку, якщо у
поверхневій структурі є декілька елементів, що представляють один і той самий елемент глибинної
структури [10]. Таким чином, при семантичній економії деякі елементи змісту можуть бути
представлені імпліцитно.
Дана якість висловлення на рівні тексту створює умови для підвищення його інформаційної
насиченості за мінімальної затрати мовленнєвих засобів. Так виникає мовленнєва економія
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("випущення елемента у поверхневій структурі висловлювання, незважаючи на його присутність у
глибинній структурі") [9: 80].
При семантичній надлишковості ситуація може бути прямо протилежною (знаків більше, ніж
смислу, що передається). В одних випадках це недолік тексту, який бажано усунути, в інших – це
необхідність, продиктована стилістичними задачами, яка реалізується автором. Так, надлишковість у
плані семантики є необхідністю в плані стилістики (наприклад, стилістично значущий повтор та ін.).
У зв’язку з можливістю різного способу представлення інформації в тексті – економного та
надлишкового – суттєвою є проблема авторського наміру та читацького сприйняття повідомлення,
тобто кодування й декодування тексту. Декодування, з різних причин, може бути повним й неповним.
Різною є й "глибина прочитання" тексту.
Підсумовуючи викладене, констатуємо, що інформаційна насиченість тексту не обов’язково
репрезентована у поверхневих структурах, отже, поняття гіперексплікації кореспондує швидше з
інформативністю тексту, а саме зі змістовно-фактуальною і змістовно-концептуальною інформацією.
Перспективою дослідження є аналіз структурно-формального аспекту моделей гіперексплікації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология (монография). – К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 248 с.
2. Beaugrand R., Dressler W. Introduction to Text Linguistics. – London: Longman, 1994.
3. Михайлова Л. Г. "Виды информации в тексте". Материалы социально-гуманитарных чтений Иркутского
государственного университета: март-апрель 2007. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2007. – С. 193-199.
4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 5-е, стереотипное. М.:
КомКнига, 2007. – 144 с.
5. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 148 с.
6. Артемова Е. А. Специфика реализации текстовых категорий в политической карикатуре // Языковая
личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сб. науч. тр. Волгоград, 1999.
– С. 34-39.
7. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика Серия: Библиотека переводчика Издательство:
Союз, 2004 г. – 288 с.
8. Валгина Н. С. Теория текста: Учебное пособие Москва: Изд-во МГУП "Мир книги", 1998. – 210 с.
9. Бабайлова А. Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку.
Изд. Саратовского университета, 1987. – 188 с.
10. Гизатулин С. Л. Семантическая экономия и избыточность в речи// Филологические науки. – 2001. – № 2.
– С. 78-93.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2010 р.
Самочёрнова О. А. Информационная насыщенность и информативность текста.
Статья посвящена проблеме избыточного представления информации в тексте. В ней
рассматривается категория информативности как основная категория текста, исследуются
содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная и содержательно-подтекстовая
информация как виды текстовой информации. Анализируются явления речевой экономии и речевой
избыточности как способы представления информации в тексте.
Samochornova O. A. Text Information Richness and Text Informativity.
The article deals with the problem of redundant textual information. It focuses upon the basic textual
category of informativity and investigates factual, conceptual and implied textual information. Among the
ways of information representation the article analyses the linguistic principles of economy and redundancy.
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НАУКОВИЙ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
З 20 по 24 квітня 2010 року науковці НАПН України та викладачі Житомирського державного
університету імені Івана Франка на чолі з академіком Вищої школи України, ректором університету
професором П. Ю. Саухом перебували на науковій конференції в республіці Польща. Це був
взаємний візит-запрошення, враховуючи проведену міжнародну наукову конференцію у квітні
2009 року у м. Житомирі в ЖДУ спільно з ученими НАПН. Наукова конференція була здійснена в
рамках наукового проекту "Проблеми освіти в Польщі та в Україні у контексті процесів глобалізації
та євроінтеграції", головою якого з української сторони був Президент НАПН України, академік
НАН України і НАПН України, доктор філософських наук, професор В. Г. Кремень, а з польської
сторони Президент Вищої педагогічної школи у Варшаві, професор, доктор хабілітований, іноземний
член НАПН України, Тадеуш Левовицький. Автором і модератором проекту була член-кореспондент
НАПН України, заввідділом інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор С. О. Сисоєва.
Перша конференція цього проекту відбулася у 2009 р. на базі Житомирського державного
університету імені Івана Франка, оскільки Житомирщина є місце компактного проживання поляків в
Україні. Науковий проект у 2010 році був реалізований у рамках міжнародної конференції "Освітні
парадигми та підготовка вчителя". Відзначимо високий рівень організації наукового форуму
Конференція складалася з двох етапів: I етап конференції проходив у Вищій педагогічній школі у
м. Варшава. II етап – у м. Кракові. Конференція відбувалася у вигляді чотирьох круглих столів:
1) "Актуальні проблеми освіти в Польщі і Україні", 2) "Педагогіка в умовах змін сучасного світу,
3) "Педагогіка, ідеологія і парадигми освіти", 4) "Освіта і професійна праця вчителя".
У Варшаві на базі Вищої педагогічної школи Польської профспілки вчителів відбулося відкриття
наукового форуму. З вітальним словом звернувся професор Т. Левовицький, який охарактеризував
стан польсько-українських наукових зв’язків та організації освіти як перспективних і розвиваючих. У
своєму виступі професор розкрив сутність парадигм розвитку науки і організації різних сфер
суспільних практик. Відзначив положення про функціонування різних традиційних парадигм
мислення освітньої діяльності. Навів приклади таких парадигм і зробив спробу щодо їх типологізації
й упорядкування.
У вітальному слові директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих академіка
І. А. Зязюна відзначено велике значення україно-польских наукових зв’язків у галузі педагогічної
освіти. Окреслено пріоритетні напрями розвитку освіти в Україні. У виступі звернена увага на
важливий стратегічний компонент наукової і професійної підготовки вчителя – його світогляд як
систему узагальнених ціннісно-орієнтаційних знань відношення до світу на основі не суперечливих
між собою особистісних переконань. Розкрито можливості домінантної складової світоглядного
обумовлення різновидів досвіду вчителя у вирішенні завдань його наукової і професійної підготовки,
що забезпечується реалізацією її функцій, які умовно можна розділити на зовнішні (трансляційну,
інтеграційну, дидактичну, онтологічну і внутрішні (аксіологічну, пізнавально-гносеологічну,
діяльнісну, перетворювальну). Підкреслено, що мета світоглядної підготовки вчителя має бінарний
характер і спрямована на оволодіння досвідом саморозвитку, самоучіння, самоосвіти, самовиховання,
самоідентифікації. Академік О. Я. Савченко охарактеризувала шляхи модернізації початкової освіти у
контексті сучасних викликів. Нею визначено чинники впливу на якість початкової освіти:
забезпечення реальної доступності і обов'язковості масової початкової освіти для всіх дітей
молодшого шкільного віку незалежно від місця проживання, етнічного походження і матеріального
становища батьків; якнайповніше використання досягнень дошкільного періоду дитинства; створення
і "окультурення" освітнього середовища на засадах загальнолюдських і національних цінностей;
забезпечення якості змісту початкової освіти; повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої
освіти; сформованість у молодших школярів ключових компетентностей; технологічність методики
початкового навчання; використання моніторингу як інструменту управління якістю початкової
освіти; особистісна і професійна підготовка вчителя як вирішальна умова якісних змін в освіті.
Відзначимо діяльність доктора педагогічних наук, професора С. О. Сисоєвої, яка була однією з
ключових фігур наукового форуму, оскільки координувала та організовувала його роботу. У своїй
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доповіді на конференції С. О. Сисоєва розглядала проблеми підготовки академічного вчителя –
викладача вищого навчального закладу в контексті сучасних вимог до його професійної
компетентності та парадигми неперервної освіти протягом життя. На основі аналізу провідних видів
професійно-педагогічної діяльності викладача ВНЗ зроблено висновок, що підготовка викладачів має
базуватися на андрогогічній моделі навчання, яка б забезпечувала модульний характер професійної
підготовки, можливість рефлексії власного досвіду, динамічність, індивідуальність і варіативність в
отримані необхідних знань. Виділені основні напрями професійно-педагогічної підготовки, зокрема
підвищення рівня методологічної, методичної та інформаційної культури викладача.
Стефан Мешальский, ректор Вищої школи педагогічної, розглянув проблему мислення вчителя та
достовірність педагогічних знань. Підкреслено, що педагогіка, окрім теоретичних знань, включає
вагому частину практичних знань. Напевно тому, від свого початку, педагогіка була орієнтована на
розвиток мислення і формування дій вчителя. Такий підхід характеризує не лише так звану
традиційну педагогіку чи консервативну, але й педагогіку, яку називають альтернативною –
орієнтованою на дитину. Моделювання педагогікою процесу мислення і дій учителя дає вчителям
почуття впевненості, оскільки їх педагогічний інструментарій не завжди є таким (що дає впевненість).
З іншого боку, зазначив учений, вчителі не повинні сліпо довіряти педагогічним рекомендаціям. Це
положення приводить до необхідності вирішення проблеми щодо умов достовірності педагогічних
знань, які набувають учителі. Науковець вважає, що досягнення цієї мети залежить від ефективного,
побудованого на засадах партнерства обміну знаннями й досвідом між педагогами-дослідниками та
вчителями-практиками.
Академік Н. Г. Ничкало проаналізувала окремі історико-педагогічні аспекти розвитку
порівняльної педагогіки та основні напрями педевтологічних пошуків, результати досліджень
польських та українських учених з проблем педагогічної освіти. Наголошено на винятково
важливому значенні методологічних праць з проблем учителя професора Т. Левицького,
обґрунтованих ним положень щодо доцільності врахування прогресивних ідей півстолітнього досвіду
підготовки вчителів, нетрадиційних поглядів на цю проблему у контексті освітньої реформи та
відповідних змін у доктринах, концепціях і моделях підготовки вчителя з урахуванням сучасних і
перспективних проблем системи освіти та ринку праці, що діалектично взаємопов'язано і системно
впливає на розв'язання цих проблем.
Ректор ЖДУ професор П. Ю. Саух у своєму виступі охарактеризував кризу традиційної
освітянської парадигми, суперечність між професійним самовизначенням особистості і процесами
депрофесіоналізації. Розкрив сутність сучасних процесів в освіті, які відбуваються під впливом
світових "тектонічних зрушень". Учений наголосив, що традиційна освітянська парадигма вже не
спроможна формувати суспільство та вести його за собою. Доведено, що нинішня ситуація вимагає
подолання однобічності класичного фундаменталізму і некласичної фрагментарності в освіті на
основі постнекласичної (культурно-особистісної моделі освіти). У зв'язку з цим моделюється нова
освітянська стратегія, що ґрунтується на модернізованій світоглядній орієнтації, реконструкції змісту,
методів і форм освітнього процесу. Нова модель освіти має не лише зберегти домінуючу професійну
функцію в освіті, але й стати засобом забезпечення свободи саморозвитку людини і суспільства на
основі їх гармонії та історичного самозбереження.
О. В. Пастовенський, начальник Житомирського обласного відділу освіти у своєму виступі
розглянув основні напрями оптимізації кадрового потенціалу мережі, зокрема, проблему підвищення
освітнього рівня педагогів; удосконалення кваліфікації педпрацівників і керівників навчальних
закладів; збільшення кількості педагогів, що мають вищу і першу кваліфікації категорії, звання
"учитель-методист" і "старший учитель"; оптимізацію кадрового потенціалу за віковими
характеристиками; збільшення в шкільній мережі кількості практичних психологів, соціальних
педагогів, учителів-логопедів; залучення до навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах
наукових працівників вищих навчальних закладів; зростання кількості педагогів, що підвищили
комп'ютерну грамотність. Рівень педагогічного потенціалу, як зазначив О. В. Пастовенський, у
мережі передбачається підвищувати, такими заходами як залучення до навчально-виховного процесу
молодих спеціалістів з вищою освітою, забезпечення системної курсової перепідготовки педкадрів,
вводячи в школах посади практичних психологів, соціальних педагогів, учителів-логопедів,
залучаючи наукових працівників. Поряд з цим пропонується ефективно оптимізувати кадровий на
основі утворення нових навчальних закладів, їх реорганізації та ліквідації, вивільняючи частку менш
кваліфікованих педагогів та концентруючи зусилля кращих.
С. С. Вітвицька проаналізувала теоретико-методологічні засади оцінки інноваційних процесів,
поняття "педагогічна технологія"; визначила основні методологічні вимоги, критерії технологічності;
проаналізувала досвід ЖДУ щодо застосування модульно-контекстної технології у педагогічній
підготовці магістрів; розкрила зміст педагогічної освіти, в якому закладено модель підготовки
вчителя-дослідника, вихователя-дослідника, що включає предметно-професійний і соціальний
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контекст майбутньої професії; обґрунтувала технологічний процес лекційно-семінарських занять та
групової роботи проведення семінарсько-практичних занять за принципами модульності навчання,
концептуальні засади, функції ігрових технологій; розкрила класифікація ігрових технологій за
цільовими орієнтирами, за характером педагогічного процесу, за методикою проведення.
Доктор педагогічних наук, професор Л. І. Зязюн розкрила основні положення концепції духовного
розвитку особистості в освітній системі Франції. Відзначила, що у системі освіти Франції, зокрема і у
вищих навчальних закладах, підтримуються традиції високого професійного розвитку особистості,
що поєднують у собі єдність теоретичного і практичного у вимірі діяльності. Разом з тим відбувається
підготовка кожного суб'єкта освіти до виконання громадянського обов'язку служіння Вітчизні
примноженням матеріальних і культурних цінностей, дотриманням історичних традицій шанобливого
ставлення до Конституції, до державних інститутів, до історичних набутків. З цією метою розроблено
проективні виховні теорії з використанням світових надбань педагогічної і психологічної науки. До
них відноситься теорія духовного виховання, яка серед інших користується особливою увагою. Вона
розвиває уявлення про трансцендентальні особливості Всесвіту і Людини, як частини Космічного
Розуму, пояснює їх походження та існування у просторі і часі на засадах духовності.
Виступ С. Л. Яценко був присвячений розгляду деяких аспектів гуманізації освіти як необхідної
умови духовного зростання особистості. Категорія освіти, як зазначено у виступі, досліджується в
певних аспектах її змістовного тлумачення. Визначено основні концептуальні підходи щодо розгляду
освітнього процесу в контексті ідей особистісно орієнтованої педагогіки. Доведено, що сучасна
система освіти в контексті особистісно орієнтованого навчання, може і повинна закладати основи
розуміння світу як динамічно змінного, в якому особистість перебуває в стані постійного творення
цього світу і самої себе на гуманістичних духовних засадах. Підкреслено необхідність пріоритету
духовної функції освіти як важливішого шляху подолання глобальних проблем людства, а також
наголошено на визнанні особистості як суб'єкта співвідношення комплексу ціннісних орієнтацій,
цінностей освіти поряд з державною та суспільною її значущістю.
У виступі О. С. Березюк аналізується дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій –
одного з основних засобів підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями. Процес
спілкування вчителя-учня визначено як сутнісний компонент змісту педагогічної діяльності. На цій
основі виділено завдання моделювання педагогічних ситуації, а саме слід створити у студентів
позитивну мотиваційну установку на моделювання при підготовці до спілкування на раціональному
рівні; забезпечити засвоєння теоретичних основ і конкретних засобів моделювання педагогічних
ситуації у комунікативному процесі; сприяти підвищенню в майбутніх учителів практичного рівня
володінням педагогічної ситуації використовуючи набуті знання у ВНЗ.
О. В. Вознюк розкрив особливості педагогічної інтеграції як один із шляхів побудови цілісної
педагогічної парадигми, яка сформувалася в рамках постіндустріального суспільства і нині перебуває
в стадії формування основних її елементів і визначення завдань освітнього розвитку. З цих позицій
відбувається перетворення сфери освіти на основну форму життєдіяльності людини і суспільства та
повна переорієнтація освітньої діяльності на забезпечення умов для саморозвитку особистості,
гармонізації відносин у суспільстві та забезпечення умов виживання людства. О. В. Вознюк зазначає,
що науковцями ведеться активні науковці розвідки нової педагогічної парадигми, пов'язаної з
усвідомленням факту кризи освіти і пошуки напрямів його подолання. Результатом пошуку має стати
інтегративна педагогічна парадигма, яка б забезпечила впровадження в освітню галузь синтетичного
знання, що формується на основі комплексних трансдисциплінарних наукових дисциплін, зокрема
синергетики, акмеологїі, педагогічної антропології та інших дисциплін. У виступі виділено провідні
аспекти педагогічної інтеграції як певного шляху до побудови інтегративної педагогічної парадигми.
На базі Краківського педагогічного університету, одного із старійших і найкращих у Польщі
відбулося продовження наукового педагогічного форуму. Наукову конференцію відкрив в
університеті відкрив ректор педагогічного університету професор Михал Слива. Він зазначив, що
університет став знаним завдяки постійній модернізації педагогічного процесу ураховуючи сучасні
освітні вимоги. Робота у вузі організована і ведеться відповідно до концепції інтегрального навчання,
орієнтованого на взаємопоєднанні теоретичних знань і практичних умінь. В університеті не тільки
зберігаються традиції і проявляється бережливе ставлення до науково-дидактичному спадку, але й
популяризується і розвивається ідея сучасного навчання в контексті всебічного співробітництва з
європейськими вузами. У вузі створено умови для засвоєння новітніх досягнень у таких галузях знань
як гуманітарні, суспільні, педагогічні, природничі, технічні і художні науки. Випускники
університету виходять професійно підготовленими до початку трудової діяльності. Про це свідчить
той факт, що університет у вітчизняних рейтингах займає провідні місця. За понад шість десятиліть із
стін цього закладу вийшло майже 70 тисяч висококваліфікованих спеціалістів.
Іренеуш Кравецький відповідно до відібраних теоретичних положень, розроблених
представниками американських політичних наук у республіці Польща, здійснив першу спробу
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проведення емпіричного дослідження функціонування груп інтересів у галузі освітньої політики.
Дослідження були розпочаті у 2009 році і ще не набули достатньої кількості даних, котрі б дозволили
однозначно виділити дії груп інтересів та їх вплив на формування освітньої політики. Попередньо
можна лише сформулювати тезу, що у розробці освітньої політики можна виділити дві тенденції. З
одного боку, це вплив переконань і поглядів осіб, які представляють Міністерство освіти, а з іншого –
це вплив ідеологій політичних партій, представники яких перебувають у владі. У цій ситуації бракує
впливу на освітню політику батьків та учнів, а також органів територіального самоврядування. Отже,
у формуванні освітньої політики не вистачає тих, кого вона найбільш стосується.
У виступі академіка І. А. Зязюна наголошено на важливості такої проблеми як оволодіння
майбутніми вчителями основами професійної педагогічної майстерності. Спираючись на науковий
доробок і діяльність А. С. Макаренка, вчений визначив основні шляхи професійного становлення
педагога. Зокрема ним підкреслено, що в Україні на базі Полтавського державного педагогічного
інституту (нині університету) ще у 80-роки XX ст. було створено і апробовано курс с основ
педагогічної майстерності, а також цей курс було запроваджено у всіх педагогічних закладах
колишнього СРСР та у вітчизняних педагогічних закладах. Нині видано три томи наукового видання з
цієї проблеми, створено Академію педагогічної майстерності у ряді навчальних закладів України.
І. А. Зязюн наголосив на важливості спільного наукового і методичного пошуку в напрямі
вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.
О. А. Дубасенюк проаналізувала досвід становлення Житомирської науково-педагогічної школи
"Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів", яка розвивається понад 20 років у
Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Висвітлено етапи, основні напрямі,
результати науково-дослідної та науково-методичної діяльності.
О. Є. Антоновою представлено результати багаторічної дослідницької роботи, проведеної в ЖДУ
щодо розробки технології педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі вивчення
педагогічних дисциплін. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння сутності педагогічної
креативності, визначено її складові. Крім того, виявлено можливості вдосконалення змісту
загальнопедагогічноі подготовки майбутніх учителів на основі стратегії поглиблення, збагачення,
індивідуалізації та диференціації. Запропоновано комплекс форм, методів та засобів навчання,
спрямованих на розвиток педагогічної креативності студентів.
Януш Гайда проаналізував сучасні чинники, що впливають на зміст підготовки і педагогічну
культуру вчителя та ранг школи. У виступі підкреслено універсальність і ґрунтовність цінностей і
змісту в усіх видах, профілях та формах освіти. Зміст підготовки повинен допомогти вчителю
орієнтуватися у складних питаннях сучасного світу і полегшити йому розуміння самого себе. Це є, на
думку вченого, зміст про гуманістично-антропологічні характеристики, які відображають
універсальні цінності, в той час як зміст практики побудований на цінностях утилітарних. Низький
рівень педагогічної культури і низький ранг школи не відповідають високому рівню вимог до змісту й
форм навчання. Доповідач розкриває також власне бачення ключових (фундаментальних) положень
гуманістично-антропологічного й прагматичного характеру та аналізує причини низького рівня
педагогічної культури вчителів і рангу школи.
Аджей Ханкало розглянув програми психологічної підготовки вчителів, зокрема проаналізував
знання про роль оперативної пам’яті в детермінації перебігу та результатів навчання. Учений
розглядає проблему розширення психологічних знань учителів щодо оперативної пам'яті. Сучасні
дослідження чітко вказують на те, що оперативна пам'ять детермінує перебіг та результати навчання,
зокрема у дітей та молоді. Недостатній розвиток такої пам'яті позначається на виникненні утруднень
у навчанні, зокрема в опануванні навичками читання, математичними навичками, а також спричиняє
порушення уваги. Виступ містить теоретичний аналіз значення оперативної пам'яті та механізмів її
порушення для визначення обсягів навчально-дидактичного навантаження. Розуміння ролі
оперативної пам'яті для результативності навчання може допомогти вчителям більш ефективно
враховувати різноманітні утруднення учнів, що виникають у навчальному процесі.
Н. К. Місяць проаналізувала методичну стратегію навчання українців польської мови. Головною
засадою методичної стратегії навчання українців польської мови, як підкреслено у виступі, є
організація міжпредметних зв'язків (українська мова, польська мова), які будуються на міжмовному
переносі з урахуванням висновків з типологічного порівняння української та польської мов. Те, що в
обох мовах має однакове значення та однакову форму, створює зону транспозиції, в якій ефективно
виявляє себе мовна компетенція студентів. При цьому міжпредметні зв'язки мають характер опори на
рідну мову. Те, що є частково схожим у мовах або специфічним для однієї з них, створює зону
інтерференції, в якій можуть активізуватися інтерферентні помилки. При цьому міжпредметні зв'язки
набувають характеру попередження інтерференції. Побудова міжпредметних зв'язків з урахуванням
міжмовного переносу та використання мовної компетенції полегшує засвоєння польської мови,
робить цей процес ефективнішим.
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Матеріли конференції отримали відображення у збірнику наукових праць "Освітні парадигми та
підготовка вчителів" за редакцією академіка НАПН України В. Г. Кременя, іноземного члена
НАПН України Т. Левовицького, члена-кореспондента НАПН України С. О. Сисоєвої.
Таким чином, на конференції було розглянуто та обговорено перспективні освітні проблеми у
контексті процесів глобалізації та європейської інтеграції, такі як освітня парадигма й ідеї, освітня
політика і системи освіти, педагогіка і підготовка вчителя, проблеми професійної діяльності вчителя.
Вирішення цих проблем потребують спільних творчих зусиль та плідних наукових пошуків
Конференція супроводжувалася змістовною культурно-пізнавальною діяльністю. Учасники
конференції із задоволенням відвідали у Варшаві Королівську резиденцію у Віленові, парк
Ф. Шопена, якому виповнюється 200 років, театр "Рома", Королівський замок, торгову площу; у
Кракові Вавельський замок – резиденцію польських королів, концерт симфонічного оркестру у
філармонії імені Кароля Шимановського, соляні копи – Величка, старе місто: ринкову площу,
Маріїцький собор, Сукениці, Ягеллонський університет та пам’ятник Адаму Мицькевичу, У Польщі
ми провели незабутній тиждень. Особливу подяку висловлюємо організаторам наукової конференції
Вищій школі педагогічній і зокрема професору Тадеушу Левовицькому. Усі ми були вражені
гостинністю, сердечністю і привітністю наших польських колег-друзів. Висловлюємо щиру вдячність
за організацію конференції і сподіваємося на подальше наукове співробітництво.
Результати перебування науковців університету в Республіці Польща були заслухані на щорічній
звітній науковій конференції викладачів в рамках Днів науки ЖДУ імені Івана Франка у травні
2010 року.
О. А. Дубасенюк,
професор Житомирського державного університету імені Івана Франка,
керівник Житомирської науково-педагогічної школи
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей
науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
1. Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту
потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля.
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

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

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10.
Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О. М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25.
Olemskoi A. I. Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. –
Р. 221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р. В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра
филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В. М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства НАН
України. – Київ, 1996. – С. 29-31.
11.
Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті
(курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з питань інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу). Дискети, що містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо
у видавничий відділ університету Зарицькій О. Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 102/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії
ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до
друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати
до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних
змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України

В. В. Скопенко

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

