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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 008(477) 
Б. Б. Глотов, 

доктор філософських наук, доцент 
(Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України) 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

У статті досліджуються сучасні концепції цивілізаційного аналізу історичного процесу. Доведено, 
що цивілізаційний підхід сам по собі не може пояснити причини і механізми переходу від однієї фази 
цивілізаційного розвитку до іншої. Обґрунтована необхідність збереження сучасної цивілізації, 

унаслідок чого соціально-політичні протиріччя у світі не руйнуватимуть механізмів 
життєдіяльності людства.  

З розпадом Радянського Союзу як країни і як цивілізації знялося жорстке протистояння 
національно-державних утворень, передусім, за політико-ідеологічними параметрами і, навпаки, – 
посилюються ідейно-дискурсивні аспекти самоідентифікації держав за цивілізаційною ідентичністю.  
Криза радянської ідентичності обумовила пошук Україною нової цивілізаційної ідентичності. 

Тому українському суспільству необхідно радикально переосмислити фундаментальні проблеми 
українського культурно-історичного буття з метою подолання рецидивів цивілізаційної залежності 
від більш владних зовнішньополітичних суб’єктів.  
Цивілізаційний підхід до аналізу історичного процесу був започаткований працями 

М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, П. Сорокіна, Й. Хейзенги, К. Ясперса.  
Після досить тривалої перерви – Друга світова війна, "холодна війна" – з публікацією статті 

С. Гантінгтона "Зіткнення цивілізацій", а потім однойменної монографії [1] пожвавлюється наукова 
дискусія про роль і значення цивілізаційного виміру історичного процесу. Найактивніше ця дискусія 
йде в Росії. Написані загальні роботи Л. Гриніним, Б. Єрасовим, Б. Кузиком, Є. Черняком, 
Ю. Яковцем та ін. 
Серед сучасних досліджень радянського й сучасного етапів розвитку вітчизняної філософської 

науки проблеми цивілізації, культурно-цивілізаційного підходу розглядалися в працях В. Литвина, 
М. Михальченка, Ю. Павленка, Ю. Пахомова та ін. 
Ще в середині минулого століття чимало дослідників поставили ХХ століттю діагноз "стагнуючої" 

епохи. Однак заявка про "кінець історії", рівно як і про "кінець філософії", передбачає новий відрізок 
розвитку, пов’язаний з постмодерном. Уява про історію як про закономірний процес розвитку 
природи і суспільства була поставлена під сумнів. З’явилось поняття "постісторії", що позначало 
початок наступу нової епохи. Так, Ф. Фукуяма, осмислюючи проблему "кінця історії", прийшов до 
висновку про вступ західної цивілізації в добу "постісторії". На його думку, на даному етапі вирішені 
практично всі фундаментальні проблеми, якими опікувалося людство протягом доби "історії". 
"Ідеологічна революція" завершилась перемогою ліберальної ідеології, а тому зникло протистояння 
ідеологій як основного змісту "історії" Нового часу. Кінець історії навіює печаль. "У постісторичному 
періоді немає ні мистецтва, ні філософії; є лише ретельно збережений музей людської історії" [2].  
Звичайно, вищезазначена теза "кінця історії" Фукуямою визначається в часовому вигляді: 

протягом декількох поколінь. Лише в останній частині своєї праці автор приходить до думки про те, 
що релігія, націоналізм, расові приналежності можуть зайняти місце конкурентів ліберальної 
демократії. І, може, якраз саме в цьому напрямку, на нашу думку, буде розгортатися історичний 
процес.  
Таким чином, історія за Фукуямою розгортається, головним чином, в економіко-ідеологічній 

площині, як вектор реалізації двох основних людських устремлінь – задоволення матеріальних потреб 
та обґрунтування свого місця в суспільстві. Але чи достатньо цих двох ціннісних орієнтацій для 
побудови адекватних моделей сучасної філософії історії? Люди не існують поза самоідентифікацією з 
"нашими" – у політичному, національному, релігійному, професійному, психологічному та інших 
аспектах. Ймовірно, історія не є односпрямоване устремління людства, яке оточило себе штучною 
природою. Тому оптимізм Ф. Фукуями стосовно однорідного планетарного ліберально-
демократичного суспільства не має підстав.  
С. Гантінгтон у своїй монографії "Зіткнення цивілізацій" [3] дає досить чітке визначення поняттю 

"цивілізація": "Ми можемо визначити цивілізацію як культурну спільноту найвищого порядку, як 
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найширший рівень культурної ідентичності людей. Наступну сходинку складає вже те, що відрізняє 
рід людський від інших видів живих істот. Цивілізації визначаються наявністю спільних рис 
об’єктивного порядку, таких як мова, історія, релігія, звичаї, інститути, а також суб’єктивною 
самоідентифікацією людей" [3: 34]. У світі після "холодної війни" найважливішими відмінностями 
між людьми уже стали не ідеологічні, політичні або економічні. Це культурні відмінності. Тому 
Гантінгтон розуміє під цивілізацією, перш за все, релігійну спільноту. У цьому контексті він 
методологічно не відходить від А. Дж. Тойнбі. Нині можна виділити найважливіші шість цивілізацій: 
китайську, японську, індуїстську, ісламську, західну і православну. Підкреслюючи несхожість різних 
цивілізацій і навіть їх принципову несумісність, автор врешті-решт приходить до висновку, що такі 
західні ідеї, як індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, права людини, рівність і свобода, 
верховенство права, демократія, вільний ринок, відокремлення церкви від держави – не знаходять 
адекватного відгуку в ряді інших цивілізацій. "Зіткнення цивілізацій" – це антитеза фукуямівському 
"кінцю історії". 
С. Гантінгтон вказує на "цивілізаційний розлом" між мусульмансько-конфуціанським блоком 

цивілізації та Заходом, особливо в таких базових для останнього цінностях, як демократія і права 
людини. Чимало дослідників абсолютизують дану тезу в контексті неминучості воєнно-політичного 
зіткнення цивілізацій, однак, якщо ми звернемося до оригіналу, то автор лише вказує на можливість 
такого зіткнення і завдання Америки якраз і полягає в тому, щоб визнати унікальність власної 
цивілізації, але не її універсальність. Тобто Гантінгтон наполягає на цивілізаційному плюралізмі 
сучасного людства.  
Відзначені погляди стали предметом серйозного дослідження не лише на Заході, але й на Сході. 

Характерною в цьому відношенні є позиція президента Ісламської Республіки Іран М. Хатамі, яку він 
виклав в книзі "Іслам, діалог та громадянське суспільство" [4], де він закликає плекати традиції, які 
являють собою сутність соціально-історичних надбань народу. Він пише: "Перед нами стоять дві 
цивілізації людства, одна з них має глибокі корені в нашому суспільстві, інша привнесена ззовні і, в 
якійсь мірі, нав’язана нам" [4: 175]. Хатамі захищає традиційні цінності ісламу, закликає до діалогу 
різних світоглядних позицій, до діалогу між різними культурами і цивілізаціями. 
Російська дослідниця Л. Семенникова у своєму навчальному посібнику крізь призму дослідження 

російської цивілізації, яка відрізняється як від Заходу, так і від Сходу і складає особливий світ – 
Євразію, – вводить укрупнену одиницю аналізу – тип життєдіяльності (інакше – тип цивілізації). 
Виділяються наступні ознаки цивілізації [5: 21]:  

− спільність фундаментальних основ ментальності (тут поняття "ментальності" переважно 
тлумачиться як світоглядно-психологічна настанова до діяльності, що, на наш погляд, переважно 
ототожнюється з поняттям "національний характер"); 

− спільність і взаємозв’язок історико-політичної долі та економічного розвитку; 
− взаємопереплетення культур; 
− наявність сфери спільних інтересів та спільних завдань з точки зору перспектив розвитку. 
Російський дослідник В. Лукашевич у своєму навчальному посібнику розглядає цивілізацію "…як 

якісну специфіку кожного із крупномасштабних суспільств, які виявили себе в світовій історії або 
присутні в ній донині, з притаманним їм розмаїттям соціального і духовного життя, їх базовими 
цінностями та принципами життєбудови" [6: 50]. Як бачимо, автор вказує на збіг цивілізаційних 
цінностей зі світовими релігіями (зрозуміло, ця позиція в методологічному плані корелюється з 
концепцією А. Тойнбі). Прив’язаність цивілізації до релігії автор постійно підкреслює семантикою її 
назв: західно-християнська, східно-християнська, ісламська тощо.  
Один із російських дослідників Ю. Яковець подає такий оригінальний варіант цивілізаційного 

підходу, який використовує теорію циклічної динаміки відомого економіста М. Кондратьєва. На 
підставі вивчення великого масиву статистичних даних і математичного моделювання соціально-
економічних процесів, Кондратьєв прийшов до висновку, що великі цикли економічної кон’юнктури 
виразно заміняють один одного через кожні півстоліття. Піввіковий цикл кон’юнктури, у свою чергу, 
є елементом "вікового цивілізаційного циклу", зміна якого кожні 200-300 років являє собою зміну 
цивілізацій. Ю. Яковець писав, що цивілізація – це певна стадія в циклічному розвитку суспільства в 
цілісності її складових елементів, серед яких наголошується на таких: спільність культури, релігійних 
поглядів, світогляду, історичної долі, території, економічного, технологічного і соціально-
політичного просторів [7: 396]. Далі автор формулює основні положення теорії локальних 
цивілізацій. По-перше, основною структурно-утворюючою ознакою локальної цивілізації є спільність 
духовного світу та історичної долі. І тут він піддає критиці положення А. Тойнбі, який вважав релігію 
головною диференціюючою ознакою. По-друге, структура локальної цивілізації має ядро, тобто 
народ, який найбільш яскраво виражає риси та особливості даної цивілізації, і периферію. Зрозуміло, 
оглядаючи російську цивілізацію, Ю. Яковець відносить Україну і Білорусію до її периферії. При 
цьому, скажімо, середньоазіатські республіки мали риси ісламської цивілізації, а прибалтійські 
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республіки – західної. По-третє, локальні цивілізації можуть бути багатоетнічними (поліетнічними) та 
гібридними; до останньої, зрозуміло, відноситься радянська цивілізація, яку, на наш погляд, можна 
вважати, і (квазі) цивілізацією. По-четверте, в географічному розрізі локальні цивілізації можуть бути 
розташовані компактно на одній території або розкидані по ряду континентів. По-п’яте, в 
геополітичному плані вони можуть бути репрезентовані або однією державою, або декількома 
взаємопов’язаними державами на сусідніх територіях, що нерідко викликає ворожнечу між ними 
[7: 396-397]. 
Таким чином, поняття "цивілізація" передбачає просторово-часову єдність тієї або іншої великої 

людської спільноти, єдність її історичної пам’яті, що пов’язана з писемною традицією, з 
усвідомленою спадковістю релігії, особливим устроєм економічних відносин, державно-національних 
форм самовизначення. 
Велике значення для нашого дослідження має хрестоматія "Порівняльне вивчення цивілізацій" [8], 

де зібрані уривки з творів авторів з проблеми цивілізації. Після смерті Б. Єрасова, укладача 
хрестоматії, виходить його монографія "Цивілізації: універсалії і самобутність" [9], в якій вивчалися 
різні підходи до вивчення цивілізації та різноманітна проблематика цивілізаційних досліджень в Росії 
та за її межами. У якості основних початків або компонентів, які забезпечують устрій і 
функціонування цивілізацій, на думку автора, виступають такі: місто, роль праці та соціальні 
структури. Тобто під цивілізацією розуміється будь-яке достатньо складне суспільство, яке має міста. 
Автор зазначає на таку важливу ознаку цивілізацій, цивілізаційної ідентичності як міський спосіб 
життя, розподіл праці, утворення ринку та розподілу суспільства на класи. 
Не можна лишити поза увагою монографію М. Моісеєва "Доля цивілізації. Шлях розуму" [10], в 

якій він підкреслює (як і більшість дослідників) вирішальну роль духовного світу в формуванні і 
життєдіяльності цивілізацій. Однак на відміну від Тойнбі, Моісєєв не вважає релігію конструюючою 
ознакою цивілізації. Не релігії формують цивілізації, а навпаки, бо цивілізації старші від будь-якої 
релігії [10: 42]. 
На наш погляд, не можна однозначно приймати одну із вищезазначених точок зору як за істинну. 

В одних умовах, наприклад, в становленні західно-католицької середньовічної цивілізації еліта 
германських племен вже застала провідну роль християнської релігії на завойованих землях 
колишньої Римської імперії. В іншому випадку, наприклад, в становленні східно-православної 
цивілізації варязька еліта "обручем" держави об’єднала східних слов’ян, а вже згодом задля зміцнення 
державної влади, консолідації суспільства як би "накинула" східне християнство на достатньо 
сприятливий культурний ґрунт. У зв’язку з вищезазначеним і проблема соціокультурної ідентичності 
взагалі або приналежності до даної цивілізації не може мати під собою один і той самий набір 
цивілізаційних ознак. 
Проблема цивілізацій – їх минуле і майбутнє, динаміка і взаємодія – займає ключове місце в 

суспільних науках і в соціально-політичному житті. Цій проблемі присвячена монографія російських 
вчених Б. Кузика і Ю. Яковця "Цивілізації: теорія, історія, діалог, майбутнє" [11]. 
Автори відзначають, що склалася загальнолюдська, всесвітня, глобальна цивілізація, яка виражає 

єдність людського роду (вслід за К. Ясперсом). Друга складова науки про цивілізації – це теорія 
світових цивілізацій. Світові цивілізації являють собою періодично змінюючі одна одну фази 
формування і розвитку глобальної цивілізації. І, нарешті, третя іпостась поняття "цивілізація" – це 
множина локальних цивілізацій. На думку дослідників, вони представляють собою великі спільноти 
людей, етносів і народів, що об’єднані соціокультурними цінностями, історичними долями, 
економічними і геополітичними інтересами [11: 24-26]. 
Дане визначення локальних цивілізацій загалом можна взяти за основу, але якщо локальні 

цивілізації відображають культурне багатство людства як єдиної системи, то можна вважати, що їх 
взаємодія, збагачуючи соціальний генотип людського роду, гарантує стійкість і забезпечує передачу 
культурного спадку при зміні епох. У цьому контексті після ідеологічної біполярної системи 
(соціалізм – капіталізм) із закінченням "холодної війни" утверджується короткотерміновий етап 
панування західної цивілізації в однополярному світі. Нині ми вже бачимо розбіжності у взаємодії 
США з країнами Європейського Союзу, а не тільки з Росією, Бразилією, Китаєм, Індією. Це, на наш 
погляд, відображає процес становлення діалогу цивілізацій, що, безумовно, ніяк не може бути 
однозначно зведений до "зіткнення цивілізацій". 
Оригінальний аналіз історичного досвіду Росії (російської цивілізації) демонструє нам робота 

О. Ахієзера "Росія: критика історичного досвіду" [12]. Автор, на наш погляд, використовуючи теорію 
соціокультурної динаміки П. Сорокіна, приходить до висновку, що Росія – це дві цивілізації, які 
фантастично сплетені в тілі однієї країни [12: 785]. Це, зрозуміло, означає стільки ж типів 
ментальності, систем моралі, політичних культур, господарських систем і т.д. Тобто автор розглядає 
Росію як розколоте суспільств, що до цього часу залишається докапіталістичним. Тут, на наш погляд, 
вказується не на відсутність капіталістичного господарства взагалі в історичному розвитку, а на 
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замкнення більшості населення в рамках локальних спільнот на домінуванні докапіталістичних 
відносин, починаючи з відміни кріпацького права, що ставило під загрозу існування держави. Тому 
"розколоте" суспільство було підкорено завданню концентрації масової соціальної енергії з метою 
створення Великої Держави [12: 788]. 
Якщо екстраполювати точку зору О. Ахієзера на цивілізаційне буття українського народу, то 

історична доля двох східнослов’янських народів у цьому плані була ідентичною. За свідченням 
М. Грушевського, напередодні 1917 р. до 95% населення України складалося із селянства. Його 
прив’язаність до землі (так званий антеїзм) була надзвичайною: наприклад, в Катеринославській 
губернії, коли в місті за місячну заробітну плату некваліфікований робітник міг придбати пару коней, 
то український селянин в ім’я збереження свого "високого" соціального статусу не бачив свого 
майбутнього в місті, а їхав освоювати землі в Сибір (за реформою Столипіна). Більше того, 
українська нація була ще більш неповною нацією (за соціальною структурою), ніж російська: 
спостерігалося засилля інонаціонального елементу – росіян, євреїв, поляків і т.д. – у всіх 
найважливіших сферах суспільного життя. На наш погляд, подібна ситуація має місце і донині. 
Просто відсутні наукові дослідження з цієї проблеми. 
Серед останніх вітчизняних досліджень, де розглядається стан глобальної цивілізації та місце в ній 

нашої країни, варто вказати на фундаментальну колективну монографію "Цивілізаційні моделі 
сучасності та їх історичні корені" [13]. Автори (Ю. Пахомов, С. Кримський, Ю. Павленко та ін.) 
розглядають цивілізаційну історію і визначають три основних її ступені: ранні цивілізації (до 
"осьового часу"), традиційні цивілізації і, нарешті, стадії, що почалися в Європі з Відродження і 
Реформації й охопили, завдяки західній експансії, увесь світ, – глобальної цивілізації [13: 6]. Варто 
погодитись з тим, що контури бачення цивілізаційного процесу передбачають, по-перше, внутрішню 
цілісність соціокультурних проявів, котрі реалізуються лише у межах конкретної цивілізації 
(спираючись на О. Шпенглера. – Б. Г.) і, по-друге, проблеми взаємодії конкретних цивілізацій в 
синхронному і діахронному планах [13: 8]. 
Закінчимо наш аналіз праць українських авторів з проблеми культур-цивілізаційного підходу до 

історичного процесу монографією М. Михальченка "Україна як нова історична реальність: запасний 
гравець Європи" [14]. У розділі під назвою "Українська цивілізація як історичний феномен" автор 
виходить із тієї позиції, що існує багато класифікацій типів цивілізації в межах світової цивілізації 
відповідно до різних критеріїв. Наприклад, поряд із ніби опозиційною типологізацією "буржуазна 
цивілізація – комуністична цивілізація" існують глобальні, регіональні, осередкові цивілізації. 
Розглядаючи Україну як етнічну і політичну цивілізацію, автор визначає її як "міст" між Заходом і 
Сходом, "санітарний кордон" між НАТО і Росією, "міжцивілізаційний простір" між європейською і 
євразійською культурою. Тобто Україна частково перебуває у лімітрофному (проміжному) стані між 
західноєвропейською і євразійською цивілізаціями. Українська локальна цивілізація має багато рис 
порубіжної, суміжної цивілізації [14: 302, 307]. 
Різноманітні концепції філософії історії мають чимало спільного. У світоглядному плані вони 

відображають прагнення мислителів охопити соціальне буття як універсум, як цілісну систему (якщо 
навіть ця цілісність розщеплена, як у О. Шпенглера, на окремі культурно-цивілізаційні ареали). 
Таким чином, цивілізація стає наріжним поняттям низки концепцій некласичної філософії історії, 

в яких історичний процес розглядається як поліцентричний, нелінійний рух монадного характеру, в 
якому відтворюється всесвітньо-історичний процес в цілому. 
Отже, цивілізацію можна визначити як технологічну характеристику історично визначеного типу 

суспільства, як матеріально-технічний базис культури. Також існує термін "світова цивілізація", який 
характеризує розвиток суспільства від локальних його форм до "всесвітніх" через розв’язання 
глобальних проблем, що загрожують існуванню людства. 
Цивілізація – це те, що дає комфорт. Це – зручність, яку ми маємо, наприклад, розпоряджаючись 

технікою. Цивілізація – все те, для створення чого достатньо науково-раціоналістичних підходів. 
Тобто, цивілізація "охоплює" засоби, що задовольняють матеріальні потреби людини. Усе інше в 
суспільстві – соціальні взаємини, традиції тощо – належать до культури. Сфера культури – це та, де 
застосовують нестандартні підходи, це спосіб індивідуалізації, внаслідок чого виникають неповторні 
витвори. Культура – це те, за Г. Сковородою, що дух животворить. У контексті протиставлення 
культури – цивілізації: культура як осердя духовних цінностей, зусиль, пов’язаних із внутрішнім 
вдосконаленням особи протистоїть цивілізації як чомусь зовнішньому щодо людини, спрямованому 
на покращення соціального устрою на засадах розуму. Комфорт (його створення й використання) 
пред’являє такі моральні й фізичні вимоги до цивілізованої людини, за яких вона постає "гвинтиком" 
затехнізованого колективу. У неї не залишається ні часу, ні сил для культури, тому вона часто не 
відчуває внутрішньої потреби бути не тільки цивілізованою, але й культурною. 
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Для розвинутих країн Заходу цивілізація – це вільноринкова економіка, правова держава й 
громадянське суспільство. Найбільш очевидним є аспект засвоєння Сходом і Півднем технології, 
економічних, політичних і культурних форм, вироблених у Західній Європі й Америці. 
Нинішня Україна – незалежна держава. Проблема полягає в тому, якою буде ця держава? За 

Конституцією Україна – "демократична, соціальна, правова держава". Тобто країна за своєю 
цивілізаційною орієнтацією вибрала західноєвропейську модель суспільного поступу. На наш погляд, 
реалізація європейського вибору українського суспільства потребує від державно-політичної еліти 
вироблення врівноваженого політичного стратегічного курсу з огляду на лояльність до Росії, тобто 
рівнонаближеність або рівновіддаленість до основних цивілізаційних "гравців" сучасності США – 
Західна Європа – Російська Федерація. 
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Глотов Б. Б. Цивилизационный подход к анализу современного исторического процесса.  

В статье исследуются современные концепции цивилизационного анализа исторического процесса. 
Доказано, что цивилизационный подход сам по себе не в состоянии объяснить причины и механизмы 
перехода от одной фазы цивилизацинного развития к другой. Обоснована необходимость сохранения 
современной цивилизации, вследствие чего социально-политические противоречия в мире не будут 

разрушать механизмов человеческой жизнедеятельности.  

Hlotov В. B. Civilizational Approach to the Analysis of Modern Historical Process. 

The article analyzes modern concepts of civilizational analysis of historical process. It is proved that 
civilization approach cannot explain reasons and mechanisms of transformations from one civilization phase 

to the other. The necessity of the modern civilization preservation is justified; as the result social-political 
contradictions in the world won’t ruin mechanisms of people’s life. 
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МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОНТОЛОГІЇ М. ХАЙДЕГГЕРА 

У статті аналізуються особливості морально-естетичного виміру філософської рефлексії 
М. Хайдеггера в контексті феноменологічно-екзистенційної та онтологічної переорієнтації 

філософії. Досліджено онтологічне підгрунття моральних та естетичних проблем через призму 
причетності людини до буття, поетичного "вчування" та "вслуховування" в істину буття – 

алетейю.  

Філософська рефлексія ХХ ст. характеризується значними ціннісно-орієнтаційними 
трансформаціями, що окреслилися в зрізі феноменологічного, онтологічного, антропологічного та 
комунікативного поворотів, актуалізуючи заміну пануючої в культурному просторі світоглядної 
парадигми класичної раціональності, на проблеми людського існування в його причетності до буття 
та відповідальності за нього. Такий перехід до нових онтологічних підвалин найбільшої тональності 
зазнає у філософському дискурсі М. Хайдеггера, що обумовлює експлікацію феномену буття в 
тісному зв’язку з антропологічними вимірами філософії, охоплюючись такими фундаментальними 
питаннями, якими є питання про людину і про буття, коли буття лише через людське існування в світі 
"дає себе "торкнутися"… саме себе знаходить як буття" [1: 9]. 
Відтак, М. Хайдеггер, на основі феноменологічного методу здійснює радикальний поворот у 

новітній філософії, створивши фундаментальну онтологію, яка "можлива лише як феноменологія" [2: 
35] в якості "екзистенційної аналітики присутності" [2: 13]. Адже у своїй філософії мислитель бере за 
основу не класичну онтологію буття як сутності, а екзистенційну онтологію з наголосом на питаннях 
дослідження глибин внутрішнього світу людини в площині переживання смислу свого існування, 
виправданості особистісної присутності в світі та відповідальності перед лицем буття загалом. Таким 
чином, на вістрі оригінального переосмислення "філософії життя" Дильтея, екзистенційної філософії 
С. Кіркегора та феноменологічної концепції Е. Гуссерля започатковується новий феноменологічно-
екзистенційний напрям у філософії, що у свою чергу здійснює вагомий вплив на формування 
світоглядних позицій таких істотних для сучасного філософського мислення вчень, як філософська 
антропологія, екзистенціалізм, феноменологічна герменевтика.  
Особливості фундаментальної онтології М. Хайдеггера в контексті осмислення проблем 

екзистенційної аналітики Dasein, істини, темпоральності, свободи набувають висвітлення в наукових 
розвідках В. Бімеля [3], П. Гайденко [4], Н. Мотрошолової [5], І. Михайлова [6], М. Позднякова [7], 
З. Зайцевої [8] та ін. Тематизація естетичного контексту нової онтологічної парадигми "після 
повороту" здійснюється такими філософами як, Г. Гадамер [9] А. Вольський [10], Є. Фальов [11], 
С. Ставцев [12], Р. Сафранськи [13], В. Подорога [14] та ін.  
Поряд з тим у сучасних наукових студіях питання проблеми специфіки морально-естетичного 

співвідношення філософських інтенцій М. Хайдеггера достатнього розкриття не набули. Тому, в 
запропонованому дослідженні поставимо завдання експлікації морально-естетичного підґрунтя 
філософії німецького мислителя в зрізі онтологічної причетності людини до буття, турботи і 
піклування про нього, поетичного "вчування" та "вслуховування" з акцентуванням на ролі поетичного 
мистецтва як найбільш адекватного способу долучення до істини буття.  
Етика і естетика для Хайдеггера – це шляхи забуття буття, прояви "деструкції онтологічної 

традиції" з характерним для них осмисленням проблематики поза істиною буття. А, відтак, з метою 
альтернативного утвердження класичним витлумаченням моральної норми та мистецтва виникає 
потреба їх концептуального обґрунтування у зв’язку з істиною-алетейєю.  
М. Хайдеггер у намаганні дистанціювання від логічного схематизму та категорійності 

об’єктивуючої метафізичної традиції в її "неістинності" й "несправжньості" використовує 
надзвичайно широку варіативність мови. Відбувається відхід від традиційного для філософської 
рефлексії способу викладення думок, оскільки мова виступає "домівкою буття", що говорить через 
великих поетів. А місце загальноприйнятих морально-естетичних понять займають такі своєрідні 
словотворення як подієвість, проект, часовість, просвіт, відкритість, світ, земля, алетейя, очевидність, 
міфопоетичні символи та інші. "Хайдеггер, – стверджує Гадамер, – знайшов красномовні метафори, 
за допомогою яких він відвоював новий сенс у фундаментальних логічних і онтологічних понять 
метафізики" [9: 217]. А звідси, вимога "вслуховування" в мову буття для отримання досвіду мови, 
звернення до герменевтичного витлумачення багатствa смислів, закладених у коренях слів, 
інтерпретація поетичних творів, оскільки саме поезія виявляється найбільш наближеною до буття. 
Відбувається своєрідна розробка філософсько-поетичного способу мислення, досить неординарний 
спосіб вираження своїх думок. Поезія ж у статусі метамови постає можливістю висловлення істини 
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буття в горизонті девальвації поета та нівеляції його ролі у створенні художнього твору, адже 
завдання митця редукується лише до "вслуховування" та адекватної відповіді "поклику буття".  
При висвітленні питань морально-естетичних засад філософії М. Хайдеггера суперечливою 

виявляється проблема морально-етичного дискурсу німецького філософа, оскільки інвективи щодо 
відсутності моральних підвалин фундаментальної онтології лунали від Кассірера, К. Льовіта, 
Р. Сафрански, Е. Левінаса, Н. З. Бросової та інших мислителів. Так Р. Сафрански наголошує на 
відкритті "можливостей переживання "великих моментів" нарощування інтенсивності присутності!" 
[13: 234], без окреслення будь-яких ціннісних орієнтирів, коли місце "багатої традиції етичної думки" 
та "об’єктивних моральних постулатів" займає "Ніщо". Н. З. Бросова при трактуванні 
хайдеггерівської концептуалізації неістинності метафізики ставить вагоме питання, на яке, на думку 
дослідниці, не дав конкретної відповіді основоположник фундаментальної онтології: "Чи можливий 
такий межовий (онтологічний) рівень мислення, який компенсував, замінив би проблему морального 
вибору?" [15: 65]  
Але, варто зазначити, що філософ здійснює заперечення етики в її метафізичній формі, 

намагаючись протиставити їй своєрідну етику екзистенції людини. Адже онтологічно-екзистенційна 
структура das Man є неминучою фазою переходу від модусу несправжнього способу існування до 
справжнього. Тобто, в Dasein закладені тенденції віднайдення себе через падіння, драматизм 
розчинення в безособистісній анонімній повсякденності та повернення до екзистенційної цілісності. 
А екзистенціал смерті набуває тлумачення найбільш вагомої екзистенційної структури Dasein, що 
обумовлює "досягнення цілісності присутності" [2: 243] й можливість автентичного розуміння і 
оцінки життя та його сенсу. Зокрема, А. Гусєйнов вважає, що запитування людини про себе і про світ 
як "пастора буття", а не володаря світу та власника істини, відкриває нові горизонти моральних 
орієнтацій буття людини-в-світі. Російський філософ відзначає: "Слухати буття стає своєрідним 
імперативом, що містить в собі етичний зміст" [16: 742].  
М. Хайдеггер, у свою чергу, здійснює досить незвичну інтерпретацію сутнісного змісту терміну 

"етика" через призму сентенції Геракліта "етосу" як "місцеперебування", що є для людини "відкритим  
простором для присутності Бога", стимулюючи до осмисленого перебування в близькості до істини. 
Адже, "думка, що мислить істину буття в сенсі початкової стихії людини як екзистуючої істоти, є 
сама по собі вже етика у її витоках" [17: 216]. А тому вимоги i норми дарує саме буття лише при 
умові близькості, "прив’язаності людини" до нього, вимагаючи та зобов’язуючи до виконання 
настанов, які "повинні стати законом і правилом для людей" [17: 218]. 
Тобто, при критиці інтелектуалістської раціоналістичної традиції витлумачення етики та естетики 

утверджуються онтологічні підвалини нової етики й естетики в здійсненні істини буття, що неминуче 
потребує причетності людини та її зв’язку з буттям. А своєрідним вузлом єдності морального та 
естетичного у фундаментальній онтології Хайдеггера постає художньо-поетична подієвість буття. 
Проблема істини через призму здійснення буття в німецького філософа проявляється завдяки 

"подієвій відкритості" як просвіту відкритості буття та відкритості людини. Адже після повороту 
екзистенція дeфінується в горизонті такого особливо-унікального буття сущого, якa "стоїть відкрито для 
відкритості буття, уміючи в ньому стояти" [17: 31]. Тобто, спроби розуміння істини в якості 
"неприхованості", певного розкриваючого начала, що "висвітлює сокрите" відбувається у фокусі діалогу 
з грецькою традицією. Зокрема, на думку Хайдеггера, саме Парменід вперше виявив нерозривність між 
буттям та істиною, яка у Платона та Аристотеля набуває характеристик пізнання сущого i автентичності 
поглядів, заклавши тенденції забуття буття для всієї західноєвропейської традиції.  
Відбувається феноменологічна інтерпретація істини-алетейї на основі головного принципу 

"самовиявлення феномену". Вальтер Бімель, тематизуючи проблему істини у філософському дискурсі 
основоположника фундаментальної онтології, стверджує: "Перекладаючи алетейю як "несокритість", 
Хайдеггер не лише хоче надати більш точний, дослівний переклад, але, швидше, хоче зробити 
видимим досвід переживання, пов’язаний з цим феноменом" [3: 118]. Тобто, акцент робиться на 
досвіді переживання неприхованості істини в сенсі взаємозв'язку алатейї та Dasein, адже як Буття 
потребує Dasein для свого здійснення так і Dasein у фокусі основоположного екзистенціалу турботи 
через модуси розуміння, мови, совісті, страху, смерті та рішучості повернуте і відкрите для Буття. 
Однак, слухати поклик буття і нести істину буття в близькості до нього припадає на долю мислителів 
і поетів. Тому найбільш адекватним способом наближення до буття є мистецтво, в якому 
здійснюється істина і розкривається прихованість сущого.  
Редукція традиційної естетики до суб’єктивного переживання прекрасного потребує, на думку 

мислителя, подолання естетики із запереченням її естетично-ціннісного потенціалу та посиленням 
особливого акценту на онтології мистецтва. Прекрасне, за Хайдеггером, не суб’єктивне переживання, 
а показ у творах мистецтва феномена істини в площині відкритості, коли буттєве вступає в 
проявленість, це "спосіб, яким існує істина-несокритість", незалежно від митця. Воно виступає одним 
із способів досвідного пізнання істини не лише твору мистецтва, а буття загалом. 
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А, відтак, саме через твори мистецтва здійснюється відкритість з найбільшою проявленістю, а 
досяжність сущого артикулюється шляхом осмислення речі, що викликає довіру та надійність, 
безпосередню близькість з людиною. Зокрема, такий своєрідний підхід до мистецтва німецький 
філософ демонструє при інтерпретації полотна Ван Гога "Черевики". У праці "Витоки твору 
мистецтва" Хайдеггер пише: "Тривожна турбота про майбутній хліб насущний пронизує ці черевики, 
турбота, яка не знає жалю, і радість, яка не шукає слів, коли пережиті важкі дні, трепетний страх в 
очікуванні родів і тремтіння передчуття смерті, що наближається. Землі належать ці черевики…, і з 
цієї зберігаючої приналежності землі виріб постає для того, щоб покоїтися в самому собі" [18: 118-
119]. А, відтак, джерелом художнього твору, на думку філософа, є суперечність землі і світу в їх 
розриві та суперечності, що переходить у взаємодію, зумовлюючи єдність і цілісність твору та 
використовується митцем з метою реалізації істини. Селянські черевики, що символізують важкі 
селянські будні, грецький храм, що втілює складність відносин античної культури – проявляють 
спосіб буття твору завдяки тому світу, якому вони належать, перебуваючи на своєму світі. Так, 
грецький храм знаходиться на своєму місці і у своєму світу, селянські черевики виражають свій світ 
важкої праці.  
Таким чином, мистецтво не створює істину, а стає тією площиною, на якій здійснюється і 

освоюється істина, перебуваючи в її підпорядкуванні. Напруга "відновлювання світу" і "поставлення 
землі" приводить до проявленості несокритості, коли "сіяння проявленості є прекрасним", а суще в 
просвіті буття стає довірливо-близьким, несокритим, правильно пізнаним. У зв’язку з цим Гадамер 
зауважує: "А те, що таким чином засвідчується в художньому творі, складає сутність буття загалом. 
Суперечка розкриття і приховування – це не всього лише істина творіння, але істина всього сущого. 
Адже істина як несокритість завжди представляє собою таку взаємну протидію розкриття і 
прихованості" [9: 123].  
З метою відновлення ролі мистецтва для вираження істини буття Хайдеггер, на відміну від 

естетичних категорій, здійснює специфічне термінологічне конструювання мови мистецтва. Для 
німецької духовної культури є притаманним перетинання філософської поезії (Фр. Гельдерлін, 
Новаліс, І. Гете, Р. Рільке, Г. Тракль, Ст. Георге та ін.) та поетичної філософії (Новаліс, брати 
Шлегелі, Фр. Шлеєрмахер та ін.). Через таку діалогічність філософії та поезії утверджувалися 
альтернативи абстрактному теоретизму, коли завдяки поетичному символізму, метафоричності, 
словотворчості закладалися потенційні можливості наближення до таємниць буття. Так і для 
М. Хайдеггера поезія – прамова утвердження істини буття, адже сила мови промовляє в поезії. Відтак, 
німецький філософ використовує міфопоетичну символіку для витлумачення художнього твору 
(суперечність світу та землі), мови (небо і земля, могутність глибин і висот), дійсності (земля, небо, 
смертне і безсмертне). Тому своєрідними міфологічно-поетичними маніфестаціями постають 
суперечність відкритості світу та самозамкненості землі, символічність четвериці, де "земля і небо, 
божества і смертні, самі по собі єдині один з одним, взаємно належать один одному в односкладності 
єдиної четвериці" [17: 324].  
Символічність пізнього Хайдеггера викликає інтерес у філософських дослідженнях 

С. М. Ставцева, В. Подороги, Є. Фальова та ін. Зокрема, С. М. Ставцев акцентує увагу на трактуванні 
концепції становлення істини в її боротьбі між прихованим і відкритим, неістинним та істинним: 
"сутність істини в цьому сенсі є, в першу чергу, "суперечка" істини ("відкритості") і неістини 
("закритості"), представленою у свою чергу, "суперечкою" "землі" і "світу" [12: 162]. В. Подорога 
вважає, що М. Хайдеггер світ "четвериці" протиставляє світу "постава", й занурюючись в архаїку 
німецької та давньогрецької мов, створює своєрідну термінологію. "У цьому, – стверджує філософ, – 
Хайдеггер надзвичайно близький до М. Іліаде, Р. Отто і особливо до К. Юнга, який намагався 
побудувати архетипну структуру цілісного буття" [14: 270].  
Відтак, для німецького мислителя буття через призму смислового "цифрового коду" [11: 156] 

відкриває себе, окликає людину, розкриваючи суще. Воно потребує мислителів та поетів, як 
посередників між буттям та людьми, щоб надати слово, через яке істина як дар, вістка самого буття 
передаватиметься світу. Так, Хайдеггер при здійсненні герменевтичної інтерпретації вірша Георге, а 
саме його висловлювання "Немає буття де не існує слова" [17: 303], намагається пережити сутність 
мови завдяки відношенню слова і речі. На думку філософа, слово перетворює річ в суще, здобуваючи 
йому буття. Поет отримує слово від богині долі з джерела мови й повинен нести його як дар, оскільки 
воно має велику силу, зумовлюючи проявленість сущого. Надання слова, яке "показує", "висвітлює", 
"проявляє", "звільняє" потребує перебування у просвіті буття. Тому це не свавільна поетична оповідь, 
а "послух поклику буття", що дає можливість піднести поета до буттєвого акту "іменування сущого". 
Завдяки надання імені сущому поет створює світ. Але, оскільки слово надається буттям, тому дуже 
важливо поету почути поклик буття, що протистоїть поглинанню людини сущим і надає міру 
правильності існування. 
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Таким чином, морально-естетичний вимір філософії Хайдеггера проявляється в контексті 
подієвого здійснення буття істини, що передбачає критичний перегляд метафізичної традиції та 
наближення до істини буття не через логічно-опосередковані схеми та структурні апріорні модуси 
Dasein, а завдяки новій міфопоетичної філософській мові. Відбувається своєрідне протиставлення 
суб’єктивній етиці та естетиці метафізичного мислення онтологічної морально-естетичної концепції 
близькості людини до буття, поетичного вслуховування в істину буття та отримання слова-дару, що 
дає міру правильності існування. Адже людське існування потребує певної етизації з метою 
запобігання деструктивно-руйнівних проявів реалізації Dasein в її екзистенційних модусах. А 
представлення людини-в-світі як "сторожа" та "пастора" буття окреслює нові перспективи морально-
естетичних орієнтирів, коли істина буття оприявлюється міфопоетичною мовою великих поетів.  
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Залужная А. Е. Морально-эстетические основания фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. 

В статье анализируются особенности морально-эстетического измерения философской рефлексии 
М. Хайдеггера в контексте феноменологически-экзистенциальной и онтологической переориентации 

философии. Исследован онтологический фундамент моральных и эстетических проблем через 
призму сопричастности человека к бытию, поэтического "вчувствования" и "вслушивания" в истину 

бытия – алетейю. 

Zaluzhna A. Ye. The Moral and Aesthetic Principles of M. Heidegger’s Fundamental Ontology. 

The article deals with the analysis of peculiarities of the moral and aesthetic dimension of M. Heidegger’s 
philosophical reflection in the context of phenomenologically-existential and ontological reorientation of 

philosophy. The ontological principle of the moral and aesthetic problems in the light of a person’s 
involvement in the being, poetical "attentive hearing" and "attentive listening"to the truth of the being 

(aletheia) is researched. 
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КУЛЬТУРФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КУЛЬТУРНИХ ЗМІН 

У статті аналізуються проблеми вивчення процесів, які відбуваються у культурі, а саме проблеми 
культурних змін. Акцент зроблений на культурфілософських підходах, що дозволяє зосередитись на 
таких проблемах, як пізнання загальних законів культурогенезу, діалектика змін та становлення, 

визначення культури та культурних цінностей, а також їхнього змісту, співвідношення культури та 
цивілізації. 

Про складність і неоднозначність процесів, які відбуваються у культурі сьогодення, свідчить 
відсутність єдиного погляду на їхню природу у середовищі дослідників, експертів, аналітиків. Деякі з 
них пов’язують зміни у культурі з глобальною експансією західних цінностей ("вестернізація"), котрі 
часто асоціюються, насамперед, з американським способом життя ("американізація"). Інша група 
дослідників звертає увагу на стрімку експансію певних зразків східної культури у західний світ 
("орієнталізація"). 
Культурні зміни є безпосереднім об’єктом філософії культури як філософської дисципліни, "що 

вивчає культуру у всій багатоманітності її історичних форм та багатогранності структурних 
специфікацій" [1: 687]. Разом із тим філософія культури як міждисциплінарна сфера досліджень 
перебуває у тісному взаємозв’язку з такими дисциплінами, як філософія історії, соціологія культури, 
етнографія, культурна антропологія, народознавство тощо. На відміну від конкретно-наукового 
вивчення культурних феноменів та їх змін у межах того чи іншого дослідницького підходу, філософія 
культури розглядає сукупність загальних і методологічних проблем культури засобами філософії. 
Таким чином, розвиток філософії культури відбувається у тісному зв’язку з конкретними 
культурологічними дослідженнями. Крім того, філософія культури досліджує загальні методологічні 
засади культурологічних досліджень. Водночас, дисципліни культурологічного циклу орієнтуються 
на методологічні та світоглядні установки філософії культури як на основу, своєрідний "каркас" 
конкретних досліджень. 
Відповідно і філософія культури (культурфілософія) не може бути редукована до якогось із 

розглянутих раніше підходів, а саме еволюціоністського, функціонального чи дифузіоністського. 
Також неправомірно зводити філософію культури до матеріалістичного розуміння історії та 
формаційного підходу (марксизм), що розвивається в його межах, оскільки цикли розвитку культури 
не збігаються безпосередньо з етапами історичного розвитку та змінами суспільно-історичних 
формацій.  

Мета даної статті полягає у визначенні природи, особливостей, тенденцій, механізмів і рушійних 
сил змін як сутнісної характеристики культури. 
Філософія культури зосереджується на таких проблемах, як пізнання загальних законів 

культурогенезу, діалектика змін та становлення, визначення культури та культурних цінностей, а 
також їхнього змісту, співвідношення культури та цивілізації тощо. У певному сенсі філософія 
культури, як зазначалося раніше, претендує на побудову синтетичної теорії культури.  
Значний внесок у розвиток філософії культури зробили М. Я. Данилевський, К. Леонтьєв, 

О. Шпенглер, А. Тойнбі. Вони розглядали різноманітні культури як самодостатні "організми", 
життєвий цикл яких розгортається відповідно до внутрішніх законів розвитку. 
Відповідно до такого погляду кожна культура переживає народження, зростання, розквіт та 

смерть. Смерть культури настає в результаті розпаду цільових причин її розвитку. 
М. Я. Данилевський вважав, що основу культури становить етнічний чинник. Культури не можуть 
впливати одна на одну, тобто він заперечував можливість культурної дифузії. Водночас, культурний 
процес уявлявся йому достатньо динамічним. Припускалося, наприклад, існування культур-санітарів, 
які виконують функцію "усування" культур (цивілізацій), які віджили своє або застаріли. Для опису 
"життєвого циклу" культур використовувалися також аналогії з динамікою фізіологічного процесу. 
Культура як певна цілісність поділялася на "життєздатні" культурно-історичні типи, що перебувають 
у неперервній боротьбі як між собою, так і з природою [2: 478].  
М. Я. Данилевський розглядав як джерело культурних змін різноманітні види діяльності – 

релігійну, культурну, політичну й економічну, причому до культурної діяльності він включив 
"здобування й обробку предметів зовнішнього світу" для потреб людини. Наполягаючи на 
циклічності у розвитку культур, М. Я. Данилевський не заперечує й чинник лінійної еволюції, 
стверджуючи стадіальність у розвитку культур: спочатку виникли автохтонні культури, а потім – 
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"одноосновні" та "багатоосновні" типи культур, наприклад германо-романський. Проте джерела 
розвитку вихідних – "автохтонних" культур – російський мислитель не називає.  
Джерелом культурних змін М. Я. Данилевський вважав протиріччя, що виникають між різними 

видами діяльності, наприклад між політичним та економічним життям. Для подолання протиріч і 
створення "чотирьохосновного" культурно-історичного типу, до якого він відносив, насамперед, 
російську культуру, недостатньо лише розімкнути циклічну еволюцію культурно-історичних типів. 
Неповнота реалізації програми розвитку призводить до занепаду, згасання тих чи інших культурно-
історичних типів, негативних змін у них, тоді як повноцінна та всебічна реалізація всіх видів 
діяльності має сприяти еволюції телеологічного (цілеспрямованого) типу. Однак джерела 
цілепокладання М. Я. Данилевський також не розкриває.  
К. Леонтьєв також дотримувався ідеї замкненого самодостатнього розвитку культур. Правда, 

чинником, який визначає ідентичність культури, він вважав (хоч і не завжди послідовно) релігію. 
Процес розвитку, у тому числі й культури, учений розглядав як поступовий перехід від простого до 
складного, від простоти до оригінальності. При цьому спеціально наголошувався природний характер 
розвитку, що передбачає неперервність змін як на мікро-, так і на макрорівнях. Завершує процес змін 
культури неминуче "вторинне змішувальне спрощення" [3: 116]. К. Леонтьєв висловлює припущення 
про існування граничного часу існування культури (1000-1200 років). Як приклад, він наводить 
феномен візантійської культури, після занепаду якої окремі її елементи й зразки продовжили своє 
існування в інших культурах-спадкоємицях.  
Німецький філософ і історик Освальд Шпенглер, наголошуючи на безпосередньому зв’язку своєї 

концепції із творчістю М. Я. Данилевського, втім, вкрай негативно оцінював роль залишкових 
елементів "попередньої" культури, яких вона має позбавлятися.  
О. Шпенглер також стверджує, що людство має свої темп і тривалість життя. Існують різні форми 

культури, кожна з яких має власну ідею, пристрасть, життя і смерть. Рушійною силою змін є душа 
культури, котра вирізняється, справджує себе, реалізуючи свої потенції, а потім вмирає. Мета 
розвитку й існування культури являє собою боротьбу з оточуючим хаосом, але коли ця мета 
досягається, культура вмирає, трансформуючись у цивілізацію. Цивілізація – це "застигла" культура 
[4: 2: 718]. Цивілізація перешкоджає розвиткові нових, молодих і життєздатних культур, нав’язуючи 
їм застарілі форми – "псевдоморфози".  
Говорячи про життєвий цикл культури, О. Шпенглер, однак, не вказує на чинники, що визначають 

тривалість життя культури, неминучість її згасання й занепаду. Згідно з уявленнями О. Шпенглера, 
культура безперервно веде боротьбу "проти зовнішніх сил хаосу та внутрішньої несвідомості, де 
причаїлися ці сили". Народження та розвиток конкретної культури пов’язані також із місцевістю, до 
якої "вона залишається прив’язаною наче рослина".  
Таким чином, уявлення про життєвий цикл культури, її занепад і смерть, її боротьбу із силами 

хаосу є скоріше метафорою, ніж пояснюючою концепцією.  
Англійський історик та соціолог А. Тойнбі також дотримувався ідеї локального розвитку культур, 

спираючись на фактор релігійної належності. Рушійною силою розвитку він називає "виклики", на які 
кожна культура і цивілізація дає відповідь: одні гинуть, а інші переживають розквіт. Таким чином, 
зовнішні виклики спонукають до певних змін, але далеко не завжди ці зміни набувають форми 
адаптивної відповіді. Крім того, він роз’єднує поняття "технічний прогрес" і "розвиток" цивілізацій. 
На думку А. Тойнбі, цивілізація існує завдяки постійним зусиллям людини, котра і є "агентом" змін 
[5: 326]. 
Аналізуючи та розвиваючи концепцію А. Тойнбі, сучасний український культуролог 

Ю. В. Павленко доповнює її методологічними підходами марксизму, а саме – уявленнями про 
стадіальний розвиток, поняттям "осьового часу" К. Ясперса і поняттями синергетики. Синергетичний 
підхід використовується тут для пояснення ролі суб’єктивного чинника. Процес змін у цілому 
розглядається у контексті таких понять, як "адаптація до середовища", "діяльність", "міжкультурні 
комунікації", а самі зміни розуміються як надбудова над місцевою культурою, що підпадала під 
різного роду дії. Таким чином, у моменти внутрішньої напруги дія суб’єктивних чинників стає 
частішою та може призводити до непередбачених змінювань усієї культури як системи [6: 500]. 
Ф. В. Лазарєва, аналізуючи концепцію А. Тойнбі, звертає увагу на активну меншість, периферійні 

феномени, реакції типу "виклик-відповідь", у результаті чого динаміка культури пов’язується із 
проблемою взаємодії на периферії цивілізації. 
П. Сорокін, відомий не лише як американський культуролог, але й як соціолог, також виходив із 

того, що кожна велика культура являє собою "єдність або індивідуальність", яка базується на єдиному 
принципі – цінностях. Саме в силу такого взаємозв’язку зміни в одній сфері культури неминуче 
ведуть до схожих трансформацій решти складових культури [7: 1: 220]. Кожна культура послідовно 
еволюціонує від чуттєвого типу до ідеаціанального через низку криз, пов’язаних із руйнацією засад 
цієї культури. Трансформація культури не означає загибелі суспільства чи культури в цілому, а є 
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лише однією із форм її реалізації. У такому разі П. Сорокін вступає у полеміку з О. Шпенглером, який 
писав про смерть культури.  
Культура розглядалася, насамперед, як одна з підсистем суспільства, що відповідає за сферу 

цінностей, які П. Сорокін піддавав інтерпретації у поняттях соціології. Зміну цінностей і типу 
культури він ототожнює зі зміною одного способу життя на інший. Життя суспільства він уявляв як 
безкінечну зміну типів культури. Циклічні еволюції тут пояснюються соціологічними чинниками: 
П. Сорокін неодноразово висловлювався не стільки про жорсткі закономірності у процесі таких змін, 
скільки про те, що мають місце "флуктуації" – ненаправлені коливання у соціокультурних процесах. 
Отже, П. Сорокін вступає у полеміку із прогресизмом, особливо марксистського типу [7: 2: 326]. 
Припущення про існування ненаправлених флуктуацій, які спроможні змінити напрям розвитку 
суспільства в цілому, є надзвичайно продуктивним у світлі розвитку подальших синергетичних 
концепцій.  
Лев Гумільов у своїй культурфілософській концепції також дотримується думки, що єдиної 

загальнолюдської культури не існує. Він вважав, що наявність єдиної культури може спричинити 
спрощення системи, що у подальшому призведе до її затухання і загибелі. Лише велика кількість 
елементів, на думку Л. Гумільова, забезпечує усталеність і життєздатність системи. Зміни Л. Гумільов 
пов’язує зі спрощенням, яке призводить до культурної уніфікації, котра у реальності знижує 
варіативність відповідей системи на зовнішні виклики. Таким чином, погляди Л. Гумільова на 
системну природу культури методологічно пов’язані із загальною теорією систем Л. фон Берталанфі.  
Головним механізмом змін культури Л. Гумільов називає пасіонарність, тобто періодичні сплески 

культурної творчості. Початок розвитку культури у вигляді пасіонарного поштовху пов’язувався з 
негаентропією, а подальший розвиток культури здійснюється у бік ентропії [8: 297]. При цьому 
категорично заперечувалася можливість циклічного розвитку, оскільки фінальним етапом розвитку й 
існування культури є її загибель. У своїй теорії культури Л. Гумільов значну роль відводив фактору 
ландшафту, різноманітні трансформації якого безпосередньо можуть спричиняти зміни культурного 
типу. Таким чином, теорія культури Л. Гумільова належить до теорій лінійного типу.  
Лінійний підхід у філософії культури розробляв і німецький філософ Карл Ясперс. Він підкреслює 

спільність культурної історії, що задається вступом "дрімаючих" суспільств до "осьового часу". 
"Осьовий час, – пише К. Ясперс, – ніби проливає світло на всю історію людства, причому таким 
чином, що вимальовується дещо, подібне структурі світової історії" [6: 465]. Водночас, "осьовий час 
свідчить про зникнення великих культур давнини, що існували тисячоліттями. Він розчиняє їх, вбирає 
їх у себе – незалежно від того, чи є носієм нового народ стародавньої культури чи інші народи". 
К. Ясперс визнає, що для багатьох народів, які перебувають на рівні "природного" існування, 

зіткнення із осьовим часом означало вимирання. Джерелом руху є активність меншості, яка веде за 
собою решту людей. Отже, за К. Ясперсом, історія – "це постійне і наполегливе просування вперед 
окремих людей" [6: 478]. В умовах доби збурень і протиріч народжується особистість, а неперервне 
спілкування людей сприяє духовному поступу. Цей поступ стає основою тих змін, які охопили життя 
народів, що сприйняли ідеї "осьового часу". Водночас людська маса перешкоджає розвиткові 
("паралізує усі поривання"), і цим можна пояснити неоднозначний і невизначений хід історичних 
подій.  
Західній культурі притаманна динамічність, оскільки вона допускає винятки, відступи від догм, 

які стають "маяками" можливих напрямів руху [6: 369]. Зіткнення протиріч, таким чином, 
тлумачиться як джерело динамізму західної культури, внутрішня енергія її змін. У цілому розвиток 
людської культури має кумулятивний характер, досягаючи "єдності цілого" у процесі еволюції 
людства як цілого. 
Оригінальною та надзвичайно цікавою уявляється філософія культури нідерландського філософа 

Й. Хейзинги стосовно проблеми змін у культурі. Й. Хейзинга не пише безпосередньо про культурні 
зміни, але зазначає, що основу культури складає активна діяльність людини – гра як універсальна 
модель "перетворення" дійсності [5: 395].  
Виходячи із того, що гра розглядається як головний інструмент формування культури, 

Й. Хейзинга трактує її як визначальний механізм відтворення, яке за своєю природою є 
консервативним. Отже, зміни у культурі пов’язані із втратою ігровим чинником своєї дієвості, як це 
трапилося, наприклад наприкінці існування Римської імперії. Це, у свою чергу, призводить до 
зменшення інтенсивності змінювань у тих чи інших проявах культури, наприклад, до спрощення 
західноєвропейського костюму упродовж XIX-XX ст.  
Однак сам принцип гри виявляється не універсальним, оскільки може бути зміщеним у процесі 

суспільного розвитку на другий план. Тому процес розвитку в цілому Й. Хейзинга, як і О. Шпенглер, 
визначає як рух від культури до цивілізації [7: 450]. Попередити занепад культури може лише щось 
"нове та несподіване", що з’являється наприкінці кожної доби. Правда, це "нове" може означати і зло, 
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тому лише зміни дійсно духовного стану людини приводять до зміни культури у сенсі виходу її із 
кризи.  
Філософія культури Й. Хейзинги знайшла чимало послідовників. Наприклад, С. Лем також 

використав ігрову концепцію Й. Хейзинги для аналізу механізмів змін у культурі. Природа є 
джерелом "неалгоритмічних" змін. Ігровий характер культури дозволяє людині виробляти моделі 
можливої поведінки, які носять варіативний характер. Випадкові комплекси поведінки, що виникають 
безпосередньо після успішної адаптації до середовища, тільки через деякий час "костеніють" і 
фіксуються у нормах, однак характер цих комплексів на момент свого виникнення є випадковим, 
тобто, по суті, це лотерея. 
Такого роду уявлення можна порівняти з "точкою біфуркації" у межах синергетичної методології. 

Варто зауважити, що залишається нез’ясованим, чому саме виникає смуга свободи, де можливий 
вибір альтернатив, які явно виходять за межі функціональної адаптації. 
Позицію С. Лема у питанні щодо змін можна було б назвати синтетичною, тому що у ній 

відстежується спроба поєднати діяльнісний та ігровий підходи, де головним моментом змін, на думку 
С Лема, є гра, можливість якої забезпечується адаптивним зусиллям спільноти. У цьому сенсі вона 
виступає як "надбудова", що розміщується над продуктивною діяльністю. 
На думку французького філософа А. Бергсона, культура змінюється завдяки закладеній у 

людському розумі відкритості для змін. Свої "метафізичні" прозріння, висловлені у "Творчій 
еволюції", А. Бергсон пристосував до суспільства та суспільного розвитку у праці "Два джерела 
моралі та релігії". Зміни до суспільного життя вносить творча діяльність розуму, що протистоїть 
звичаю – рутинному, спрямованому на відтворення того, що вже було, і це неминуче призводить до 
"накопичення міазмів" [9: 227]. Універсальна творча сила, "життєвий тиск" підштовхує людину до 
розвитку рефлексії, котра і сприяє прогресуванню людини та суспільства.  
У той же час прогресивному руху перешкоджають звичаї, соціальні імперативи, що породжуються 

прагненням людини до безпеки. Зміни відбуваються уривчасто, стрибками, тому й еволюція в цілому 
носить переривчастий характер і досягає при кожній зупинці досконалої у своєму роді комбінації.  
Таким чином, А. Бергсон дотримується концепції переривчастої еволюції, що відбувається 

шляхом руху від однієї "стадії" розвитку до іншої. Природа та механізм такої стрибкоподібної 
культурної еволюції відрізняється від дарвінівської еволюції у живій природі як природничо-наукової 
теорії. Як засвідчує А. Бергсон, проходячи через матерію, свідомість приймає форму розуму, який 
виробляє знаряддя. Розум означає відірваність від біологічного життя, відкритість, яка є джерелом 
неперервних змінювань або проявом "творчої еволюції" у соціальному житті. Його джерелом є Бог. 
Виникає індивідуальність, здатна долати кордони, зумовлені матеріальністю, яка таким чином 
продовжує термін дії божественного діяння [9: 305]. Бог дає їй надпотужні життєві сили, які є 
джерелом нескінченного пориву. Індивід набуває здатності звертатися до людства в цілому. На цьому 
базується "динамічна мораль", мораль "відкритого суспільства" на противагу статичній моралі 
закритого суспільства. Причому А. Бергсон наголошує на нероздільності внутрішньої та зовнішньої 
відкритості. Джерелом прогресу, за А. Бергсоном, є невелика кількість особистостей, знахідки та 
досягнення котрих розвиваються ушир. Природа, життя, життєвий порив – усе це фундаментальна 
першооснова прогресу. До того ж, під цією природою А. Бергсон розуміє "природу, що творить" 
Б. Спінози [9: 380]. 
Таким чином, різноманітні концепції і теорії філософії культури по-різному інтерпретують 

механізми і природу культурних змін, а також їх роль в історії людства, в історії культури взагалі.  
Перспективи подальшого дослідження. Подальше дослідження культурних змін знайде 

практичне застосування при визначенні напрямів і механізмів культурної політики на державному та 
регіональному рівнях. Вони можуть використовуватись у діяльності громадських і політичних 
організацій України для оптимізації ефективності реалізації різноманітних культурних проектів, 
програм та заходів. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Головко Б. Філософія культури / Б. Головко // Філософський енциклопедичний словник. – Київ : Абрис, 

2002. – С. 678–679. 
2. Данилевский М. Я. Россия и Европа / М. Я. Данилевский. – М., 1991. – 478 с. 
3. Леонтьев К. Византизм и славянство / К. Леонтьев // Антология культурологической мысли. – М. :  РОУ, 

1996. – С. 116–117. 
4. Шпенглер О. Закат Европы (в 2 т.) / О. Шпенглер. – Минск : Попурри, 1999. – Т. 2. – 718 с. 
5. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории / А. Дж. Тойнби. – СПб. : Ювента, 1996. – 480 с. 
6. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М. : Республика, 1994. – 527 с. 
7. Сорокин П. А. Социальная культурная динамика : в 4 т. / Питирим Сорокин. – СПб. : РХГИ, 2000. – 
Т. 1-4. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Філософські науки 

 
16 

8. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилёв. – Л., 1990. – 310 с. 
9. Бергсон А. Два источника морали и религии. – М. : Канон, 1994. – 384 с. 
10. Хейзинга Й. HOMO LUDENS. В тени завтрашнего дня / А. Хейзинга ; [пер. с нидерл. / общ. ред. и 
послесл. Г. М. Тавризян]. – М. : "Прогресс-Академия", 1992. – 464 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 01.10. 2010 р. 

Иванова К. А. Культурфилософские подходы к анализу культурных изменений. 

В статье анализируются проблемы изучения процессов, которые происходят в культуре, а именно 
проблемы культурных изменений. Акцент сделан на культурфилософские подходы, что позволяет 
сосредоточиться на таких проблемах, как познание общих законов культурогенеза, диалектика 

изменений и становления, определение культуры и культурных ценностей, а также их содержания, 
соотношения культуры и цивилизации. 

Ivanova K. A. Cultural Philosophical Approaches in the Analysis of Cultural Changes. 

The article investigates problems of processes learning occurring in culture, namely problems of cultural 
changes. The stress is laid on the cultural philosophical approaches that allows concentrating on such issues 
as cognition of general cultural genesis legislation, dialectics of alterations and becoming, determination of 

culture and cultural values along with their content, correspondence of culture and civilization. 
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НАСИЛЛЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

У статті досліджуються зміст та форми насилля у сучасному глобалізованому світі. 
Стверджується, що основним об'єктом ворожості, який інтегрує суспільство, є суб'єкти, здатні до 
насилля, до яких у західній цивілізації відносять мусульман, афроамериканців, іммігрантів тощо. 
Образ суб'єкта, здатного до насилля, формується у масовій культурі, в якій саме насилля й 

культивується. 

Актуальність. Сучасні соціальні, економічні, політичні та культурні процеси, об'єднані 
глобалізаційною стратегією, дедалі з більшою силою загострюють конфлікти, в яких основним носієм 
невдоволеності є індивід, котрий протиставляється існуючим соціальним порядкам і втрачає здатність 
до подальшого саморозвитку. Цей конфлікт є надзвичайно довготривалим, має латентний характер: 
на певних етапах історичного розвитку відбувається своєрідний бунт, який, набуваючи значних 
масштабів поширення, стає складовою суспільної свідомості. Синергія бунту відшуковує "новий 
шлях" суспільно-політичного розвитку, який на первинному етапі надає людині відчуття свободи, але 
водночас спричиняє появу цілого комплексу примусів не тільки стосовно тих, хто заперечує нові 
зміни взагалі, а й тих, хто навіть сумнівається стосовно їх необхідності. Відтак, об'єктивується 
політична потреба використання насилля як форми соціального розвитку. Феномен насилля немов 
пронизує історію людських взаємовідносин, найбільш повно розкриваючись саме у такі "бунтівні", 
"революційні" моменти. Квінтесенцією насилля в історії людства сміливо можна назвати період від 
початку Першої світової війни до завершення Другої. Нинішня епоха – епоха глобалізму позначається 
прагненням усієї світової спільноти до демократизації як єдино правильної стратегії розвитку кожної 
національної держави. Демократія, за своєю сутністю, передбачає створення таких соціальних 
відносин, які б виключали прямі насильницькі дії з боку певних владних інституцій, соціальних груп 
чи окремих осіб. А отже, змінюється і форма реалізації насилля. Водночас перед науковцями 
актуалізується проблема зміни соціальної дії насилля за змістом під впливом глобалізаційних 
процесів. 

Метою статті є аналіз здійснення соціального насилля в сучасному суспільстві, яке зазнає впливу 
глобалізаційних процесів. 
Насилля постає формою суспільних відносин, за яких одні індивіди, а також їх групи та організації 

частково чи повністю підкорюють інших, використовуючи методи примусу та загрози життю. 
Поняття "насилля" розуміється у соціально-філософському змісті, по-перше, як невиправдане, 
несправедливе використання сили для вирішення певних соціальних завдань, що зазвичай призводить 
до перекручення поставлених (навіть благородних) цілей i мети, а, по-друге, як примус (дія), до якого 
вдається особа, група, держава для досягнення поставлених цілей; це використання сили пов’язане з 
прямим заподіянням фізичного, психічного чи морального збитку iншiй особі або державі чи 
погрозою такого заподіяння [1: 114]. Насилля реалізується через дію, що не отримала схвалення від 
об'єктів, на які вона спрямована, їх права та інтереси ігноруються. Проблема насилля постійно 
об'єктивується та переосмислюється на кожному етапі історичного розвитку людства. У цьому 
аспекті актуалізується питання, чим може виправдовуватися насилля. А. А. Гусейнов визначає такі 
ключові напрями його розв'язання: 1) насилля як відмова від часткового на користь цілого; 2) насилля 
як жертва заради майбутнього; 3) насилля як спосіб боротьби за принципом "мета виправдовує 
засоби"; 4) легітимне насилля задля справедливості; 5) насилля як історичне діяння, необхідна форма 
висхідного розвитку суспільства [2: 15]. Глобалізм як політична ідеологія соціальних сил, котрі 
прагнуть спрямувати глобалізаційні процеси у власних інтересах, прагне комплексно 
використовувати усі вказані напрями, визначаючи необхідність використання різних методів насилля 
(наприклад, "для боротьби з тероризмом", "для стабільності в регіоні", "для проведення непопулярних 
реформ", "для захисту інтересів європейської чи світової спільноти"). Водночас, сучасний світ 
регулярно переживає неконтрольовані локальні спалахи насилля з боку населення як певний протест 
не лише проти діяльності влади, але й проти соціальних процесів, спричинених глобалізацією. 
"Стихійне", "ірраціональне" насилля не шукає виправдань, не має кінцевої мети, воно 
характеризується виплеском несублімованої енергії, нетривалістю у часі та швидким згортанням при 
прийнятті конкретного політичного рішення. Відтак, виникає питання, які види соціального насилля 
актуалізуються останніми десятиліттями та яким чином змінюється характер їх здійснення у наш час. 
Осмислення проблеми насилля як соціального та духовного феномену було відображене у 

дослідженнях багатьох філософів ХХ століття, передусім Вальтера Беньяміна, Мішеля Фуко, Рене 
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Жирара, Славоя Жижека, Етьєна Балібара, П'єра Аснера тощо. В. Беньямін відомий насамперед 
своїми філософсько-культурологічними та літературно-критичними працями. Нині є менш 
дослідженою у вітчизняних філософських науках його соціально-філософська спадщина. Власне, 
самим своїм життям В. Беньямін проявляв непримиренність до соціально-політичного насилля: з 
приходом до влади в Німеччині фашистів на чолі з Адольфом Гітлером Вальтер Беньямін лишає 
країну та переїздить до Парижу, а згодом здійснює невдалу спробу нелегально покинути країну. При 
перетині кордону його було затримано, і щоб не потрапити до рук гестапо, він покінчив життя 
самогубством. Але відомий німецько-єврейський філософ так і не зміг погодитися з режимом 
насилля, який починав охоплювати в той час усю Західну Європу. Найбільш повно проблема насилля 
проаналізована Вальтером Беньяміном у його ранній праці "До критики насилля". У цій праці вчений 
протиставив божественне насилля міфічному, зазначаючи, що міфічне насилля є "таким, що 
протиставляється праву", а божественне "таким, що знищує право". А відтак, міфічне насилля є 
кривавим, несе провину, розплату, а божественне - несе спокуту, здатне бити і є смертельним 
безкровним способом. 
Міфічне насилля спрямоване на виправдання засобів (політичних, соціальних, економічних тощо), 

у той час як божественне – на виправдання цілей, "і оскільки не існує ніякого розуму, який би 
приймав рішення стосовно виправдання засобів і виправданості цілей, доленосне насилля приймає 
рішення відносно перших, а Бог – відносно останніх" [3: 196]. Міфічне насилля з'являється на 
первинному етапі трансформації суспільства, і викликане необхідністю створення нових законів. 
Упровадження законів є складовою процесу утвердження влади, подальша реалізація якої можлива 
лише через насилля, адже ще Ж. Боден вказував, що суверенітет утворюється силою та насиллям як 
основними чинниками встановлення повноти влади (plenitudo potestatis). Передусім, утверджується 
міфічне насилля, яке виявляє себе як кривава влада, що здійснюється в ім'я державної влади. 
Подолання такого виду насилля стає можливим не шляхом його зняття, а лише через встановлення 
нового – божественного як безкровної влади над життям заради самого життя. Раб, якому дарується 
свобода, все одно залишається рабом. Для того ж, щоб стати рівноправним громадянином 
суспільства, необхідне здійснення контрнасилля, боротьби за свободу, визнання свободи як найвищої 
цінності. 
Нині у соціогуманітарному дискурсі дедалі більше акцентується увага на розв'язанні проблеми 

здійснення соціальних трансформацій взагалі без насилля, шляхом реформ та поступових змін. 
Цікавою у цьому відношенні є теорія "жертовної кризи" Рене Жирара, згідно з якою при переході до 
якісно нового культурного і соціального ладу завжди настає соціальна криза. Її причиною є "втрата 
розрізнення між нечистим і очищувальним насиллям" [4: 64]. Криза долається шляхом здійснення 
"жертвоприношення". Спочатку загострення соціальних процесів призводить до "міметичної кризи", 
суть якої полягає у прагненні всіх членів суспільства володіти одним і тим же об'єктом (в сучасну 
епоху – епоху глобалізації такими об'єктами є матеріальні цінності, особливо новітні досягнення 
техніки, електронні розваги, а останнім часом і можливість виявлення у людський спосіб 
надлюдських можливостей (напр., космічний туризм)). Відтак суспільство переходить до стану 
всезагального суперництва, соціальні взаємовідносини формуються на принципах взаємного насилля, 
що долається лише одним способом – одностайним принесенням жертви, тоді суспільство переходить 
зі стану війни "всіх проти всіх" до стану "всі проти одного". Одноосібне руйнівне насилля змінюється 
на загальне інтегративне і, найголовніше, законне. Ще В. Беньямін наголошував, що суспільство не 
визнає одиничного, одноосібного насилля, оскільки "…право розглядає насилля в руках окремої 
особи як небезпеку, яка підриває правовий порядок" [3: 183]. Одностайне насилля стосовно жертви 
потребує значної уніфікації, тобто отримання членами соціальної спільноти низки загальних рис, 
відчуття тотожності. А далі відбувається процес сакралізації жертовного, насилля відділяється від 
його носіїв – людей, а пронизуючи усе їх буття, перетворюється на божественне. Останнє визнається 
основою для соціальних взаємовідносин, заперечуючи моделі поведінки, здатні створити можливості 
для повернення руйнівного насилля. І завершальним актом утвердження божественного насилля є 
визнання жертвою своєї провини. Відтак, при соціальних трансформаціях виникає потреба подолання 
насилля, яке виникає при утвердженні нових законів, відбувається пошук відповідних процедур. Але 
унікальним є те, що усі ці процедури у певний спосіб пов'язані з насиллям [4: 33], а інтеграційну 
функцію виконують лише ті, котрі змінюють пряму дію міфічного насилля на опосередковану – 
божественного.  
Глобалізаційні процеси спричинили складні соціальні перетворення, змінюється і сам характер 

насилля. С. Жижек визначив три форми насилля, актуалізовані у глобалізованому суспільстві: 
1) прямі "терористичні" напади (терористи-смертники), 2) праве популістське насилля, 
3) "ірраціональні" спалахи насилля у молоді з передмість [5: 3]. Але, не зважаючи на відмінність форм 
насилля, їх зміст та причини є близькими. Джерелами насилля є зміни в економічній, політичній, 
культурній, демографічній та технологічних сферах суспільства. 
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Глобалізаційні процеси в економіці та політиці призвели, на думку М. Хардта та А. Негрі, до змін 
режиму заробітної плати, котра як функція регулювання заміщується гнучкою і глобальною 
кредитно-грошовою системою. Управління через установлені норми, відповідно, заміняються 
процедурами контролю й поліцейськими заходами, панування ж здійснюється за допомогою 
комунікативних мереж [6: 200]. Відтак, за доби глобалізму зростають мобільність та міграція робочої 
сили (трудова міграція з країн "третього світу", втеча політичних біженців, переміщення зайнятих у 
сфері інтелектуальної праці та сфері послуг), знімається низка дисциплінарних обмежень стосовно 
робітників. Це, у свою чергу, спричиняє необхідність застосування владою крайнього насилля. 
Масштаби міграції є непорівнянними за всю історію людства. Демографічні зміни загрожують 
стабільності розвитку соціальних структур європейських спільнот, вимагають від влади прийняття 
рішень щодо обмеження легальної міграції та посилення охорони кордонів для запобігання 
нелегальної. Але впровадження таких законів може спричинити опір як з боку мігрантів, так і з боку 
корінного населення, яке співчуває їм. Виникає проблема легалізації насилля. 
Ідеологія глобалізму визначає жирарівською "жертвою", принесення якої дозволить легалізувати 

насилля, "суб'єкт, здатний до насилля". Суб'єкт, здатний до насилля, – це не конкретна особа, це 
образ, продукований в масовій культурі, в якому в концентрованій формі закріплюється культура 
незахідноєвропейського типу як загроза економічній, соціальній та культурній стабільності Заходу. 
Таким суб'єктом може стати як окрема особа, так і соціальні групи й спільноти (напр., жителі 
афроамериканських гетто в США), а також цивілізації (передусім, ісламська). Одним з першим кроків 
до утвердження в масовій свідомості уявлення про мусульман як суб'єктів, здатних до насилля, була 
поширена у західних мас-медіа перед війною 1991 року в Перській затоці "експертна" інформація про 
Близький Схід та арабів. Стверджувалося, що там "усі дороги ведуть до базару; араби розуміють лише 
силу; брутальність і насилля – елементи арабської цивілізації; іслам – нетолерантна, сегрегаційна, 
"середньовічна", фанатична, жорстока, антижіноча релігія" [7: 414]. Самі араби протягом останніх 
десятиліть зображаються виключно як насильники та вбивці. Більше того, і донині, як 
стверджує Е. Саїд, "немає жодної іншої такої етнічної або релігійної групи, про яку було б дозволено 
писати або казати все, не наражаючи себе на небезпеку категоричних спростувань і протестів" [8: 
372]. Водночас будь-які інші думки з цього приводу засуджуються, піддаються нищівній критиці. 
Іншим суб'єктом, здатним до насилля є представники гетто – мігранти, які уже досить тривалий 

час проживають в країні, пройшли культурну адаптацію, але в суспільній свідомості їм надано образ 
"Іншого". Суспільство ставиться до них показово толерантно, намагаючись приховати конфлікт, що 
протікає в латентній формі. Показовим є здійснення інформаційною владою США насилля стосовно 
цього суб'єкта під час подолання наслідків екологічної катастрофи в Новому Орлеані в 2005 році. У 
засобах масової інформації постійно повідомлялося про масові факти мародерства, пограбувань, 
насилля в зруйнованому ураганом місті, висловлювалась думка про панування соціального хаосу. 
Враховуючи, що в Новому Орлеані проживало понад 65 % афроамериканців, ці висловлювання 
носили расистський відтінок, наголошувалося на недостатній цивілізованості чорного населення. 
Згодом з'ясувалося, що у більшості випадків ЗМІ подавали неперевірену інформацію, чутки, котрі 
подавалися як точні факти, однак влада зуміла створити образ суб'єкта, здатного до насилля, 
принісши в "жертву" афроамериканців, і, як наслідок, до міста так і не повернулася значна частина 
населення (до 2005 року чисельність населення складала 455 тис. чол., понад 300 тис. в 2008 р.). 
Образ "жертви" дозволяє владі не лише легалізувати насилля, але й створити нові обмеження, 

"стіни" від суб'єктів, здатних до насилля. Аналізуючи політику Європейського Союзу, С. Жижек, 
стверджує, що падіння Берлінського муру та перемога ліберальної демократії виявили необхідність 
створення нових стін, що яскраво розкриває суть утвореної "глобальної" спільноти: огородження 
Європи від напливу емігрантів; фундаментальне розділення між тими, хто входить до сфери 
економічного процвітання, й тими, хто з неї виключений; відмежування багатих від чорних 
мешканців гетто в США [5]. І варто відзначити, що провідну роль у цьому відіграють не закони, які 
регламентують встановлення розмежування, а, передусім, культура, чий зміст зазнає суттєвого 
впливу з боку глобалізаційних процесів. 
На думку З. Баумана, сучасна хистка культура на відміну від культури епохи національно-

державного будівництва, не має "людей" для "культивування, розвивання", замість того вона має 
клієнтів, яких треба спокушати і зваблювати [9]. Культура виявляє неспроможність у пошуку 
альтернативних шляхів розвитку, що ускладнюється інтенсивним поступом інформаційної культури 
суспільства. Ця проблема, за твердженням М. Козловця, ускладнюється ще й тим, що "віртуальне 
насильство втрачає свою суть, оскільки розглядається як самодостатнє явище на відміну від 
реальності, де воно раціоналізоване в тому розумінні, що служить короткотерміновим цілям" [10: 
186]. Сучасні засоби масової інформації намагаються ніби підіграти аудиторії, виявляють її потаємні 
сексуальні, агресивні та користолюбиві бажання. З цією метою на екранах телевізорів, в Інтернеті 
(особливо на популярному сайті "youtube") постійно транслюються сцени насилля (конфлікти, аварії, 
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вбивства, катастрофи тощо). При цьому, саме такі сюжети мають найвищі рейтинги перегляду. 
Найбільш небезпечним, на нашу думку, є романтизація злочинців (напр., серіал "Бригада", фільм 
"Бумер"), що формує у глядачів відношення до злочину як до норми. На підтвердження необхідності 
показу таких відеороликів наводиться концепція, за якою людина, переглядаючи сцени насилля, 
проходить через катарсис, позбавляється негативної енергії. Культивування насилля створило в 
сучасному глобалізованому світі новий феномен – "ірраціональне насилля", а сам суб'єкт знаходиться 
у кафкіанській ситуації – він переживає постійне відчуття провини, хоча й не знає, у чому полягає 
вина і чи є вона взагалі. А відтак, влада не потребує особливих пояснень для здійснення насилля, 
достатньо визначити, що певний суб'єкт здатний до насилля, оскільки він підсвідомо є носієм 
"ірраціонального насилля". Нині значно зросла кількість емоційно неврівноважених дітей, які можуть 
здійснювати безпричинне насилля, до чого ніколи раніше не мали схильностей. 
Сучасна техногенна, віртуалізована західна культура зазнає значного впливу "відсталих", з її 

позицій, культур. Це явище у філософських науках отримало назву "новітнє варварство". "Новітній 
варвар" – це той, хто постійно руйнуючи шукає шляхи, навіть там, де західна культура бачить 
"нездолані гори". Новітні варвари, за М. Хардтом та А. Негрі, "руйнують стверджувальним насиллям, 
прокладаючи нові стежини життя через власне матеріальне існування" [6: 203]. Виникає проблема, як 
варвар зможе вправлятися з новітніми досягненнями культури. Варто зазначити, що взаємодія 
"людина – техніка" під впливом глобалізаційних процесів призвела, за висловом Е. Балібара, до 
"інституціональної расизації ручної праці" як прояву "класового расизму. Ще з античних часів у 
філософських елітах панувало презирство до ручної праці, яка протиставлялася інтелектуальній, 
автоматизація виробництва виявила нову форму презирства – до механізованої тілесної праці, де 
людина є придатком до машини. Така праця є надексплуатацією, за якої відбувається послідовне 
руйнування організму та пригнічення інтелектуальних функцій [11: 245-246]. Як правило, іммігранти 
виконують в європейських державах саме таку працю. Подолання соціального презирства до їх праці 
можливе одним способом – через насильне "оцивілізовування варварів", спрямоване, насамперед, на 
друге покоління, що дозволить їм з покоління до покоління закріпитися на відведеному місці 
соціального простору й набути європейського походження. 
Глобалізація спричинила процеси утвердження насилля у всіх сферах суспільного життя. 

Подолання міфічного насилля шляхом його трансформації у божественне можливе, за визначеним 
П. Бурдьє законом збереження насилля, шляхом глобального його скорочення, яке як продукт 
"інертного насилля" економічних і соціальних структур та механізмів, котрі беруть участь у його 
відтворенні, проявляється щоденно, хаотично, в сім'ях, на підприємствах, тюрмах, лікарнях, школах 
тощо [12: 119]. Утім, на нашу думку, політичні методи є недостатньо ефективні, на відміну від 
економічних та культурних. 

Висновки. Отже, насилля є складним соціокультурним феноменом, кульмінацією прояву якого є 
початковий етап соціальних трансформацій. Виникнення тотального ("міфічного") насилля 
супроводжується застосуванням невиправданої сили у всіх сферах соціального життя, що прагне 
легалізуватися й перерости у некриваву законну ("божественну") форму. Важливим методом 
переходу до божественної форми насилля, здатної інтегрувати суспільство, є "принесення жертви", 
формування образу спільного ворога, утвердження стану "всі проти одного". Таким об'єктом 
ворожості в глобалізованому світі є "суб'єкт, здатний до насилля". Цим суб'єктом може бути як 
"Інший" за межами суспільства (наприклад, представник ісламської цивілізації або іммігрант), так й 
"Інший" в самому суспільстві (наприклад, представники чорних гетто чи вихідці передмість). 
Створення образу суб'єкта, здатного до насилля, дозволяє суспільству ставити соціальні перепони, 
стіни між спільнотами (економічно забезпеченими та бідними). Найважливішою сферою формування 
образу такого суб'єкта є культура, особливо масова, в якій нині відбувається культивування сцен 
насилля, що призвело до стану тотального прояву "ірраціонального насилля", переважно з боку 
молоді. Така ситуація дозволяє запобігати культурному впливу на західну культуру з боку "новітніх 
варварів", дозволить їх "оцивілізувати". 
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Слюсар В. Н. Насилие в эпоху глобализации: социально-философский аспект.  

В статье исследуются содержание и формы насилия в современном глобализированном мире. 
Утверждается, что основным объектом враждебности, который интегрирует общество, есть 

субъекты, способные на насилие, к которым в западной цивилизации относят мусульман, 
афроамериканцев, иммигрантов и т.д. Образ субъекта, способного к насилию, формируется в 

массовой культуре, где само насилие и культивируется. 

Slyusar V. N.  Violence in the Globalization Era: Social and Philosophical Aspect. 

The article investigates the content and forms of violence in the present-day globalized world. The main 
hostility objects, integrating the society, are people who can commit violence. Muslims, Afro-Americans, 
immigrants and others are referred to such people in the western world. The image of a person who can 

commit violence is formed in the mass culture, where the violence is cultivated. 
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ДО ПИТАННЯ КОНСТИТУЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ 

У статті здійснено теоретичний аналіз семантичного розвитку поняття "компетентність". 
Актуалізується питання конституювання проблеми компетентності особистості в сучасному 
соціумі. Розглянуто взаємозв’язок поняття "компетентність" з термінами "самореалізація", 
"життєвий успіх", "самооцінка", "життєвий потенціал". Звертається увага на необхідність 

подальшої розробки змісту і структури компетентності особистості. 

Індивідуальна доля людини, життєвий шлях особистості, міра і засоби реалізації її життєвих 
планів і програм завжди вплетені в епоху, яка є історичним, суспільним фоном, на якому 
розгортається життєдіяльність індивіда. У свою чергу, сама людина як особистість виступає активним 
творцем епохи, накладаючи часом неповторний, індивідуально-специфічний відбиток на її 
соціальний, культурний зміст, психологічний колорит, місце і роль в історії даного суспільства чи 
всього людства. Рівень такого впливу, певна річ, визначається мірою, масштабністю особистості, її 
роллю у складному плетиві суспільних відносин. Останнє, безсумнівно, пов’язане з компетентністю 
особистості. Компетентність – це багатогранна характеристика особистості, яка своєю 
багатокомпонентністю охоплює всю множину та глибину функціонування особистості в соціумі. 
Оскільки особистість – істота суто соціальна, то формат компетентності охоплює як соціальні мотиви, 
знання, навички, необхідні для успішної взаємодії із оточуючим соціальним середовищем, так і 
самопочуття та самоприйняття особистістю самої себе в постійно мінливому соціумі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема компетентності особистості привертає увагу 
філософів у контексті аналізу різних аспектів проблеми людини та її буття в світі, передусім, 
проблеми самореалізації або мистецтва жити. Остання перебуває у центрі уваги багатьох сучасних 
філософів (П. Адо, Р. Барт, Ж. Бодріяр, Г. Горак, Ж. Дельоз, Н. Корабльова, С. Кримський, 
М. Култаєва, Л. Сохань, В. Малахов, І. Степаненко, В. Табачковський, М. Фуко, Н. Хамітов) і 
психологів (А. Адлер, Б. Братусь, І. Зимня, Д. Леонтьєв, А. Маслоу, Ч. Тарт, В. Франкл, Е. Фромм, К.-
Г. Юнг). Вона актуалізується в контексті пошуків "нової етики" (Г. Йонас, М. Конш, Е. Левінас, 
Г. Марсель, Р. Мізраї, П. Рікер, К. Росе), у зв’язку з осмисленням викликів сучасної цивілізації і 
можливих відповідей на них (Г. Арендт, В. Лозовой, К. Лоренц, Е. Макінтайр, М. Оже, Ю. Павленко, 
В. Пазенок, М. Попович, Е. Тоффлер, М. Требін). Філософсько-рефлективне поле компетентності 
особистості формується і розвивається завдяки дослідженням її окремих різновидів (компетенцій) – 
компетентності комунікативної (Ю. Габермас, Ю. Жуков, Л. Петровська, А. Сікурел), професійної 
(А. Маркова), інформаційної (В. Акуленко, М. Дзугоєва, О. Зайцева, Н. Насиров, Н. Рудницький, 
А. Семенов, О. Толстих), соціальної (Г. Білицька, А. Брушлинський, Н. Казарінов, С. Краснокутська, 
М. Розумний, Є. Руденський, Р. Ульріх) тощо. 

Мета статті – теоретичний аналіз, спрямований на визначення конституювання проблеми 
компетентності особистості. 

Викладення основного матеріалу. Приступаючи до вивчення ґенези поняття "компетентність", 
необхідно звернутися до визначення цього поняття в сучасних словниках. Ураховуючи значення 
термінології у встановленні наукової істини, треба провести межу між термінами "компетентність" та 
"компетенція". Латинське слово competens означає "підходящий", "відповідний", "узгоджений", а 
competentia – "узгодженість частин", "сумірність", "симетрія" . 
У словнику іншомовних слів терміном "компетенція" (лат. competere – добиватися, відповідати, 

підходити) позначене коло питань, у яких будь-хто є обізнаним. Компетентність – 1) наявність 
компетенції, 2) наявність знань, що дозволяють судити про що-небудь [1: 402].  
Інше словникове джерело визначає компетенцію (лат. compete – добиватися, відповідати, 

підходити) як: 1) коло повноважень, що представлені законом, статутом або іншим актом 
конкретному органу або посадовій особі; 2) знання та досвід в тій чи іншій галузі [2: 621]. 
Словник психолога-практика дає таке визначення: "компетентність соціально-психологічна – 

здатність індивіда ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми в системі міжособистісних 
стосунків. Формується під час освоєння індивідом систем спілкування та включення у спільну 
діяльність. До її складу входять: 

1) уміння орієнтуватися у соціальних ситуаціях; 
2) уміння правильно визначати особливості та емоційні стани інших людей; 
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3) уміння обирати адекватні способи звернення до співрозмовників і реалізовувати їх у процесі 
взаємодії. Особливу роль відіграє уміння поставити себе на місце іншого (рефлексія; емпатія)" [3: 
281].  
Компетентність – це синонім понять "поінформованість", "обізнаність", "досвідченість", 

"авторитетність", що конкретизується щодо різних галузей (соціальної, культурної, комунікативної, 
життєвої, інформаційної, професійної, громадянської та ін.). Отже, компетенції – це системна 
узгодженість знань та навичок у певній сфері людської діяльності, а компетентність – це якісне 
використання компетенцій. Таким чином, компетентність – це загальна характеристика особистості, 
яка відображає високий рівень знань (умінь, навичок) та досвіду, компетенція – це коло питань, у 
яких особистість є обізнаною і на основі чого їй може бути надане коло обов’язків та повноважень. 

"Компетентність – базова характеристика людини, яка причинно пов’язана з оцінкою на основі 
критеріїв ефективності і/або найкращого виконання у професійній діяльності чи у ситуаціях взагалі. 
Рівень компетентності визначається трьома складовими: рівень знань, досвід (що людина робила з 
того, що знає) та особистісні якості (лідерство)" [4: 24 ]. 
У книзі "Життєва компетентність особистості" за редакцією Л. Сохань сказано, що 

"компетентність – це здатність людини вирішувати життєві проблеми, що ґрунтується на знаннях, 
досвіді, цінностях" [5: 7]. 
Узагальнюючи цей короткий екскурс, спробуємо сформулювати філософське поняття, що позначає 

компетентність як інтегральну властивість особистості, яка характеризує її прагнення і здатність 
(готовність) реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особисті якості тощо) для успішної 
діяльності у визначеній галузі. А також можна помітити, навіть з цього невеликого переліку 
визначень, як відбувається семантичне довантаження терміну "компетентність". 
Проблема формування компетентності особистості як здатності до адаптації та самореалізації в 

суспільному житті, завжди розглядалася філософами як одне з чільних питань людського життя і 
теоретично, і практично. З цього приводу Г. Горак зауважила: "Філософія, в першу чергу, є способом 
задоволення світоглядних запитань, які властиві кожній людський індивідуальності … Осмислення 
філософських категорій через призму людського існування дало можливість глибинного і чіткого 
усвідомлення найголовнішої філософсько-світоглядної проблеми – "Чим є я в цьому світі?", а звідси 
"Чим я можу, повинен бути в ньому, точніше не чим, а ким?" [6: 3].  
Звичайно, позначалася ця здатність не завжди терміном "компетентність", а залежно від 

особливостей суспільного розвитку того чи іншого етапу культурної еволюції виділявся той чи інший 
аспект в характері особистості, що вимагався як ознака сучасності. 
Видатні представники давньогрецької філософії Платон та Аристотель сходилися в тому, що 

найвище призначення людини полягає у самовдосконаленні та самоствердженні особистості як 
духовної істоти, а вищою формою життя вони вважали життя, спрямоване на пізнання та 
філософствування. Обов’язковою умовою такого життя давньогрецькі мудреці визначали також 
необхідність панування розуму над чуттєвими прагненнями та жагами людини [7].  
Епоха Середньовіччя висувала до особистості стандартний набір вимог по вдосконаленню душі. 

Єдиним критерієм "богоугодного" життя могло бути віддане служіння Богу, сумлінне виконання 
християнських ритуалів, постійне пригнічення і приниження індивідуальності. Єдино можливим 
способом реалізації своєї індивідуальності для людини було стати зразком для інших у "святому", а 
ще краще "мученицькому" житті. Але саме такий спосіб життя і вважався за тогочасними мірками 
компетентним (хоча ще не мав такої назви). 
Суттєво змінюється ситуація у епоху Відродження. "Гуманізм епохи Відродження, – зазначає 

В. Муляр, – робить акцент на індивідуальності особистості. Не відкидаючи типове, стандартне як 
досить важливу сторону індивідних характеристик, теоретична думка того часу особливу увагу 
звертає на значущість для розвитку особистості її неповторних, унікальних якостей", яка "незалежно 
від одержаної з народженням міри людського, прагне постійно самовдосконалення, самореалізації, 
заслуговує найбільшої шани Бога і суспільства" [8: 46, 44]. Саме таке сприйняття особистості 
максимально наближене до сучасного і своїми джерелами воно сягає епохи Відродження. І саме в 
такому методологічному ключі розглядається цінність індивіда, його цілісний вплив на суспільні 
процеси. Індивідуальні, своєрідні, унікальні особливості людини, її особистісна позиція стають 
предметом особливої уваги соціуму, який з розгортанням капіталістичного суспільства затребував ці 
якості як визначальні. Питання достоїнств індивіда постають як питання його компетенцій у різних 
сферах життя, компетентності в цілому. І чим швидше відбувалися процеси, що в цілому 
стверджували капіталізм як економічну, політичну, духовну-культурну систему, тим гострішою 
ставала проблема людських знань, умінь, навичок, досвіду, інтелекту тощо, в цілому всього того, що в 
подальшому конституювали як компетентність. Ці процеси пройшли червоною ниткою від часів 
Відродження до ХХ століття, поки гостро не поставили тему теоретичного обґрунтування 
компетентності особистості. 
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Принцип компетенції зародився в межах однієї з конкретних наук, але далі його було перенесено в 
якості наукового методу в педагогіку. Поняття "компетентність", "формування компетентності" 
прийшли до нас із західних педагогічних словників. Їх появу прийнято пов’язувати з дослідженнями 
відомого американського лінгвіста Н. Хомського у 60-70-ті роки ХХ століття. Він сформулював 
поняття компетенції як категорію теорії навчання мовам. За Хомським, використання мови тісно 
пов’язано з мисленням і навичками, тобто пов’язано з досвідом людини. У той самий час з’являється 
дослідження Р. Уайта "Motivation reconsidered: the concept of competence", в якому компетентність 
змістовно наповнюється особистісними якостями і мотивацією. Таким чином, перший етап 
конституювання проблеми компетентності – 1960-1970 рр. ХХ століття, коли поняття компетентності 
вводиться в науковий апарат та здійснюється розрізнення понять компетенція/компетентність. З 
цього часу в теорії навчання мовам починається дослідження різних видів мовної компетентності. 
Другий етап означений 70-90-ми роками ХХ століття і пов’язаний з використанням категорій 

компетенція/компетентність у теорії та практиці навчання іноземним мовам, професіоналізму в 
управлінні, керівництві, в навчанні спілкуванню (комунікативна компетентність). Це час, в який 
активно розробляється поняття "соціальна компетентність". У 1984 році виходить в друк робота 
Дж. Равена "Компетентність у сучасному суспільстві, виявлення та розвиток", в якій компетентність 
показана як явище, "яке складається з великої кількості компонентів, багато з яких відносно 
незалежні один від одного, … деякі відносяться до когнітивної сфери, а інші – до емоційної, …. ці 
компоненти можуть заміщувати один одного як складові ефективної поведінки" [9: 253]. При цьому, 
як підкреслює Дж. Равен, види компетентності – це мотивовані здібності [9: 258].  
Третій етап, який почався в кінці минулого століття і триває до сьогодні, характеризується тим, що 

цей термін стає предметом усебічного аналізу і дослідження [10]. 
Проблема формування компетентності особистості безпосередньо пов’язується з ідеєю підготовки 

індивіда не тільки в якості спеціаліста, професіонала своєї справи, але і як особистості, члена 
колективу і соціуму. У такому розумінні проблема формування компетентності особистості у своїй 
основі стає проблемою гуманітарних наук. 
Проблема компетентності особистості розглядається багатьма представниками філософії 

Новітнього часу. Е. Дюркгейм вважає, що поняття компетентності визначає конкретна стадія 
розвитку, яку переживає людство. В. Дільтей вказує на вплив цивілізації, опосередкований особистим 
пізнавальним успіхом людини в пізнанні духовних зв’язків буття з вічними законами, які визначають 
направленість самовираження людини. Е. Шпрангер зазначає, що компетентність – це здійснення 
людиною пошуку свого місця в соціумі. Багато представників соціальної філософії та філософської 
антропології розкривають поняття "компетентність" через поняття "готовність", де остання 
розуміється як здатність особистості успішно і активно освоювати необхідні знання і навички. 
Р. Штайнер у праці "Курс народної педагогіки" представляє концепцію становлення підготовленої 
людини до самореалізації. Цікаво представлена ця проблема в позиції Ж-П.Сартра і Е. Шартьє. 
Перший вважає, що людина є те, що вона сама з себе робить, тим самим вказуючи на взаємозв’язок 
компетентності із саморозвитком, Е. Шартьє визначає структуру руху людини до професійно-
компетентної діяльності. Початком цього шляху є дитинство, а результатом саморозвитку – людина 
як господар долі. Це вказує на значення самопізнання і самореалізації для становлення компетентної 
особистості [11]. 
Компетентність є головним чинником самореалізації і життєвого успіху особистості. При цьому 

регулюючим фактором розвитку та творчої активності є самосвідомість як досить сталий комплекс 
уявлень та суджень індивіда про самого себе, про вміння, навички і можливості особистості. Рухомою 
силою і основою розвитку особистості виступає спільна діяльність і спілкування, за допомогою яких 
відбувається адаптація особистості в соціумі. Соціокультурне середовище є джерелом, яке сприяє 
розвитку особистості. Воно несе суспільні норми, цінності, ролі, знаряддя, системи знаків, з якими 
стикається індивід, тобто є умовою для діяльності людини. Індивід у своєму розвитку зазнає 
соціально зумовленої потреби стати особистістю, тобто реалізувати себе в соціально значущій 
діяльності, що й визначає розвиток людини як особистості. 
У загальному вигляді розвиток особистості є процесом і результатом входження її в 

соціокультурне оточення. Таке входження, як правило, має три фази свого становлення: адаптація, 
індивідуалізація та інтеграція. На першій відбувається засвоєння чинних цінностей і норм поведінки, 
а також оволодіння певними засобами і формами діяльності. Для другої характерно загострення 
суперечностей між необхідністю "бути таким, як усі" і прагненням індивіда до максимальної 
персоналізації. На третій фазі бажання бути ідеально представленим своїми особливостями і 
властивостями вступає в суперечність з бажанням спільноти прийняти, схвалити і культивувати ті 
особливості, які спонукають до вдосконалення і тим самим розвитку особистості. 
Складовою сформованої компетентності особистості є її активна життєва позиція. Активна 

життєва позиція особистості – це зумовлена конкретними соціальними обставинами стійка форма 
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прояву ідейно-моральних настанов і відношень, знань та умінь, переконань та звичок, що здійснює 
регулюючий вплив на її поведінку і діяльність. Активна життєва позиція особистості має 
формуватися поступово. Вона виробляється протягом тривалого часу, в результаті долання 
повсякденних труднощів, оволодіння соціальним досвідом, професійною майстерністю. 
Показниками активної життєвої позиції виступають: цілеспрямованість і усвідомленість дій і 

вчинків; відповідальність і активність у різних видах діяльності; результати діяльності і суспільної 
активності особистості, що відповідають вимогам і умовам життя в суспільстві; реальні дії, вчинки і 
спосіб життя особистості. Як зазначається у книзі "Життєва компетентність особистості", "до 
найважливіших внутрішніх факторів формування стратегій належить смисловизначеність, 
самопізнання та самооцінка. Компетентне ставлення до життя означає потребу в самопізнанні, 
саморозумінні, саморегуляції в різних видах творчої діяльності; оволодіння науковими знаннями про 
сутність "Я", принципами і методами життєздійснення; усвідомлення, організацію свого 
психологічного часу, життєвого шляху; проблемне бачення свого життя; осмислене розв’язання 
міжособистісних суперечностей; здатність до об’єктивної оцінки рівнів, сфер і меж своєї життєвої 
активності; усвідомлену і адекватну оцінку результатів своєї життєтворчості; філософське, етичне 
осмислення свого життя" [5: 7]. 
Таким чином, компетентність особистості передбачає свідоме ставлення до виконання різних 

життєвих і соціальних ролей. Це осмислення свого призначення, життєвих цілей, смислу життя і своєї 
долі, що дає можливість для організації і продуктивного здійснення життя як індивідуального 
проекту. 
При цьому компетентність передбачає як достатній рівень уміння будувати партнерські стосунки, 

здатність до кооперації, так і достатній рівень конформності для того, щоб не йти всупереч з 
вимогами суспільства. Компетентність вимагає від особистості як принциповості, вміння відстоювати 
власну думку, протистояти небажаному впливу, так і толерантності, вміння пристосовуватися, і, 
таким чином, ефективно діяти в змінних соціальних умовах. Компетентність вимагає як досить 
високого рівня оптимізму, що надає віри в успіх, здавалось би, нереальної, безнадійної справи, так і 
достатнього рівня песимізму, який допомагає реально оцінювати себе та свої знання, щоб уникнути 
зайвої ейфорії, і, головне, змушує надолужувати прогалини в знаннях та вміннях, що гальмують 
справу. Компетентність вимагає як збереження індивідуальності, так і вміння рахуватися з 
соціальними нормами та правами інших людей. Загалом, формування, становлення компетентності – 
це є розгортання життєвого потенціалу особистості. 
Компетентність – це сформована здатність, достатня, щоб жити комфортно. Професіоналізм 

індивіда, уміння нестандартно мислити і спілкуватися, його висока загальна культура, набуття 
особистого досвіду, впевненість у собі, розвиток здібностей, глибокі знання – це досить неповний 
перелік якостей особистості, які вимагає від неї сучасне життя. Тому формування і можливість 
реалізації цих якостей стають проблемою сучасної особистості і сучасного суспільства. 

Висновки. Структура компетентності розширюється та звужується залежно від поглядів 
дослідників щодо цієї категорії; серед авторів існують певні суперечності щодо структурних 
компонентів компетентності. Компетентність настільки багатогранна та всеосяжна характеристика 
особистості, що її, як і поняття "особистість" та "соціум" дуже важко лаконічно визначити та чітко 
розділити межі структурних компонентів, оскільки часто вони є прозорими та умовними. Пошук і 
увага дослідників до цих питань вказує на те, що проблема змісту та структури компетентності 
особистості потребує прискіпливої уваги фахівців, що і складає перспективу подальших досліджень. 
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Лазурина Н. П. Компетентность личности: к вопросу о констатации проблемы. 

В статье осуществлен теоретический анализ семантического развития понятия 
"компетентность". Актуализируется вопрос констатации проблемы компетентности личности 
в современном обществе. Рассмотрена взаимосвязь понятия "компетентность" с терминами 
"самореализация", "жизненный успех", "самооценка", "жизненный потенциал". Обращается 

внимание на необходимость продолжить исследование содержания и структуры 
компетентности личности.  

Lazurina N. P. Personal Competence: On Statement of the Problem. 

The article presents the theoretical analysis of the semantic development for the notion of "competence". The 
author draws attention to the problem statement of personal competence in the modern society. The author 

considers relations between the notions of "competence" and "self-realization", "life success", "self-esteem", 
"life potential". The article draws attention to the necessity of conducting research of content and structure 

of personal competence. 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР  

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Досліджено український національний характер у контексті процесів державотворення в Україні. 
Розглянуто основні фактори формування психологічних особливостей українців, їх способу життя, 
поведінки, традицій, основ самоорганізації. Проаналізовано роль української національної еліти в 
державотворчих процесах. Наголошено на актуальності дослідження ментальної складової 

взаємодії різних етнокомпонентів українського суспільства. 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження даної проблематики пов’язана, насамперед, з 
усвідомленням характеру розвитку сучасної української державності й, у зв'язку з цим пошуком 
напряму реформування сучасного українського суспільства, оптимальної моделі його трансформації.  
У цьому контексті особливого значення набувають ментально-психологічні, ціннісно-нормативні, 

духовні та навіть дещо ірраціональні засади формування нової української державності. Саме завдяки 
врахуванню психологічних особливостей, притаманних українському народу, відбувається поєднання 
традицій та інновацій, вітчизняного та зарубіжного досвіду.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Багато авторів у своїх дослідженнях національної 
психології народів розкривали сутність цього феномену через призму таких понять, як ментальність, 
національний характер, "дух народу" тощо. Свої праці їм присвятили В. Антонович, М. Грушевський, 
Д. Донцов, М. Костомаров, О. Кульчицький, Ю. Липа, В. Липинський, І. Лисяк-Рудницький, 
І. Мірчук, Б. Цимбалістий, Д. Чижевський та ін. Вони намагались виявити ті основні риси, які 
характеризують українську ментальність, знайти засоби для її аналізу, розкрити зв’язок 
національного характеру та долі народу. Також дослідженню національного менталітету в його 
філософських, соціальних, політичних аспектах значну увагу приділяють сучасні українські вчені 
В. Андрущенко, А. Бичко, І. Варзар, П. Гнатенко, Б. Глотов, О. Донченко, О. Забужко, О. Картунов, 
В. Касьян, І. Кресіна, С. Кримський, О. Майборода, Ю. Римаренко, В. Храмова, Л. Шкляр, М. Шульга 
та інші. Втім, незважаючи на велику кількість наукових праць з даної проблематики, проблема 
впливу українського національного характеру на державотворчі процеси в Україні до цього часу є 
недостатньо розробленою. Поза межами уваги науковців залишається ментальна складова 
функціонування правлячої верстви сучасної України.  

Завданням даної статті є аналіз впливу українського національного характеру на процеси 
державотворення в Україні. Результати такого аналізу дозволять повніше осягнути проблемні 
питання сучасного українського державотворення й роль української еліти в ньому, визначити базові 
орієнтири та шляхи реформування суспільства. 

Виклад основного матеріалу. У процесі власного розвитку Україну одночасно супроводжували як 
процеси поглиблення відносної національної єдності, так і процеси продукування певних відмінних 
рис психіки, культурних особливостей, способу життя українців. Але в цілому це нам не заважає 
говорити про комплекс психологічних особливостей, які притаманні сукупному образу представника 
українського етносу і аналізувати його складові з огляду на формування засад української 
державності. 
Довгий час внаслідок певних історичних, політичних та ідеологічних причин проблемі 

дослідження національного характеру взагалі та українського національного характеру зокрема у 
вітчизняній науці не приділялось належної уваги. Тому природно, що значний внесок у розробку 
даної проблематики зробили представники української діаспори. Особливо треба відмітити  
О. Кульчицького, який відзначився своїм комплексним підходом до проблеми українського 
національного характеру. Він виділив шість основних чинників формування української вдачі: 
1) расові або антропологічні; 2) геопсихічні (пов’язані з природним середовищем); 3) геополітичні; 4) 
психосоціальні (пов’язані з соціальною структурою суспільства); 5) культуроморфічні (дослідження 
народної творчості); 6) глибинно-психічні [1: 709]. Звісно, всі перелічені чинники заслуговують на 
пильну увагу сучасного дослідника, але расовий критерій оцінки самоорганізаційних засад етносу 
здається проблематичним. Хоча і відкидати зовсім антропологічний чинник, звичайно, недоцільно. 
У геопсихічному чиннику Д. Чижевський та О. Кульчицький вбачали вплив на національний 

характер умов, пов’язаних із географічним положенням території, ландшафтом, кліматом тощо [2: 
18–20; 3; 1: 712]. Вони, наприклад, вважали, що степ як домінуючий в Україні вид ландшафту 
"виховував" такі основні риси психічного складу українця як емоційність, сентименталізм, 
чутливість, ліризм. З іншого боку, віддаленість українських поселень на степових просторах, яка 
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змушувала сподіватись тільки на власні сили у разі небезпеки, зумовила відомий індивідуалізм 
українців, прагнення до "свободи", яке у певних випадках вело до самоізолювання, до конфлікту з 
усім та усіма, до розкладу усякої життєвої форми, неспокій і рухливість. Ця риса, на їх думку, мала 
негативний вияв  тенденцію до протиборства, руйнування, з чим пов’язані криваві сторінки 
української історії.  
На визначальну роль емоційності в українському національному характері також вказували 

В. Липинський, Є. Онацький, В. Храмова [4: 429; 5: 36-47; 6: 10]. Так, на думку В. Липинського, 
перевага емоційності над раціонально-вольовими компонентами в українців є згубною для 
суспільного життя, а її привабливий естетизм обернувся безпорадністю в соціальних питаннях, у 
державному будівництві. Водночас, політично-руйнівний, занадто чутливий темперамент у певних 
обставинах може стати і національно-творчою силою, але звісно не завжди.  
Сучасні дослідники О. Донченко та Ю. Романенко вважають, що "замріяна українська людина з її 

невичерпною емоційністю стала жертвою краси, а її привабливий естетизм обернувся на 
безпорадність у соціальних питаннях, у державному будівництві [7: 245]. Тільки в певних ситуаціях, 
коли події хвилюють його "чутливу" натуру українець стає здатним до активних дій. Але такі вчинки 
не завжди відзначаються схильністю до організації та бажання бути керованим. Емоційність може 
підштовхнути українця на зовсім протилежні дії, наслідки яких він не усвідомлює в повній мірі. Це є 
значною перешкодою творчій складовій будь-якої справи.  
Однак те, що обумовлювало характер українців в минулому, не завжди виконує подібну функцію 

сьогодні. Нині переважна більшість українців мешкає в містах і з огляду на інші умови життя, де 
домінує "ландшафт багатоповерхівок" та "індустріальний пейзаж", мабуть, говорити про визначну 
вагу географічного фактору не варто. Діють інші чинники, які у багатьох випадках уніфікують 
особистість, спрощують її світовідчуття та наділяють емоційність поверховістю. Хоча не можна 
однозначно констатувати і повну втрату цих рис, які, безперечно, "мігрували" в невеличкі міста та 
індустріальні мегаполіси разом з їх "носіями". Не кажучи вже про пересічних громадян, навіть ціла 
плеяда відомих сучасних політиків на чолі з першими особами держави, котрі відіграють ключову 
роль у творенні сучасної української державності, є яскравим прикладом для цього. 
Інший дослідник – Б. Цимбалістий – вважав це основним в аналізі національного (етнічного) 

поняття культури в антропологічному сенсі [8: 75-90]. Він припускав, що вплив культури на 
індивідуальний характер, на ментальність та вдачу людини відбувається у її ранні роки через родину, 
де особливе становище займає жінка. Така настанова, на думку багатьох дослідників, сприяє відмові 
від чоловічого, активного шляху, позбавляє світогляд українців агресивної активності. Чоловічий 
початок завжди очікувався ззовні. Звідси постійна залежність від чужорідного. О. Донченко і 
Ю. Романенко вважають, що приймаючи важливі рішення українець зводить цей процес до перегляду 
різних варіантів: комбінування, затягування справи, а у підсумку виходить колективне рішення або 
залучається жінка [3: 229, 233]. До того ж, українська чоловіча натура звикла пасувати перед грубим 
насильством (навіть відстоюючи державні інтереси) і не терпіти наругу над власною гідністю. Це 
дещо пояснює причини запізнілих державотворчих прагнень українців, пасивність у відстоюванні 
власних національних інтересів та поступливість опонентам, які досить часто, усвідомлюючи 
ефективність силових і навіть дещо образливих аргументів у міждержавних, міжнаціональних 
діалогах з Україною, використовують їх, щоб пригнітити протилежну реакцію та нав’язати власний 
сценарій стосунків, змінити не тільки зовнішньополітичний, а й внутрішньополітичний курс 
української держави. У цьому криються також провали політики українізації, яка після кожного її 
проголошення, зустрічає несамовитий опір з боку іноетнічного середовища і "відкочується" на рівень 
архаїчного або націоналістичного.  
Інша характерна особливість, яку бачив О. Кульчицький, пов’язана з тим, що в культурному плані 

Україна знаходиться на периферії Європи, що знайшло своє вираження у поєднанні раціонально-
активної світонастанови з інтровертивною заглибленістю [1: 714]. В інтелектуальному середовищі 
існував навіть поділ на "західників" і "слов’янофілів", який репрезентував дві протилежні за 
світоглядними засадами концепції розбудови суспільного життя. "Цивілізаційний розлам", який, на 
думку багатьох дослідників, завжди був присутній в країні, проходить і зараз по межі західних і 
східних її регіонів, є наслідком того, що впродовж століть Україна розвивалася переважним чином 
або під впливом римського права, або євразійської традиції. Така поліцентричність (або 
багатовекторність) для України є згубною тому, що "нація історично не опрацювала модель захисної 
інтеграції перед обличчям спільної небезпеки" [7: 214-215]. Спроби провести реформи за умови 
існування двох різних світоглядних традицій без зміни світоглядних орієнтирів хоча б більшості 
населення країни можуть призвести тільки до соціокультурного їх відторгнення частиною населення 
країни.  
Багато дослідників схилялись до думки, що властива українцям інтровертність, більш притаманна 

представникам азійської цивілізації проявляється у втечі в різних формах від зовнішнього світу на 
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самоту – в ідеалізований, вигаданий міфічний світ [9: 55]. Саме тому в українському суспільстві 
родина, найближча громада відігравали велику роль і мали особливу цінність. Така зорієнтованість 
українців на внутрішній світ обумовила байдужість до зовнішнього благоустрою. Але процес 
урбанізації сучасної України дещо вплинув на цю рису характеру. Значна концентрація населення, 
висока комунікація, характерні для міста, породжують схильність до консолідації та громадської 
активності населення. Тому межі усвідомлення громадської єдності в певних випадках зростають до 
розмірів територіальної одиниці. Сучасне українське місто – це те середовище, де останнім часом 
формуються нові психологічні особливості української нації, які напевне будуть визначати подальші 
процеси державотворення. Як стверджує  С. Павлюк: "міста сьогодні визначають усі головні 
перспективи сучасних етносоціальних та етнокультурних процесів України. Саме тут зароджуються 
усі ембріони нашого майбутнього: адже українство поза містом є українством поза добою, 
українством без майбутнього" [13]. 
Проте, маючи таке геополітичне розташування і перебуваючи в орбіті інтересів Заходу і Сходу, 

Україна, за переконанням О. Донченко і Ю. Романенка, є по-суті скрайньою або маргіналом [7: 214-
215]. Психокультурна маргінальність, притаманна українцям та українській державності, на думку 
дослідників, має низку специфічних проявів: по-перше, послаблення інтегрованості нації, 
персоналістичний тип національної психоідентифікації; по-друге, поліцентричність поведінки, 
інтелектуальна та мотиваційна амбівалентність, соціокультурний еклектизм. Поліцентричність 
поведінки конкретизується в чуттєвому анархізмі, детермінованості поточним моментом часу, 
своєрідній хамелеонівщині. Для спільноти в цілому поліцентричність виявляє себе в тому, що будь-
який зовнішній стимул спроможний змінити стратегічний курс національної політики і спровокувати 
чергову істерію і панічну втечу від вирішення проблем. Переважно погоджується з цим сучасний 
український дослідник А. Фурман, стверджуючи, що для українця типовою є установка на 
перетворення себе, а не оточення; звідси перевага особистого над суспільним, тенденція до 
ситуативного утвердження власного Я і самоактуалізації [11: 50]. 
Маргінальність пов’язана з такою рисою українського національного характеру як толерантність. 

Починаючи ще з Київської Русі, писав М. Костомаров, чужинці селились поруч з українцями і не 
сприймались вороже. Цей "дух терпимості, брак національної пихи, перейшов і в характер козаччини 
й живе й досі в народі" [12: 44, 47-48]. Не було в українців і завойовницьких мотивів. 
А. Кульчицький, виділяючи світоглядну толерантність українців, яка супроводжувала український 
народ протягом усієї його історії, пов’язував її з впливом архетипу "доброї", "ласкавої", "плодючої" 
землі [1: 711, 713]. Майже поетична "закоханість" у рідний край стримувала українців від колонізації 
нових земель, що в підсумку обумовило нездатність до творення далекосяжних планів у зовнішній 
політиці та слугувало експансії інших держав, у боротьбі з якими постали дві протилежні стилі 
поведінки: "авантюрницько-здобичницького" (героїчного) та "захованого" життя. Тривалий відбір 
активного начала в українстві, безпосередньо пов'язаний з формуванням власної національної еліти, 
породив тривалість шляху до державності.  
Однак така, на перший погляд дуже позитивна риса в модифікованому, так би мовити вигляді 

справляє негативний вплив на характер української державності. Починаючи з часів Гетьманщини, в 
Наддніпрянській Україні формувався тип державника, який покладався лише на просвітництво та 
поміркованість, що не завжди відповідало потребам часу. Завдання провідників українства вбачалось 
у тому, щоб гасити, нейтралізувати всяку обопільну ворожнечу, робити все для розвитку 
різноманітних культур в Україні, не загострювати відносин ґвалтівною українізацією [13]. Така 
майже жертовна поступливість в національних питаннях і сьогодні створює перепони для 
консолідації країни, залишає загрози для її суверенності. Тобто, така толерантність не є "продуктом 
свідомого переконання", а лише виявом адаптації до ситуації. Толерантність самоприниження, 
відходу від чіткої позиції заради збереження власної індивідуальності. Водночас толерантність була 
для українців і фактором виживання в історії.  
В основі маргінальної толерантності українців, вважають О. Донченко і Ю. Романенко, лежить 

відомий індивідуалізм – одночасно і нахил до самостійництва, і егоїзм [7: 209, 220, 222-226, 230]. 
Відповідно індивідуалізм українців вони характеризують як неактивний, сенсуалістично-
споглядальний, інтровертивний, схильний до розмежування інтересів і вчинків, індивідуалізм 
самозамкненості та ізольованості, елементарного біологічного виживання, який є антитезою 
публічності й соцієтальності і навіть антидержавний, що проявляється, з одного боку, у внутрішньому 
аспекті у вигляді неприйняття формально-інституційних відносин, передусім правових. Наслідками 
цього є втеча до неформальних структур з їхнім груповим егоїзмом, корупція управлінського апарату, 
рішення якого несуть на собі відбитки кланових та групових інтересів і, врешті-решт, делегітимація 
держави. У зовнішньому аспекті антидержавність пов’язана з політичним інфантилізмом правлячої 
страти українського соціуму. Український індивідуалізм був і залишається стратегією виживання 
одиниць, а не спільноти. Ця риса є небезпечною для побудови державності. В. Липинський свого часу 
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охарактеризував її як "державну імпотенцію та якусь патологічну зненависть до самих себе і до 
власної держави" [3: 100, 449]. 
В Україні традиційно існує тенденція до використання родинних зв'язків у переміщенні вгору по 

соціальній драбині. "Навіть нездібний, безталанний друг, знайомий, родич, – підкреслюють 
О. Донченко і Ю. Романенко, – українцеві ближчий і рідніший, ніж здібний ворожий "інший" [7: 221]. 
Іншою особливістю української еліти є її групування за критерієм регіональної приналежності, 
"земляцтва". Зайнявши ключові позиції у владі, представники одної регіональної еліти енергійно 
витісняють з високих державних посад "чужинців", завдяки чому український соціум природно 
поділяється на безліч атомізованих мікрогруп, які організуються для задоволення власних потреб та 
інтересів і досить далекі від публічної сфери [7: 220, 230]. Проте, в силу особливих стосунків із 
родичами такі об’єднання на родинній або іншій близькій основі нездатні довго знаходитись у стані 
взаємної згоди та порозуміння. Тому досить часто в українській політиці виникають конфлікти на 
міжособистісному рівні, з’являються "відступники", "зрадники", "ображені". До того ж, навіть самі 
добровільні товариства тримаються, допоки є потреба і відсутні особисті образи. Але притаманний 
українцям егоцентризм не завжди виконував негативну функцію, особливо в тяжкі моменти життя, 
коли потрібно виживати. Все залежить від історичного контексту. Наприклад, досить часто особиста 
образа спонукала українців до більш дієвих кроків у суспільному житті. 
На індивідуалістичності, несолідарності українського громадянства, його невмінні задля інтересів 

громадських зректися інтересів вузьких, особистих наголошував і відомий культурно-освітній діяч, 
письменник, публіцист Б. Грінченко [14: 46-47, 125].  
Дійсно, організаційна основа українства за довгі часи не зазнала суттєвих змін. Українська еліта, 

залишаючись на ментальному рівні загалу, за всіх часів не здатна була формувати поступальний 
розвиток суспільства, оминаючи особистісний фактор і спрямовуючи спільні зусилля у раціональне 
"русло" (на розбудову власного політичного утвору).  
До того ж, у XX столітті українська ментальність стала об'єктом втілення соціальної утопії 

(радянсько-комуністичної), наслідком чого стало не тільки спотворення рис української ментальності, 
але й, насамперед, впровадження принципу егоїзму в механізми побудови й відтворення суспільного 
життя України [15: 20; 16: 15].  
Таким чином, одним з головних чинників державотворення виступають певні психологічні 

особливості народу, до яких, передусім, можна віднести національний характер, менталітет. Це риси, 
які відповідають потенційним можливостям їх власника щодо організації власного суспільного життя. 
Вони зумовлюють весь спектр дій народу в цілому та визначних його представників зокрема. Вони 
або сприяють поставленій меті, або унеможливлюють її досягнення.  
Незважаючи на значну історичну заглибленість основних факторів, які формували ментальні 

особливості українців в минулому, можна побачити характерні їх прояви і в сучасних реаліях нашого 
життя. Дійсно, така риса як індивідуалізм не могла не вплинути на бажання українців продовжити 
власну державницьку традицію і в нові часи. Але прагнення самостійництва на початку минулого 
століття наштовхувалося на безлад перших спроб втілення української державності.  
У кінці ХХ століття, коли Україна отримала шанс звільнитись знову, багато в чому визначну роль 

зіграло ситуативне зближення різних, навіть протилежних позицій, які займали різні верстви 
населення та представники різних еліт. Водночас, новопостала українська державність з 
демократичною формою правління та оптимальним співвідношенням свободи і необхідності в 
поведінці та діях людей більше відповідала менталітету, історичним традиціям та потребам 
українського суспільства, ніж тоталітарний режим СРСР з його насильницьким колективізмом мас. 
Однак перевага емоційної складової в характері українців не давала можливості збагнути 
першочергові кроки до омріяної мети. Самозакоханість частини національно-демократичного 
політикуму щодо здобутої державності і досі стоїть на заваді прагматичному реалізму. З іншого боку, 
усвідомлення відсутності того потрібного вольового, раціонального елементу в національному 
характері підживлювало страх залишитись наодинці з оточуючим світом і спонукало шукати 
підтримки ззовні чи то в східному, чи західному напрямку. Іншими словами, сучасна українська 
державність виникла як результат компромісу між внутрішнім бажанням самоствердитись у світі та 
прагненням позбавитись від зайвої залежності, зовнішньої опіки, у відсутності визначеної 
раціональної складової державотворення, тримається на індивідуалізмі і самоврядності її одиниць, на 
усвідомленні переваги вибору над домінуванням права сильнішого. 

Перспективи подальших досліджень. Основною проблемою державотворення в Україні на 
сьогоднішній день залишається співіснування різних типів політичної культури, які несуть за собою 
різні світогляди, ментальні риси, що створює суттєві перепони консолідації українського суспільства, 
появі загальнонаціонального лідера, парадоксально позначається на державотворчих процесах. Тому 
актуальним залишається дослідження ментальної складової взаємодії різних етнокомпонентів 
українського суспільства в сучасних державотворчих процесах. 



С. С. Марасюк. Український національний характер у контексті сучасного українського державотворення 

 31 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства : у 2 т. – 
Мюнхен-Нью-Йорк : Молоде життя, 1949. – Т. 1. – С. 708–718. 

2. Чижевський Ю. Нариси з історії філософії на Україні. – Нью–Йорк : Накладом Ради допомоги і оборони 
Україні Українського конгресового комітету Америки, 1991. – 175 с. 

3. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства : у 2 т. – 
Мюнхен-Нью-Йорк : Молоде життя, 1949. – Т. 1. – С. 100–449. 

4. Липинський В. Листи до Братів-хліборобів : Про ідею і організацію українського монархізму : Писані 
1919-1926. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Булава, 1954. – 470 с. 

5. Онацький Є. Українська емоційність // Українська душа : зб. наук. праць. – К. : Фенікс, 1992. – С. 36–47. 
6. Храмова В. До проблеми української ментальності : Замість передумови // Українська душа : зб. наук. 
праць. – К. : Фенікс, 1992. – С. 3–35. 

7. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика : Глибинні регулятиви 
психополітичного повсякдення : Монографія. – К. : Либідь, 2001. – 334 с. 

8. Цимбалістий Б. Родина і душа народу // Українська душа : зб. наук. пр. – К. : Фенікс, 1992. – С. 66–96. 
9. Кульчицький О. Світогляд українця // Українська душа : зб. наук. пр. – К. : Фенікс, 1992. – С. 48–65. 
10. Павлюк С. Драматичність процесу самоідентифікації українців у сучасних умовах : влада і суспільство // 
Україна – проблема ідентичності : людина, економіка, суспільство. – Режим доступу : 
http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/publications/conf_books/Lviv_text.pdf 

11. Фурман А. В. Психокультура української ментальності : Наукове видання. – Тернопіль : Економічна 
думка, 2002. – 132 с.  

12. Костомаров Н. И. Две русские народности. – К. – Харьков : Майдан, 1991. – 72 с. 
13. Українська державність у ХХ столітті (Історико-політологічний аналіз). – Режим доступу : 

http://www.litopys.org.ua/ ukrxxr/r01.htm. 
14. Грінченко Б. – Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. – К. : ІУАД НАНУ. – 1994. – 
Вип. 1 : Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 – поч. 20 ст. – 286 с.  

15. Бондаренко О. В. Українська економічна ментальність : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. д-
ра філософ. наук : 09.00.03 / АПН України. Ін-т вищ. освіти. – К., 2008. – 32 с. 

16. Попов В. Ю. Український господарський менталітет : сутність і трансформації : автореф. дис. канд. 
філос. наук : 09.00.03 / Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2000. – 17 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 08.10. 2010 р. 

Марасюк С. С. Украинский национальный характер в контексте государственного 
строительства в современной Украине. 

Исследован украинский национальный характер в контексте процессов государственного 
строительства в Украине. Раскрыты основные факторы формирования психологических 
особенностей украинцев, их способа жизни, поведения, традиций, основ самоорганизации. 
Проанализирована роль украинской национальной элиты в процессах государственного 

строительства. Акцентировано внимание на актуальности исследований ментальной составляющей 
взаимодействия различных этнокомпонентов украинского общества.  

Marasyk S. S. Ukrainian National Character in the Context of the State-Building  
in Contemporary Ukraine. 

Ukrainian national character in the context of the state-building processes in Ukraine is investigated. Major 
factors of the Ukrainian national character formation, traditions, behaviour and self-organization bases are 
considered. The role of the Ukrainian national elite in the state-building processes is analyzed. The accent is 

laid on the mental component research of different ethnic groups cooperation in Ukrainian society.

http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/publications/conf_books/Lviv_text.pdf
http://www.litopys.org.ua/


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Філософські науки 
 

© Михайлова М. О., 2010 
32 

УДК 1:316.3+130.2 
М. О. Михайлова, 

аспірант  
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

mihailova-marina@inbox.ru 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ І ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ  
У ПОЛІЕТНІЧНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

У статті розглядається поняття мультикультуралізму як соціального феномену та проблема 
толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі. Обґрунтовується, що важливим 
аспектом буття індивідів в умовах полікультурного соціуму є діалогічність, толерантність. 

Доведено, що використання діалогу культур сприяє формуванню толерантності як особистості, 
так і суспільства в цілому. 

Актуальність проблеми. Явище мультикультуралізму на сучасному етапі розвитку суспільства 
постає як проблемна стратегія, ідеологія та дискурс, що стверджують значимість існування 
різноманітних культурних форм. Світова практика так званої зворотної дискримінації та 
інституалізації відмінностей призвели не до прогнозованого мирного співіснування культур, а, 
навпаки, до загострення відносин між різними культурними та етнічними спільнотами. Тому можна 
стверджувати, що проблема взаємодії культур та їх діалогу є надзвичайно актуальною та важливою у 
сучасному світі. Людина у сучасній соціокультурній ситуації перебуває на межі різних культур, 
взаємодія з якими вимагає від неї діалогічності, розуміння, поваги до культурної ідентичності інших 
людей. 
Відтак, мета нашого дослідження полягає в обґрунтуванні явища мультикультуралізму та 

дослідженні взаємозв’язку з феноменом толерантності у сучасному поліетнічному просторі. Щодо 
визначення поняття мультикультуралізму, то існує близько десятка дефініцій. На думку української 
дослідниці Н. Висоцької, їх можна згрупувати у своєрідні кластери навколо кількох провідних 
тлумачень цього явища: 

− демографічно-описове, яке констатує наявність у суспільстві чи державі етнічно або расово 
різноманітних сегментів. У цьому сенсі мультикультуралізм не становить предмету дискусії, 
оскільки це є просто фактом його існування;  

− програмно-політичне, яке має на увазі конкретні типи програм та політичних ініціатив, 
призначених реагувати на етнічне розмаїття (саме в такому сенсі термін "мультикультуралізм" і 
був вперше вжитий у доповіді 1965 року Королівської комісії з питань білінгвізму та 
бікультуралізму в Канаді). Такий підхід має на меті врахування інтересів різних національних 
груп, забезпечення відповідного рівня визнання та самостійності для них, зберігаючи при цьому 
відповідне бачення національної єдності;  

− ідеологічно-нормативне – як гасло чи модель політичної активності, яке ґрунтується на 
соціологічних та етико-філософських ідеях щодо місця людей з культурно відмінними 
ідентичностями у суспільстві;  

− соціально-трансформативне, спрямоване на викорінення расизму, націоналізму, сексизму 
та здобуття рівності для всіх груп суспільства; 

− історичне, що наголошує на важливості вивчення та розуміння якомога більшої кількості 
культур та взаємодії між ними [1: 111-112]. 
Взагалі, поява концепції мультикультуралізму пов’язана з тим, що починаючи з 60-х років ХХ ст. 

у Канаді та Австралії активізувалися пошуки нових форм взаємодії з іноетнічним населенням. Однією 
з таких форм було зниження рівня матеріальної нерівності людей різної етнічної та расової 
належності. Проте, незважаючи на зусилля влади, соціальна напруга у таких полікультурних 
державах зростала. Повсюди розпочалася боротьба за право "бути іншим", відстоювання власної 
самобутності. Для представників різних етнічних груп, які сформувалися, насамперед, із недавніх 
мігрантів, суперечливість ситуації полягала ще й у тому, що, з одного боку, інструментально, для їх 
процвітання в країні необхідно було якомога скоріше та повніше влитися в іншу культуру, а з іншого 
боку – деконструкція їх старої ідентичності пов’язувалася з тим, що для збереження достатнього 
психологічного комфорту мігрантам необхідно було зберігати елементи рідної культури [2: 156]. 
Як етико-філософська і культурологічна концепція, ідеологія і політична стратегія – 

мультикультуралізм набув свого поширення у 70-90-х роках ХХ століття в таких країнах як США, 
Канада, Велика Британія. До проблем мультикультуралістського дискурсу у своїх працях зверталися 
такі вчені, як Е. Голл, К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер, Д. Трагер та ін. Теорії мультикультуральної 
взаємодії розробляли західні дослідники К. Бергер, С. Гантінгтон, С. Даль, Е. Гірш. 
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На пострадянському просторі дослідженням проблеми мультикультуралізму займалися 
А. Куроп’ятник, В. Малахов, В. Тишков. На теренах України можна виділити В. Андрущенка та 
Т. Андреєва. Обговорення проблем мультикультуралізму вітчизняними науковцями особливо 
активізувалося у середині 80-х років минулого століття і на сьогодні відбувається у декількох 
площинах: філософській, освітній, літературознавчій. В умовах сучасних глобалізаційних процесів до 
основних переваг застосування концепції мультикультуралізму відносять відмову від ксенофобії та 
шовінізму, різного виду упереджень, визнання та толерантне ставлення до расових, етнічних, 
релігійних угрупувань та гендерних і сексуальних меншин. 
Поліетнічністю називають наявність в межах однієї держави кількох етносів. Україна, як і 

більшість сучасних держав, є поліетнічною країною за складом свого населення. Суспільно-політичні 
процеси ХХ століття та історичні обставини розвитку призвели до того, що сьогодні на території 
України проживають різні національні меншини, що мають власні традиції, культуру, звичаї. Як 
наслідок, широку увагу науковців привертає питання стану консолідованості різних етнічних груп. 
Однією з цілей мультикультуралізму є створення структури загальнонаціональної ідентичності, яка б 
дозволяла зберігати етнокультурні особливості усіх громадян країни. 
Ідеологи й засновники концепції мультикультуралізму (І. Берлін, Г. Маркузе та ін.) уявляли собі 

свій ідеал наступним чином: у суспільстві з розвиненим інститутом демократії мирно співіснують 
різні культурні спільноти, у рамках яких індивід реалізує своє право на культурну ідентичність. 
Окрім Сполучених Штатів Америки, ознак такої мультикультуральності з часом набули і європейські 
мегаполіси. Наприклад, в Англії у вікторіанську епоху рівень етнічної єдності був настільки високим, 
що експансія інших культур чи етносів здавалася абсолютно неможливою, на відміну від сьогодення 
[3: 170]. Однією з особливостей авторів концепції мультикультуралізму є розуміння ними культури як 
системи прописаних та усних норм, правил, заборон. 
Перед сучасними націями не стоїть питання: бути чи не бути їм мультикультурними. 

Множинність, розмаїття культур їм уже "нав’язана" зростаючою популярністю доктрин 
мультикультуралізму і диверсифікації в інтелектуальних і політичних колах Заходу, поширенням 
англійської мови як другої у багатьох країнах, утвердженням нових групових ідентичностей, 
зростанням міграційних потоків і впливів діаспори [4: 155]. Ці та багато інших чинників стали 
помітними явищами сучасного світу. Проте, наявність етнокультурної та мовної розмаїтості ще не є 
підставою для визнання суспільства мультикультурним у цілому. Для цього необхідно, щоб поряд з 
дескриптивними ознаками мультикультуралізму були наявні ще й нормативні. Нормативний аспект 
мультикультуралізму полягає у піклуванні держави про права, гідність і добробут усіх її громадян 
незалежно від їх етнічного, расового походження, віросповідання, мови тощо. Нормативний підхід 
стверджує виправданість і необхідність для сучасних суспільств докладати зусиль у напрямку 
підтримки й сприяння матеріальному та духовному процвітанню різних культурних груп, а також 
поваги до їх культурної ідентичності. 
Незаперечним є той факт, що концепція мультикультуралізму з моменту своєї появи і до 

сьогодення нерідко є об’єктом запеклого протистояння, причиною "культурних війн". Один із 
найвідоміших критиків мультикультуралізму словенський філософ, соціолог Славой Жижек у праці 
"Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології" у главі "Мультикультуралізм" пише, що 
мультикультураліст відноситься толерантно до Іншого до тих пір, поки той не є реальним Іншим, а 
асептичним Іншим до модерної екологічної мудрості, шокуючих ритуалів і таке інше, у той момент, 
коли він стикається з реальним Іншим (з жінками, які примусово носять паранджу, з катуванням 
ворога до смерті тощо), з тим способом, яким Інший регулює специфічність власної насолоди, 
толерантність зникає [5: 268]. С. Жижек розглядає мультикультуралізм як зворотний бік глобалізації, 
як ідеологію, що за своєю зовнішньою привабливою стороною приховує міцну силу експлуатації та 
знищення проявів індивідуальності. 
Американський політолог Чандран Кукатас у статті "Теоретичні основи мультикультуралізму", 

пропонує п’ять варіантів реакції суспільства на культурне розмаїття: ізоляція, асиміляція, м’який 
мультикультуралізм, жорсткий мультикультуралізм та апартеїд [6]. Ізоляцію він вважає найбільш 
очевидною реакцією суспільства, а спроби не допустити виникнення культурного різноманіття в 
країні провадяться через жорстку імміграційну політику. Таким чином, суспільство прагне зберегти 
традиційні переваги та привілеї більшості своїх членів. Але в такому випадку обмеження винятково 
імміграції недостатньо, оскільки окрім контактів з іммігрантами існує ще безліч способів впливу 
інших культур на те чи інше суспільство. Асиміляція є альтернативою ізоляції і полягає в тому, щоб 
допускаючи в країну приїжджих, провадити політику їхньої асиміляції. Але ця політика також не є 
ефективною, оскільки, по-перше, іммігранти не тільки асимілюються, а й самі впливають на 
повсякденне життя та менталітет приймаючого суспільства; по-друге, не всі культурні меншини 
готові змінюватися в тій мірі, як того вимагає соціальна політика приймаючої держави; по-третє, в 
суспільстві, де традиції індивідуальної свободи є переважаючими, асиміляторська політика може 
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вимагати введення обмежень не тільки до прибулих іммігрантів, а й до громадян, які народилися та 
виросли в цій країні.  
Найбільш конструктивною реакцією Ч. Кукатас вважає м’який мультикультуралізм. У цьому 

випадку мультикультуралістичною реакцією на існування культурного розмаїття є відмова як від 
спроб не допустити його виникнення шляхом самоізоляції, так і від прагнення не дати йому 
вкоренитися за рахунок асиміляції меншин. Згідно цього погляду, допускається і прийом країною 
представників різноманітних культур, і спокійне ставлення до того, що меншини можуть залишатися 
"не інтегрованими". Іншими словами, необхідно дати свободу вибору рівню асиміляції, що 
визначається бажанням та здатністю кожного окремого індивіда.  
Наступною реакцією виступає жорсткий мультикультуралізм з його установкою на те, що 

суспільство повинне вживати заходів для забезпечення меншинам не тільки повноцінної участі в 
житті суспільства, а й надання максимальних можливостей для збереження їх власної особливої 
ідентичності та традицій. Згідно такої точки зору, вважає дослідник, до різноманіття потрібно 
ставитися не просто толерантно, а його потрібно закріплювати, заохочувати та підтримувати не 
тільки фінансово, але й через надання культурним меншинам особливих прав.  
Четвертою реакцією суспільства на культурне розмаїття дослідник називає апартеїд. Він не 

закриває для представників культурних меншин доступ до країни, але передбачає повну заборону на 
їх асиміляцію. Таку політику, підкреслює Ч. Кукатас, важко здійснювати протягом тривалого часу 
через природне прагнення людей до спілкування та об’єднання. Зберегти подібний політичний устрій 
можна тільки репресивними методами. Культурне розмаїття взагалі має свої переваги. По-перше, 
значно збагачується забарвленість життя. По-друге, виникає можливість здорової конкуренції. І по-
третє, підвищується здатність соціальної системи до адаптації, завдяки доступності альтернативних 
способів життя. 
Режимом найбільшої толерантності Ч. Кукатас називає класичний ліберальний 

мультикультуралізм [6]. Науковець описує його як такий, що може ділити територію навіть з тим, хто 
налаштований проти нього. У той же час він не надає переваги та захисту жодній конкретній групі чи 
спільноті. Такий режим не буде заважати досяганню власних цілей або підтримувати певні традиції, 
проте не стане й перешкоджати чи, навпаки, сприяти конкретним цілям чи традиціям. Це позбавлений 
страху та фаворитизму мультикультуралізм. Головна риса ліберальної теорії полягає у її 
настороженому ставленні до будь-якого пригнічення владою та насилля. Прийняття ліберальною 
традицією усього, що завгодно відбувається через величезну для неї вагу толерантності, а 
толерантність передбачає готовність миритися з тим, що не завжди можна пояснити, а, тим паче, 
уніфікувати. 
Найвизначнішим представником епохи Відродження, яка була просяйнута духом толерантності, є 

Вольтер. Йому приписують вислів: "Я не згоден з тим, що ви говорите, але віддам своє життя, 
захищаючи ваше право висловити свою думку". У цьому афоризмі – класична теорія толерантності. 
Якраз тому толерантність, якщо говорити про її наявні визначення, не є лише суб’єктивною 
терпимістю до всього інакшого в сенсі чужих поглядів та вірувань. Толерантність передбачає 
практичну дію для стримування ідіосинкразії щодо чужого. 
Сучасний американський філософ Майкл Уолцер виділяє п’ять толерантних режимів або п’ять 

типів політичного устрою, що припускають терпимість до інакомислячих: багатонаціональну 
імперію, міжнародне суспільство, консоціації, національні держави, суспільства іммігрантів. У 
багатонаціональній імперії, так само як і в міжнародному суспільстві, об’єктом толерантності є 
група – незалежно від того, яким є її статус: автономна спільнота чи суверенна держава. Її закони, 
релігійна практика, судочинство, фінансово-бюджетна і дистрибутивна політика, освітні програми й 
організація побуту і сім’ї – все це вважається законним і таким, що має право на існування, підлягає 
мінімальним і лише іноді зобов’язуючим (або обов’язковим) обмеженням. Те саме відбувається і в 
консоціації, але тут додається нова риса: спільне для всіх громадянство, яке є значно ефективнішим, 
ніж у більшості імперій та відкриває можливості втручання держави у діяльність груп задля 
збереження прав індивідів. 
Громадянство в національній державі має набагато більше значення. Тут об’єкти толерантності – 

це окремі особи, котрі розглядаються і як громадяни, і як члени конкретної національної меншини. 
Вони є об’єктами толерантності, так би мовити, під своїми родовими іменами. Проте членство в 
меншинах (на відміну від громадянства в державі) від цих індивідів не вимагається: меншини не 
вживають примусу щодо них, а держава завжди готова надати захист своїм громадянам від будь-
якого насилля. Отже, в національній державі членам національних меншин надаються нові 
можливості: це вільний вступ до групи, відсутність афіліації з будь-якою групою, або асиміляція у 
більшість. У суспільствах іммігрантів ці можливості ще ширші. Окремі чоловіки й жінки є об’єктами 
толерантності саме як індивіди, під власними іменами, їхні переваги вважаються радше особистими, 
ніж стереотипними. Виникають персоналізовані варіанти життєдіяльності груп, багато різноманітних 
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способів існування, до яких інші члени груп, як і суспільство в цілому, мають ставитися з 
толерантністю. Фундаментальна ортодоксія характеризується саме цією своєю відмовою вважати цю 
спільну толерантність приводом для ширшого погляду на свою релігійну культуру. Іноді її 
протагоністи навіть протиставляють себе режиму толерантності суспільств іммігрантів у цілому 
[7: 49–50].  
Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що проблема толерантності у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст. набула надзвичайно гострого характеру у зв’язку з проблемою консолідації в 
поліетнічних суспільствах. У цьому контексті толерантність – це єдність у розмаїтті, повага, 
сприйняття та розуміння величезної кількості культур, форм самовираження та самовиявлення 
людської особистості. Нині культурна уніфікація набула глобальних масштабів. Процеси культурної 
глобалізації зумовили такі явища, як етнокультурна інтеграція, асиміляція, мобільність і, як наслідок, 
зростаюча поліетнізація національних спільнот. 
Феномен поліетнічності має як емпіричний, так і етичний вимір. До першого належить наявність у 

певному суспільстві представників численних етнічних спільнот (окрім корінних, особливе значення 
мають модерні етнічні групи, як наслідок сучасних міграційних процесів), до етичного – досягнення 
толерантності, що часто у політиці мультикультуралізму зводиться до позиції релятивізму. 
Релятивність декларує право кожного розвивати власну культуру, згідно із власними принципами, 
переконаннями та світоглядом. Разом з тим, релятивність є тією формою індивідуалізму, що 
нейтралізує оціночну позицію кожного суб’єкта культури відносно іншого. Позиція нейтральності в 
мультикультурному суспільстві призводить, з одного боку, до крайнього індивідуалізму і, у свою 
чергу, до втрати суб’єктом можливості сприйняття проблем, які виходять за межі його особистих 
інтересів, а з іншого – до формування нового атомізованого "Ми" [8: 69–70]. Отже, толерантність 
містить у собі риси, які підносять дієвість громадян і сприяють мирному вирішенню конфліктів: 
почуття єдності в розмаїтті, пошук компромісів, громадянський настрій, патріотизм, поважне 
ставлення до інших людей, готовність вислуховувати думку інших, повага до прав інших осіб, 
особиста відповідальність та самодисципліна. 
Учені, які заперечують або взагалі не визначають концепцію мультикультуралізму як філософську 

та не визначають її як чинник об’єднання суспільства та спосіб демократизації, популяризують ідею 
про те, що сьогодні жодне суспільство не є мультикультурним у повному розумінні цього слова. 
Проте, з такого погляду, важко назвати й демократичне суспільство, яке б повністю відповідало усім 
принципам і вимогам демократії як філософському дискурсу. Отже, мультикультуралізм як ідею, що 
об’єднує полікультурне суспільство, демократизує його в силу того, що він (мультикультуралізм) 
ґрунтується на загальнолюдських цінностях, можна сприймати як теоретичну модель, до якої може 
прагнути поліетнічне, поліконфесійне, багатомовне суспільство [9: 114–116]. Тому, можна впевнено 
стверджувати, що в основі феномена толерантності закладена ідея визнання й сприйняття Іншого не 
як чужого чи ворога, а як такого, що має право на відмову панування цілого над одиничним та 
рівноправність будь-яких культурних форм. 

Висновки. Отже, враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що у сучасному 
соціокультурному просторі, який набув усіх ознак поліетнічного, феномен толерантності має 
належати до числа вищих, базових цінностей соціуму. Відповідно, мультикультуралізм як соціальне 
явище, повинен виступити у ролі соціалізуючого чинника. Використання етнокультурного досвіду та 
діалогу різних культур сприяє формуванню толерантності як особистості, так і суспільства в цілому.  
Політика мультикультуралізму є відповіддю національної держави на соціокультурний виклик, 

пов'язаний зі зміною етнодемографічної структури суспільства, що зумовлено, насамперед, 
характером сучасних міграційних процесів. Мультикультуралізм, по суті, означає напрацювання 
правил і норм співіснування різних культур та їх носіїв в одному соціумі, в єдиному правовому, 
соціальному та економічному просторі. 
Щодо України, то в умовах сучасних реалій мультикультуралізм має стати новою політичною 

стратегією, яка базуватиметься на тому, що особистість повинна бути вільною від негативних 
етнокультурних стереотипів і мати розвинене почуття розуміння інших культур та поваги до них. 
Саме мультикультурність та такий важливий її аспект, як толерантність можуть стати запорукою 
динамічного розвитку українського суспільства. Проте, варто зазначити й таке: хоча політика 
мультикультуралізму і передбачає креативні, творчі цілі, вона одночасно несе і низку таких 
негативних явищ, як "загроза" національній єдності і громадянській гармонії, можливість посилення 
міжгрупової і міжрасової недовіри, стимулювання явища "капсулізації" суспільства, послаблення 
єдності політичної нації. 
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Михайлова М. О. Мультикультурализм и проблема толерантности в полиэтническом 
социокультурном пространстве. 

В статье рассматривается понятие мультикультурализма как социального феномена и проблема 
толерантности в полиэтническом социокультурном пространстве. Обосновывается, что важным 

аспектом бытия индивидов в условиях поликультурного социума является диалогичность, 
толерантность. Доказано, что использование диалога культур способствует формированию 

толерантности как личности, так и общества в целом. 

Mikhailova M. A. Multiculturalism and the Problem of Tolerance in Polyethnic Social-Cultural Area. 

The article deals with the concept of multiculturalism as the social phenomenon and the problem of tolerance 
in polyethnic social-cultural area. It is proved that tolerance and the ability to achieve agreement is the basic 

principle of individual existence in the polyethnic society. It is also proved that the cultural dialogue 
contributes to the tolerance formation of an individual and society. 
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ  
ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ У ВНЗ 

У статті розглядаються загальнотеоретичні підходи щодо управління професійною підготовкою 
фахівців у ВНЗ: системно-синергетичний, аксіологічний та акмеологічний, врахування яких 
сприятиме формуванню суб’єкт-суб’єктних стосунків між викладачами і студентами та 

використанню останніми свого внутрішнього потенціалу, розвитку позитивних мотивів до навчання 
та майбутньої професійної діяльності. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Світові тенденції прискореного розвитку науково-
технічного прогресу, посилення конкуренції на ринку праці зумовлюють підвищені вимоги до якісної 
підготовки фахівців з вищою освітою. Адже за прогнозами ЮНЕСКО, рівня національного 
добробуту, що відповідає світовим стандартам, досягнуть лише ті країни, де 40-60 відсотків 
працездатного населення будуть мати вищу освіту. За таких умов зростає соціальна роль вищих 
навчальних закладів, які готують кваліфіковані кадри XXI століття. Основною метою діяльності ВНЗ 
є забезпечення умов, необхідних для здобуття людиною вищої освіти, підготовка кадрів для потреб 
країни. Якість вищої освіти визначається якістю стандартів освіти та професійної підготовки, 
інфраструктурами внутрішнього і зовнішнього середовища, рівнем управління ВНЗ в цілому та 
процесами, в т.ч. професійною підготовкою майбутніх фахівців – зокрема.  

Формулювання мети статті. Метою даної статті є розкриття загальнотеоретичних підходів до 
управління професійною підготовкою фахівців у ВНЗ. 

Аналіз досліджень і публікацій та виклад основного матеріалу. Теоретичну основу дослідження 
питань управління освітніми закладами, в т.ч. управління професійною підготовкою фахівців 
становлять наукові ідеї щодо: проблем управління соціально-педагогічними системами 
(Є. С. Березняк, В. І. Бондар, Л. І. Даниленко, Г. В. Єльникова, Л. М. Калініна, В. І. Маслов, 
В. В. Олійник, В. С. Пікельна, Г. В. Федоров, Є. М. Хриков та ін.); теорії і методики моделювання 
педагогічних систем і процесів, у т.ч. управлінської діяльності (І. Д. Бех, О. Г. Хомерики, 
О. Я. Савченко та ін.); кваліметричний підхід до визначення ефективності управління навчальними 
закладами (О. Л. Ануфрієва, Г. А. Дмитренко, Л. П. Одерій та ін.) тощо. Процес управління 
професійною підготовкою фахівців на рівні держави регламентується Конституцією України, 
законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", 
державними та галузевими стандартами освіти, іншими нормативно-правовими документами. На 
рівні ВНЗ освітня та кваліфікаційна підготовка фахівця відображена у навчальних планах, 
структурно-логічних схемах, навчальних (робочих) програмах, тестових завданнях, методичних 
матеріалах. 

Виклад основного матеріалу. З метою визначення методологічних підходів в управлінні 
професійною підготовкою майбутніх фахівців проаналізуємо основні світові тенденції, які впливають 
на формування освітньої політики у державі. У стратегії ЮНЕСКО "Неперервна освіта для всіх" 
підкреслюється, що потенціал освіти молодої людини розглядається як засіб привнесення змін у різні 
сфери життєдіяльності через розвиток незалежної системи неперервного процесу соціалізації і 
ресоціалізації особистості в трьох ключових концептуальних площинах: громадянськість, соціально-
професійна мобільність і участь. Завдання неперервної освіти полягає не лише в тому, щоб дати 
можливість особистості пристосуватися до соціокультурних змін, допомогти підкоритися ситуації, 
але і спрямувати реальну можливість і рішуче впливати на ці зміни, тобто сформувати мобільність, 
гнучкість, адаптивність і конкурентноздатність, які необхідні людині протягом усього життя. Освіта, 
крім допомоги в адаптації до нових умов змінного світу, стала носити випереджувальний характер, 
виконувати випереджуючу функцію у підготовці людини до подолання порушень її рівноваги не 
лише в соціо-професійній діяльності, але й у житті в цілому. В епоху незворотних змін вища освіта 
повинна і може стати одним з центрів соціального регулювання в розвитку здібностей людей, які б 
могли утверджувати свої права і відстоювати свої свободи відповідно до змін у суспільстві. 
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Таким чином, неперервна освіта розглядається дослідниками як "довічний процес, що забезпечує 
поступальний розвиток творчого потенціалу особистості і всебічне збагачення її духовного світу і 
включає дитячо-юнацьку освіту та освіту дорослих" (В. Г. Онушкін, Є. І. Огарьов [1]). Стратегія 
розвитку освіти у ступеневих ВНЗ I-IV р. а. розглядається у контексті концептуальних ідей 
неперервної цілісної професійної підготовки фахівців у ВНЗ, неперервної освіти та неперервного 
професійного розвитку – довічного збагачення творчого потенціалу людини. В основу дослідження 
цієї проблеми покладено теоретичні аспекти розвитку особистості у процесі професійної підготовки 
(В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. М. Мадзігон, Н. Г. Ничкало, О. А. Дубасенюк, К. І. Степанова та 
ін.); психолого-педагогічні основи розвитку творчої особистості за умов неперервної професійної 
освіти (С. О. Сисоєва, Н. Л. Коломінський, В. А. Семиченко, Л. Л. Хоружа та ін.). Вища ступенева 
освіта – це підсистема загальної системи неперервної освіти, у яку включені вищі навчальні заклади I-
IV р. а., які, окрім своїх головних, професійних, виконують соціокультурні завдання. Вчені 
пов’язують перехід від "мономоделі" до поліфункціональної моделі освіти з особливостями 
технократичної та інформаційно-гуманітарної цивілізацій. Розповсюджена в умовах технократичної 
цивілізації освітня "мономодель" орієнтує на самоідентифікацію особистості в досягненні 
вузькоутилітарних цілей, коли освіта не має самоцінного змісту, а служить способом (інструментом) 
адаптації до минулого і сьогодення. Неперервність освіти у цих умовах є не більш, ніж символ 
(Л. Н. Лесохіна [2]). 
Еволюційна заміна мономоделі освіти поліфункціональною формує і нове уявлення про 

призначення неперервної освіти у контексті загальноцивілізаційних процесів. По-перше, освітні 
процеси за суттю еволюційні, надситуативні, не залежать від напряму соціальної кон’юнктури, 
сприяють саморегуляції особистості в процесі поступового нагромадження інтелектуального 
потенціалу. По-друге, сфера неперервної освіти об’єктивно еклективна, тому що освітні проекти для 
особистості різноманітні і не зводяться до чітко окреслених дисциплін. Людина не може бути 
політиком, істориком, філософом одночасно, але вона має право використовувати знання з цих сфер 
для самоорієнтації. По-третє, усі прогнози і рекомендації в цій сфері носять відносний, релятивний 
характер, тому що неперервна освіта несе ознаки гуманітарної культури і припускає відносний, 
імовірнісний підхід до явищ, їй властивий відстрочений, пролонгований ефект. Технократична 
культура формує людину-виконавця, транслятора "готових" думок, гуманітарна культура сприяє 
вихованню людини, що сумнівається, але не безпринципної, а такої, що все піддає сумніву, досить 
чітка в оцінках, відстоює свої переконання, але здатна і до їхнього перегляду. Формування 
критичного мислення, що припускає перехід від "інформаційного" до "проблемного" способу 
навчання, сприяє самоідентифікації особистості із загальнолюдськими проблемами, що сьогодні 
характеризує далеко не всіх. По-четверте, неперервна освіта сприяє як професійному, так і 
особистісному самовизначенню людини в нових для неї життєвих умовах, особливо в епоху 
глобальних змін. Поєднання прагматичних (професійних) і ціннісно-моральних змістів в орієнтації 
особистості багато в чому визначається якістю співвідношення в її бутті внутрішнього і зовнішнього 
світів. "Внутрішній світ" особистості має свій ціннісний стрижень, що не змінюється, якщо 
особистість здатна зберегти своє "Я", свою гідність, своєрідний нонконформізм. У "зовнішньому 
світі" людина змінюється функціонально, включаючись в різні системи відносин, але саме 
нонконформіст, а не прагматик чи конформіст, творчо вирішує проблеми збереження себе та 
адаптації до життя в нових умовах. Так, розвиток особистості, що досягається неперервною 
освітою, стає головною умовою розвитку суспільства в цілому. По-п’яте, неперервна освіта повинна 
бути "космологічною". Відмова від формування "вселюдського" мислення людини – прямий шлях до 
конфліктів, кровопролиття, війн, це свідчення низького рівня освіченості населення. Люди, які не 
розуміють себе, не розуміють довкілля, у якому вони проживають, не можуть бути надійними 
партнерами в економічному житті. Розуміння більш важливе, ніж уміння.  
Неперервна освіта виступає засобом самоорієнтації особистості, а здатність самостійно 

розв’язувати проблеми різного рівня складності – як можливий результат освітньої діяльності та 
інтеграції особистістю досягнень, які виявляються в таких характеристиках, як інформованість, 
компетентність тощо. Усі ці проблеми вимагають уточнення щодо конкретних соціально-
професійних груп суспільства. Система вищої освіти різних соціально-професійних груп будується на 
загальних властивостях професійної групи як соціальної страти та на її особливостях. Особливе у 
майбутній професійній діяльності студента ускладнюється (доповнюється) його індивідуально-
особистісними мотивами, потребами, факторними характеристиками певного етапу у загальному 
процесі професійного становлення і особистісного розвитку. 
Значні успіхи у розвитку професійної підготовки за останніх сорок років були досягнуті завдяки 

застосуванню системного підходу. Сам по собі термін "підхід" пов’язаний з терміном "метод". За 
М. І. Кондаковим, "метод… це підхід до явищ природи і суспільства, шлях, спосіб досягнення мети, 
прийом теоретичного дослідження або практичного здійснення чогось, що виходить із знань 
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найбільш загальних закономірностей розвитку об’єктивної дійсності..." [3: 301]. Під підходом слід 
розуміти певний погляд на об’єкт, а також особливу процедуру побудови всього дослідницького 
циклу. Деякі методологи називають підхід "дослідницькою стратегією". У більш широкому розумінні 
підхід – це органічне поєднання теорії (або концептуальних поглядів) з батареєю методів, які у 
сукупності дають відображення реальності.  
Системний підхід дозволив розглянути будь-яку педагогічну дійсність як відкриту соціально-

педагогічну систему. У разі виділення компонентів, структурних частин цих систем та їх зв’язків 
можна говорити про системно-структурний підхід. Наприклад, професійна підготовка майбутнього 
фахівця розглядається як педагогічна система, яка має свій зміст. Цей зміст слід виявити та спиратися 
на нього при проектуванні освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, 
навчальних планів і програм професійної підготовки фахівців (С. У. Гончаренко).  
Якщо дослідник прагне підкреслити необхідність формування цілісних освітніх систем, які 

включають безліч взаємопов’язаних компонентів і зв’язків між ними, навчальної і позанавчальної 
діяльності, навчання і виховання, педагогічних і соціальних чинників, студентів, викладачів, батьків, 
він застосовує системно-цілісний підхід. Цей підхід має місце при аналізі концепцій розвитку ВНЗ, 
комплексних програм науково-дослідної роботи тощо. 
Якщо структуру цілісних освітніх систем професійної підготовки майбутніх фахівців розглядають 

як відносно самостійні підсистеми і тільки їх взаємодія забезпечує нову якість цілісної системи, то 
використовується системно-функціональний підхід. Дані системи виконують нові, більш складні 
функції. Якість системи визначає характер управління нею. Є системи самокеровані, адаптивні, 
цільові. Системний підхід утверджує особливий причинно-наслідковий характер процесів і явищ, 
ієрархічність у побудові і проектуванні різних систем, у т.ч. педагогічних. За такого підходу, з одного 
боку, забезпечується прогнозованість результатів, цілісність і взаємозумовленість компонентів 
навчальної діяльності (мети, змісту, форм і методів), чітка керованість процесами. Педагогічна 
система формує своєрідний освітній простір відповідно до певної моделі, яка визначає типи 
взаємозв’язків, очікувані результати, механізми та перспективи розвитку. З іншого боку – дотримання 
цієї моделі є дещо детермінованим, а тому звичайні зміни соціуму враховуються недостатньо, і, як 
наслідок, не можуть ефективно впливати на перспективу педагогічних систем. Інколи реальні 
результати педагогічної діяльності прилаштовуються під очікувані. Ієрархічний рівень системи часто 
визначає вплив, силу і потужність у взаємодії підсистем: система вищого рівня ієрархії має більші 
можливості впливати на систему нижчого рівня. Системний підхід у професійній підготовці 
майбутніх фахівців може привести до формалізації результатів дослідження, коли конкретна людина 
відходить на інший план і перетворюється в пусту абстракцію, у систему без змісту діяльності і поза 
її людської сутності. 
На початку XXI століття у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців (педагогів) 

виділяються нові підходи: синергетичний, аксіологічний та акмеологічний.  
Вважається, що сучасні стратегії науки і освіти мають опиратися на нову парадигму, серцевиною 

якої є синергетика (грец. synergeia – спільний, колективний вплив) – теорія самоорганізації 
різноманітних складних відкритих систем, включаючи соціальні. Родоначальником синергетичного 
напряму був російський учений І. А. Пригожин [4]. Утвердження синергетики в педагогічному 
просторі відбувалося завдяки філософії освіти (В. С. Лутай, О. В. Чалий, В. А. Кушнір, 
Н. Г. Протасова та ін.). У контексті розвитку синергетики особливу увагу привертають системно-
синергетичні ідеї, які впроваджуються в науково-педагогічні дослідження і пов’язані з деякою 
невизначеністю, хаотичністю, нестійкістю досліджуваних явищ (І. С. Добронравова, О. М. Князєва, 
С. П. Курдюмов).  
Дослідження педагогічного процесу як системи вимагають певних кроків при переході від 

системної до системно-синергетичної парадигми. Саме синергетичний підхід разом із системним 
мають стати теоретичним і діяльнісним підґрунтям поширення інноваційних процесів в освіті, 
підвищення їхньої результативності та соціальної значущості. Природність розгортання інноваційних 
процесів у професійній підготовці майбутніх фахівців на методологічних засадах синергетики 
криється у самій семантиці щодо грецького слова – спільний, колективний вплив. Це можна 
спостерігати під час організації кооперативного навчання. Спочатку в умовах вільної співпраці може 
бути забагато хаосу, дії студентів є нескоординованими, а використання часу нераціональним, 
оскільки дає про себе знати звичка до керівництва з боку викладача. Проте з часом, завдяки 
спеціальній підготовці студентів до спільної діяльності в умовах плюралізму думок, сприятливого 
психологічного середовища для вільного мислення, що не обмежується лідерством викладача, між 
учасниками встановлюються зв’язки, які сприяють налагодженню механізму самоорганізації, тому 
навчальні проблеми розв’язуються ефективно й оперативно. Такий підхід сприяє розбудові 
особистісно орієнтованого освітнього простору, переходу на діалогічний рівень організації 
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педагогічних систем, взаємодії викладачів і студентів – до інтерактивних методів навчання, 
колективної творчої діяльності студентів. 
При синергетичному (як і системному) підході використовується поняття "відкрита система", що 

суттєво збагачує педагогічну науку. Завдяки відкритості педагогічні системи набувають ознак  
інноваційних структур як саморефлексивних, здатних створювати нові моделі зовнішнього світу 
відповідно до внутрішнього світу суб’єктів системи в умовах індивідуальної чи колективної дії. 
Важливою властивістю таких систем є здатність продуктивно функціонувати в умовах суперечливої 
неоднозначної інформації. 
Окрім принципу відкритості системи, синергетика пропонує принцип діалогової взаємодії. Даний 

принцип складається з двох частин: власне взаємодії та її діалогічності. Діалог передбачає досягнення 
порозуміння під час вирішення певної суперечності, виходячи з положення, що в кожній 
суперечності, її складовій є позитивні сторони. Саме спільний пошук вирішення проблеми, намагання 
наблизити протилежні позиції, а не загострення суперечностей є основою принципу діалогу культур 
та відносної стабільності систем. 
Таким чином, синергетичний підхід дозволяє виділити ряд умов, за дотримання яких можлива 

самоорганізація освітніх систем, їх цілеспрямований саморозвиток: а) відкритість системи, постійний 
приплив енергії та інформації із зовнішнього соціального середовища; б) відносно колективно 
узгоджена поведінка суб’єктів освітнього процесу; в) перехід від нестійкого до стійкого стану; 
г) нелінійність, багатоваріантність розвитку (одна з умов збереження стійкості). 
Єдність дій усередині педагогічних колективів багатьох навчальних закладів та у відносинах із 

управлінськими структурами можлива тоді, коли всі суб’єкти освітньої діяльності (керівники і 
виконавці) мають спільні ціннісно-смислові орієнтації. У зв’язку з цим виникла потреба у доповненні 
синергетичного підходу положеннями аксіологічного, ціннісно-орієнтаційного підходу 
(Л. С. Виготський, В. П. Зінченко, В. О. Сухомлинський, Л. І. Коханович та ін.). У навчальному 
закладі необхідно поєднати особистісно-діяльнісний підхід із соціально орієнтованою педагогікою, 
щоб гармонійно формувати інтереси особистості в контексті актуальних завдань розвитку 
українського суспільства, і надособистісні інтереси, які впливають на створення сприятливого 
соціального середовища. Аксіологічний підхід у поєднанні із гуманістичною спрямованістю освіти 
забезпечить формування життєздатного молодого покоління.  
Незалежно від спеціалізації (педагог, агроном, інженер, лікар) необхідно говорити не лише про 

взаємозв’язок професійної і загальної культури, а про більш широку включеність в освітні програми 
гуманітарного знання, що формує індивідуально-особистісне культурологічне ставлення до світу. 
Спільним є не лише культурологічний, але й аксіологічний підхід до освіти фахівця, яка спрямована 
на задоволення його інтелектуальних, емоційних потреб та розвитку вольових зусиль, тобто на 
удосконалювання трьох іпостасей особистості – розуму, серця, волі – інтелектуально-пізнавальної, 
мотиваційно-ціннісної, морально-практичної. 
Спільним для гуманітарних професій є виховання не просто комунікативної культури, що в 

основному пов’язана з культурою передачі певної інформації, а саме культури спілкування – 
культури взаємодії, розуміння і емпатії, ідентифікації себе з іншою людиною. Завданням неперервної 
освіти і самоосвіти є привнесення гуманістичного характеру спрямованості особистості, включаючи у 
підготовку фахівця соціокультурне і психолого-педагогічне знання як частину загального 
гуманітарного знання й освіти. 
Методологія сучасних досліджень і конструктивних перетворень у сфері освіти носить 

інтегративний характер. Інтеграція виступає важливою методологічною категорією, тенденцією і 
принципом розвитку сучасної теорії і практики освіти. Інтеграцію можна розглядати як засіб, 
механізм і процес досягнення цілісності освітніх систем і синтезу методологічних підходів. 
Пошук інтегральних підвалин педагогічної діяльності та інтегральної сутності освіти привів до 

необхідності аналізу акмеології. Дослідження у цій сфері дозволили сформувати систему теоретико-
методологічних знань, які відображають інтегральні підвалини педагогічної дійсності і створюють 
нову методологічну основу її вивчення і перетворення. Ця система знань оформилась у нову сферу 
інтегративних знань про освіту – акмеологію освіти, а методологія, яка виходить із цієї сфери, може 
бути названа акмеологічним підходом, який орієнтує на досягнення вершин у цілісному розвитку 
людини в умовах освітніх систем. Коріння акмеологічного підходу ведуть у педагогічну 
антропологію К. Д. Ушинського (антропологічний підхід), в психологічні основи людинознавства, 
розроблені Б. Г. Ананьєвим (людинознавчий підхід), у досягнення педагогічної акмеології 
(Н. В. Кузьміна [5]) та ін. В акмеології основним методологічним критерієм є людина як продукт 
біологічного і соціального розвитку. Людина розглядається як індивід, особистість, індивідуальність і 
суб’єкт життєдіяльності. Акмеологія (грец. "акме" – вершина, пік, розквіт) шукає вершини на 
перетині процесів онтогенезу і соціогенезу людини, вивчає об’єктивні і суб’єктивні чинники 
досягнення вершин у життєдіяльності людини.  
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Акмеологічний підхід до аналізу освітніх систем та професійного становлення фахівця вбачає, що 
найважливішим чинником досягнення вершин професіоналізму в будь-якому виді складної 
діяльності, що вимагає фахової освіти, є компетентність, а в основі саморуху до "вершин" – система 
цінностей людини (Н. В. Кузьміна [5]). Предметом акмеології виступають умови досягнення 
дорослою людиною високого рівня продуктивності, перш за все, у професійній діяльності, а також 
методи і засоби забезпечення цього рівня (О. С. Анісімов, О. О. Бодальов та ін.). 
Акмеологічний підхід до професійної діяльності дозволяє виділити інваріанти в суб’єктивних 

якостях педагога. Пропонується група якостей, які характеризують позитивну тенденцію 
професійного розвитку фахівця, здатного до досягнення вершин у своїй діяльності: а) відкритість для 
освоєння нового; б) інтегративний спосіб мислення при виробленні оптимальних моделей діяльності; 
в) здатність до об’єктивної самооцінки своєї професійної поведінки; г) висока мотивація досягнень у 
праці тощо. 

Висновки. Отже, провідними загальнотеоретичними підходами до професійної підготовки 
педагогів у ВНЗ виступають системний, системно-синергетичний, аксіологічний та акмеологічний 
підходи, врахування яких сприятиме формуванню суб’єкт-суб’єктних рівноправних стосунків між 
викладачами і студентами та використанню останніми свого внутрішнього потенціалу, розвитку 
позитивних мотивів до навчання та майбутньої професійної діяльності.  
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Галус А. М. Общетеоретические подходы к управлению профессиональной подготовкой 
специалистов в вузе.  

В статье рассматриваются общетеоретические подходы к управлению профессиональной 
подготовкой специалистов в вузе: системно-синергетический, аксиологический и акмеологический, 

учет которых способствует формированию субъект-субъектных отношений между 
преподавателями и студентами и использованию последними своего внутреннего потенциала, 

развитию положительных мотивов к учебе и будущей профессиональной деятельности. 

Halus O. M. General-Theoretical Approaches to Management of Vocational Training of Specialists 
in Higher Educational Institution.  

General-theoretical approaches to management of vocational training of specialists in higher educational 
institution are considered in the article: they are system-synergetic, axiological and acmeological, which 

when taken into account promote formation the subject-subject relations between teachers and students and 
usage by the later their internal potential, development of positive motivation to study and their future 

professional work. 
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УНІФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ  
ПІД ЧАС ЗАСВОЄННЯ НАВИЧОК І УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ 

У статті розглянуті питання, пов'язані із застосуванням структурно-логічних схем під час вивчення 
теоретичного і практичного матеріалу дисциплін інженерної спрямованості. Наведені уніфіковані 

умовні позначення елементів структурно-логічних схем. Для електронних навчальних видань 
запропонований варіант кодування, що дозволяє зняти обмеження щодо розміру графічної 

інформації під час опису складних послідовностей дій. 

Постановка проблеми. Необхідність вироблення студентами технічних ВНЗ практичних умінь і 
навичок професійної діяльності ставить перед розробниками навчально-методичних засобів особливі, 
властиві тільки інженерній освіті методичні завдання. Виконуючи інженерні розрахунки, проводячи 
клерувальні дії стосовно імітаційних моделей або маніпулюючи органами керування технологічних 
машин, студент під час вирішення навчальних завдань повинен оволодіти певним набором дій. Через 
велику складність переважної частини сучасних інженерних розрахунків і у зв'язку з не менш 
складними професійними маніпуляціями під час роботи з машинами й апаратами новітніх 
конструкцій така послідовність дій часто буває багатостадійною і багатоваріантною. 
У той же час спостережувана зараз тенденція щодо збільшення частки самостійної роботи студентів 
інженерних спеціальностей, розширення зони раціонального використання дистанційних технологій 
приводять до того, що вивчення необхідної сукупності дій дедалі частіше відбувається без участі 
викладача - із застосуванням текстових і графічних описів, складених у вигляді різного роду 
методичних вказівок та інструкцій з виконання приписаної послідовності навчальних дій. І від того, 
наскільки вдало в методичних вказівках складений регламент виконуваних навчальних дій, багато в 
чому залежать успішність самостійного вивчення навчального матеріалу й ефективність проведення 
заняття взагалі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Структурно-логічні схеми рекомендуються низкою 
авторів для вивчення теоретичного матеріалу з дисциплін різної професійної спрямованості. 
Наприклад, є роботи, що містять цілі комплекси структурно-логічних схем зі всього навчального 
матеріалу з педагогічної психології [1], соціальної інноватики в управлінні [2], світової художньої 
культури [3], світової економіки [4] тощо.  
У роботах [5; 6] наголошується, що завдяки образно-графічній наочності структурно-логічних 

схем активно включаються природні інтелектуальні процеси, пов'язані зі специфічними 
особливостями зорового сприйняття графічних образів. Комплексне сприйняття допомагає створити 
комфортні психолого-педагогічні умови для реалізації потенційних можливостей студента, задіюючи 
одночасно і ліву півкулю його мозку, що відповідає за послідовно-аналітичне засвоєння поданого для 
вивчення матеріалу, і праву півкулю, через яку відбувається цілісне сприйняття об'єктів. Відомо [7], 
що перехід від вербального "лівопівкульного" навчання до такого, яке розраховане на гармонійну 
роботу обох півкуль, у результаті має привести до набагато вищого рівня розвитку практичного 
мислення, естетичного сприйняття і творчого становлення до світу, а отже, формування психологічно 
більш повноцінної особи. 
Застосування структурно-логічних схем під час вивчення технічних дисциплін виправдане і тим, 

що, за даними деяких психологів, на сьогодні значно збільшилося число школярів і студентів 
"крайнього" візуального типу. Наприклад, за образним висловом Колосова О. У. [8], "сучасна людина 
все щільніше оточена мультимедійними засобами з екранним інтерфейсом, буквально зростаючись із 
ними в гібридні людино-технічні комплекси, зі специфічним набором дій і функцій, не типових для 
людей нетехнічної цивілізації". Не даючи оцінки, добре це чи погано, проте відзначимо, що для 
успішного навчання покоління таких дітей, що уже стали студентами, доцільно використовувати 
дидактичні матеріали з більшою, ніж раніше, орієнтацією на канали зорового сприйняття людини. 

Мета статті – запропонувати під час навчання студентів інженерних спеціальностей 
структурувати навчальний матеріал за допомогою структурно-логічних схем, що складаються з 
уніфікованих компонентів і розробити спосіб їх подання до Інтернет-орієнтованих електронних 
навчальних видань. 

Виклад основного матеріалу. Створення обмеженої кількості компонентів, за допомогою яких 
можна формувати графічне зображення схем практично будь-якого типу й складності, дозволяє 
уніфікувати структурно-логічні схеми не тільки в межах однієї розрахункової або практичної роботи, 
циклу лабораторно-практичних робіт в межах однієї дисципліни, але і в цілому з більшості дисциплін 
інженерної спрямованості. Це значно спрощує процес проектування структурно-логічних схем і в 
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частині систематизації навчального матеріалу, і під час формування відповідних елементів 
інтерфейсу електронних навчальних видань. За словами В. Ф. Шаталова, який використав графічне 
кодування в тісному взаємозв'язку з "опорними точками", які в шістдесятих роках минулого сторіччя 
були широко запроваджені ним у педагогічній практиці, "…уніфікація опорних сигналів рівносильна 
створенню нової азбуки" [9]. Одного разу створена "азбука" може бути використана для читання-
запису будь-яких створених на її основі текстів. 
У таблиці 1 наведені уніфіковані умовні позначення елементів структурно-логічних схем. За їх 

допомогою можна схематично відобразити переважну більшість дій, що складають зміст навчальних 
завдань, виконуваних студентами інженерних спеціальностей. 

Таблиця 1. 
Умовне позначення елементів структурно-логічних схем 

Умовне позначення Табличне (WEB) 
подання Зміст навчальної дії 

 

 

Початок, кінець і розрив i-го процесу 

  

Дія або клерувальна дія без зазначення способу 
виконання 

  

Дія або клерувальна дія, що виконується вручну 

  

Дія або клерувальна дія, без зазначення способу 
виконання 

  

Реакція об'єкта дії (без зазначення типу) 

  

Реакція об'єкта дії (тільки у часі) 

  

Реакція об'єкта дії (тільки у просторі) 

  

Реакція об'єкта дії (у часі й просторі) 

  

Дія з багатоваріантним продовженням 

  

Вкладений процес 

 
 Напрям виконання дій 

 
 Послідовності дій не перетинаються 

 
 Послідовності дій зі спільною точкою 

К 
 

Н 
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У таблиці 1, крім умовного позначення елементів схем, запропоновані варіанти їх відображення на 
інтернет-сторінках. Така сторінка повинна містити таблицю з різновеликими розмірами комірок, у 
яких записується короткий зміст дій, з яких складаються процедури розв’язання навчального 
завдання (для конкретизації і докладнішого опису можливе використання спливаючих підказок). 
Комірки таблиці всередині елемента схеми об'єднані, а їх межі роблять невидимими. Самі графічні 
елементи відображаються фрагментами малюнків, що використовуються як фонові у відповідних 
комірках таблиці.  
На рисунку 1 показаний приклад структуризації змісту методичних матеріалів за допомогою 

уніфікованих елементів структурно-логічних схем. Основними елементами моделі є окремі дії, 
виділені в загальній послідовності розв’язання навчального завдання. Графічно дії відображаються у 
вузлах моделі й з'єднуються стрілками, причому довжина стрілки не відтворює ні тривалості, ні 
значущості виконуваних дій, і визначається лише вимогами зручності й зрозумілості під час побудови 
схеми. Напрям стрілки не має векторного значення, а лише показує черговість дій. 
 

 
 

Рисунок 1. Приклад структуризації змісту методичних матеріалів. 
ї 

Уніфікація елементів структурно-логічних схем і сполучних стрілок, що вказують напрям 
виконання дій з розв’язання навчального завдання, дозволяє мінімізувати кількість і розміри файлів, у 
яких містяться графічні зображення. Як наслідок, на одній інтернет-сторінці, що не має меж за 
габаритними розмірами, можна відобразити практично необмежене число елементів, і при цьому 
обсяг графічного матеріалу не перешкоджатиме його швидкому відображенню в браузері. 
Враховуючи, що за допомогою сучасних засобів проектування електронних навчальних видань 
можна створювати інструменти інтерфейсу для керування переміщеннями і масштабом відображення 
об'єктів на екрані, з'являється реальна можливість створювати інструкції та методичні вказівки, що 
містять структурно-логічні схеми для яких завгодно складних процедур. Користуючись такими 
інструментами, студент має можливість відтворити всю схему, щоб отримати уявлення про загальну 
стратегію дій з вирішенням навчального завдання і за необхідності, змінивши масштаб відображення, 
детально розглянути зміст будь-якого з її фрагментів.  
Використання уніфікованих структурно-логічних схем дозволяє створити зручний для навігації 

графічний інтерфейс електронних навчальних видань, який є звичним для комп'ютерної та інтернет-
мережевої субкультури. Призначаючи гіперпосилання для кожного з вузлів моделі й пов'язуючи його 
з інструкцією з виконання відповідного етапу роботи, можна надати студентові можливість не тільки 
перейти до будь-якого з вузлів, а й оперативно отримувати довідку щодо змісту виконуваної дії. 
Водночас студент бачить, на якому з ієрархічних ступенів вивчення алгоритму він знаходиться, а за 
допомогою комп'ютерних інструментів навігації і масштабування може, зорово зрушуючи, 
наближаючи або видаляючи структурно-логічну модель, проглянути весь алгоритм або детально 
окремі його ділянки, у тому числі й альтернативні напрями виконання здійснюваних дій. Завдяки 
цьому вирішується одне з важливих завдань навчання умінь, що полягає в організації навчального 
матеріалу у такому вигляді, щоб понятійний апарат в описі об'єкта і дій із ним були подані як 
загальна система, де елементи і взаємозв'язки між ними структуровані й подані в найбільш зручній 
для вивчення формі. 
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Графічне подання порядку дій, здійснюваних у процесі засвоєння і закріплення практичних умінь і 
навичок або виконуваних під час проведення професійних розрахунків, дозволяє студентові легко 
орієнтуватися у всьому комплексі робіт, спрощує розуміння загальної стратегії виконуваних 
навчальних дій і спрямованість кожного з етапів. Усе це робить регламентувальні методичні 
матеріали наочнішими й доступнішими для вивчення. Підвищенню їх ефективності сприяє і те, що 
для запам'ятовування послідовності дій додатково використовується зоровий канал сприйняття 
візуальних образів. Структурно-логічні схеми є особливою формою кодування навчального 
матеріалу, яка містить і знакове, у вигляді послідовності символів, і графічне (картини-образи) 
кодування. Їх поєднання дає можливість за кодованим таким чином матеріалом відновлювати в 
пам'яті зміст навчального тексту і виконувати необхідні дії в потрібному порядку, переходячи від 
одних символів до інших. 

Висновки. Структуризація навчального матеріалу з використанням структурно-логічних схем 
відкриває додаткові можливості для вдосконалення електронних навчальних видань і розширює 
сферу їх раціонального застосування під час засвоєння студентами навчальних умінь і навичок. 
Незважаючи на різноманітність навчальних дій, які студенти виконують під час проведення 
інженерних розрахунків або в ході керування віртуальними і натурними об'єктами під час 
лабораторного практикуму, їх схематичне позначення в структурно-логічних схемах може бути 
уніфіковане з використанням обмеженого числа графічних зображень, запропонованих автором. 
Проте не виключено, що специфічні вимоги до змісту конкретних знань і умінь під час розроблення 
електронних методичних матеріалів для окремих дисциплін, можливо, потребуватимуть проведення 
додаткових робіт щодо уточнення номенклатури уніфікованих елементів. Крім того, необхідні 
додаткові дослідження, спрямовані на виявлення обмежень у застосуванні структурно-логічних схем, 
здатних негативно вплинути на сформованість професійного мислення і мовні навички майбутнього 
інженера.  
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Алексеев А. Н. Унификация элементов структурно-логических схем при усвоении навыков и умений. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением структурно-логических схем при изучении 
теоретического и практического материала в дисциплинах инженерной направленности. Приведены 
унифицированные условные обозначения элементов структурно-логических схем. Для электронных 
учебных изданий предложен вариант кодирования, позволяющий снять ограничения по размеру 

графической информации при описании сложных последовательностей действий. 

Alexeyev A. N. Unification of Elements that Constitute Structural-Logical Schemes for the Process of 
Mastering Skills. 

The issues connected with application of the structural-logical schemes for learning theoretical and practical 
material in Engineering-related classes are discussed in the article. Examples of the unified notation 

conventions for elements of the structural-logical schemes are offered. For electronic textbooks, the authors 
offer the possibility of encoding for the purpose of taking off limitations imposed on the size of graphical 

information during the description of complex sequences of actions. 
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РОЗВИТОК ХОРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
(II ПОЛОВИНА XVI–ПОЧАТОК XIX СТ.) 

У статті здійснено ретроспективне представлення розвитку вокально-хорових традицій у 
навчальних закладах держави, які здавна вважаються світочами освіти й культури. Також  

зроблено підсумок творчої діяльності видатних педагогів, методики їх роботи, а також відзначено 
важливість використання передового досвіду для сучасних музикантів та митців майбутнього. 

Вокально-хорове мистецтво України – унікальне й розмаїте явище світового масштабу. Воно 
формувалося в глибинах багатовікової історії країни і "проживало" разом з його творцем – 
українським народом, непросту і величну історію. Середньовічні хроніки відзначали, що натовпи 
іноземців їздили в наші землі не тільки купувати сало та воскові свічки, а й послухати руських 
співців. Хорове мистецтво культивувалося повсюдно: при княжих дворах, потужних храмах, у 
скромних сільських парафіях.  
Серед розмаїття достойних імен науковців, які займалися дослідженнями різних аспектів 

історичного розвитку вокально-хорового мистецтва держави визначне місце займають С. Бень, 
Т. Гнатів, С. Грица, Н. Герасимова-Персидська, О. Дем’янчук, М. Загайкевич, В. Іванов, 
Б. Кіндратюк, П. Круль, Л. Дорохіна, В. Павлінчук, Л. Пархоменко, В. Рожко, Б. Фільц, Н. Кобрин, 
О. Цалай-Якименко, О. Цвігун, К. Шамаєва, О. Шреєр-Ткаченко, П. Шиманський, Ю. Ясиновський.  
Метою даної статті є представлення історії розвитку вокально-хорових традицій у навчальних 

закладах держави, які здавна вважаються світочами освіти й культури. 
Історичні події XVI – XVII ст. наклали відбиток на розвиток освіти і мистецтва. Після підписання 

Люблінської та Берестейської уній держава вступає в період полонізації практично всіх життєвих 
сфер. З нею затято боровся знатний "емігрант" князь Андрій Курбський, котрий, втікши з Московії, 
разом з Юрієм Слуцьким об’єднав при своєму дворі в маєтку в с. Миляновичі талановитих співаків, 
перекладачів та знавців-печатників [1]. Поборником православ’я був і засновник знаменитої Академії 
князь Василь-Костянтин Острозький. Крім науки, в навчальному закладі дуже цінувалося мистецтво: 
"...тут оселилися музи і сам Аполлон, до храму якого сходяться юнаки. А він має їх вінчати 
вічнозеленим лавром" [2: 263]. Музика тут входила до складу "семи вільних наук", а перебування в 
місті вихідців з країн Європи дозволяло населенню прилучатися до мистецтва інших народів. 
Мистецькі традиції Академії розвивалися в руслі тогочасної проблеми співвідношення європейського 
мистецтва з українським культурним розвитком, оскільки культура Західної Європи розвивалася в 
цей період на основі ренесансного світогляду, а основою традиційної церковної культури 
східнослов’янських народів залишалась середньовічна візантійська спадщина. Відбувалося 
синтезування латинських і слов’янських освітніх, культурних та світоглядних традицій [3]. Сам 
фундатор, князь Василь-Костянтин Острозький, мав гарний голос. Варто зазначити, що особистість 
ця – унікальна. Він був одним із найвпливовіших людей свого часу. Маршалок волинської землі, 
воєвода Київський, – він не шкодував сили, багатств на облаштування навчального закладу, який 
скоро, як і сам вельможа, стане скелею, об яку довго розбиватимуться хвилі римські та польські: 
"Бачив я як вовки нападають з усіх боків на Церкву Христову, немилосердно жеруть її. Жалість 
пройняла мене. Бо кого ж з благовірних та благорозумних не пройме жаль, коли бачить убогість цю" 
(з передмови князя до Острозької Біблії) [4: 74].  
У "Реєстрі маєтностей князів Острозьких", який було знайдено в м. Дубно на початку ХVІІ ст. (у 

1616 р.), перераховано й значну кількість музичного збіжжя: скрипки, лютні, органи, фальконети, 
привезені з Гданська (від Горностая), з Литви (від Радзівіла), також від біскупа краківського; труби і 
дудки; труби-іграшки, зроблені із золота, слонової кістки, срібла; ріжки музичні, інкрустовані й 
прості [5]. Інша волинська доброчинниця Гальшка Острозька – у своєму заповіті також не забула 
артистів: "…челяді, яка належить до церковних співаків (2-м басам, 6 тенорам, 2 альтам, 
дискантам)…по 90 злотих" [5: 64].  
Щодо науки в самій Академії, то всі схильні до музики учні вивчали церковний спів, теорію, 

інструмент. Найобдарованіші освоювали композиторську техніку. Свої знання та вміння школярі 
перевіряли практично. Для цього в їх розпорядженні була придворна інструментальна група і хор, 
який складався з 2 басів, 6-8 тенорів, 2 альтів, 2 дискантів. Навчали музиці дяк або регент. Ймовірно, 
що ними були Тимофій Аннич та Лаврентій Залєccький. Навчальною літературою для вихованців 
були збірники Ірмолоїв [6].  
Велику пошану своїй alma mater складали її випускники, які продовжили мистецькі традиції закладу 

в інших землях. Більшість у подальшому займе найвищі щаблі політичної і церковної влади в Україні та 
за її межами. Серед них – Іов Княгицький, який заснував Манявський скит, де більше двох століть 
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культивувався церковний спів (болгарський розспів). Помітний внесок у білоруську культуру зробили 
Афанасій Філіпόвич та Франциск Скорина. Митрополит Київський Іов Борецький також дуже любив 
спів і добре його знав. Непересічну роль в історії розвитку музичної освіти нашої держави відіграла 
Києво-Могилянська Академія. Нещадні руйнування часів монголо-татарської навали, напади турків, 
міжусобні війни князів не могли зупинити розвитку Києва. Він відроджувався, мов той птах Фенікс із 
попелу і повертав собі провідну роль політичного, економічного і культурного центру.  
З плином часу, незважаючи на всілякі проблеми, пов’язані зі злиттям двох шкіл, Києво-

Могилянська колегія в ХVІІ ст. стає знаним у Європі центром освіти, науки, культури. Через бурхливі 
події того часу колегія зменшувалась чисельно, згорталося і навчання співу в ній. Та на кінець 
століття вона значно зміцніла щодо складу вчителів та обсягу наук і стала, по суті, вищим навчальним 
закладом. Остаточно академічний статус закріпився за закладом у 1701 р. після жалування Петром I 
грамоти: "Академии Киево-Могилянской, что от прежнего своего основания имеет равные 
привилегии как обыкновенные иные Академии во всех государствах иноземных, право свободности 
иметь подтверждено" [7: 19].  
Про навчання хоровому мистецтву в Києво-Могилянській колегії збереглися певні дані. Відомо, 

що справа ця була поставлена там добре, бо спів Капели братського монастиря, яка складалася 
переважно з учнів колегії, справляв на сучасників велике враження. Крім того, співаків-вихованців 
закладу охоче забирали в Москву, що також є свідченням великої майстерності. Документи, датовані 
XVII–XVIII ст. свідчать, що хлопчики-хористи набирались переважно з бідніших учнів. Вони жили в 
бурсах, а частково у парафіяльних школах. Співакам справляли одіж і постачали їжу. Та той 
"пожиток" був настільки мізерний, що співаки, особливо менші, змушені були підробляти, співаючи 
та декламуючи вірші під вікнами пересічних мешканців [8]. Учні й студенти Академії здобували 
засоби до існування, співаючи "партеси" по різних парафіяльних церквах, і таких співаків там 
особливо цінували. У другій половині XVIII ст., перед тим, як "не маючих нівідкіля постачання" 
студентів відпускали на літо, їм видавали спеціальний паспорт. Він був своєрідним дозволом "для 
прошенія милостині" ходити по лівобережним, малоросійським і слобідським полкам. Але 
заборонялося "працювати" в інших місцях, наказувалось проводитися чемно, не залишатися десь 
навчати дітей і своєчасно повертатися до Києва. Репертуар мандрівних співців складався головним 
чином із псалмів, колядок, народних пісень. Співаючи по містах і селах, школярі та студенти 
розповсюджували мелодії, у тому числі новоскладені, на "книжні вірші" і сприяли впровадженню їх у 
народну пісенну практику. Наказ про заборону учням просити милостиню датовано 1783 р. Після 
цього вони збирали її потаємно. Академічний хор постійно брав участь у різних торжествах: 
великими і пишними процесіями відзначалися дні святої Анни, Благовіщеня, Вербна субота, а в день 
кончини Петра Могили завжди виконувалася урочиста панахида. Особливо велику роль на музику 
покладали, коли в Академії відбулися публічні диспути. У залі, де вони проходили, за строгим 
порядком чергувалися співання молитов, привітальних пісень, гра студентського оркестру, виступи 
хору, виголошення привітань різними мовами. Упродовж XVIII ст. в Академії не було спеціального 
класу співу. Його вивчали безпосередньо в хорах, які відігравали роль своєрідної школи. Перший 
спеціальний хоровий клас відкрився в 1799 р. при братському монастирі, наступного року – 
безпосередньо в Академії. Тут вивчали піснеспіви церковного вжитку. Існував цей клас до 1819 р. За 
навчальним процесом наглядав суперінтендант: чи так працюють вчителі, як в договорі зобов'язалися, 
хто з музикантів чому навчився за тиждень, скільки відбулося занять, скільки придбано нот. Він же 
мав контролювати учнів, щоб усе музикантське "начиння" тримали в порядку. Протягом усього часу 
діяльності закладу навчальна програма ставила інспекторам за обов'язок здійснювати "недремлємоє 
смотреніє", щоб учні постійно вправлялися у співі. За відомостями, учнів "нотного співу в Київській 
академії протягом 1801-1816 рр. було від 146 до 337 чоловік, в інструментальному класі на 1802 р. 
налічувалося 99 учнів" [9: 28]. Після 1817 р. студентський хор складався з дорослих, але щоб зберегти 
його повний голосовий склад, при закладі утримували кілька хлопчиків, вибраних з учнівського 
контингенту нижчих духовних училищ. Серед вихованців академії – представники нового напрямку в 
партесному співі М. Березовський, А. Ведель, там же отримували освіту Г. Сковорода, Г. Рачинський 
та інші.   
Першим професійним "вокально-хоровим" навчальним закладом стала Глухівська музична 

школа – вітчизняний спеціалізований заклад професійної підготовки для дітей та дорослих, своєрідна 
"кузня кадрів" для місцевих та столичних потреб: "Из оставшихся после отсылки, оставить одного 
регента, который бы в пении четверогласном и партесном был совершенно искусен, и учредить 
школу, в которую набирать детей со всей Малороссии, из казачьих и мещанских семей, и содержать 
всегда в той школе, обучать их киевского и партесного пения" [10: 170]. Найталановитіших учнів 
забирали в Петербург до царського двору, внаслідок чого "спевальные музыки свелися" [10]. Але 
потреби в талановитих "дишкантах" і "алтах" ставали все невситиміші і з кожним роком усе більші. 
Як стверджували російські історики, ця місія вважалася досить почесною. Зовсім інакше про цей 
процес "викачування умів" висловлювався відомий диригент Г. Локшин: "Хлопчиків... завозять за 
декілька сот верст від батьківщини, роблячи їх нещасними. Пробувши в капелах Росії 2-3 роки, вони 
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дуже погано знають російську мову і граматику, ледве підписуючи своє прізвище. Їжа у них погана, 
одяг і взуття – також… Дітей, які досягли періоду мутації, викидають на вулицю" [11: 83]. А пізніші 
подорожі М. І. Глінки по Україні з метою добору хлопчиків до Петербурзької капели він називає 
"трагічно-старанними": "Так безжалісно обдер хор, що протоієрей Полтавський Гедеон довго писав 
скарги у вищі інстанції" [12: 49]. Гетьман Данило Апостол теж був здивований поголовною музичною 
рекрутчиною: "…посильні в Малу Росію для вибору півчих чинять обивателям тамошнім образи, 
…насильно відбирають хлопців" [13: 23]. Процитуємо вже згаданого М. Глінку: "Набрані півчі з 
Малоросії перехворіли всі очима й вухами під час подорожі до столиці. Але знаючи його (Государя) 
суворий норов екзаменатора, ми добре підготувалися до іспиту... Не встиг він мовити "Спаси, 
Господи", як усі 19 хлопчаків і 2 баса дружно виконали цей кант. Государ залишився задоволений і 
жартома поклонився мені в пояс" [14: 25].   
Зауважимо, що всі викладені вище думки є суб’єктивними і не претендують на виключність. Усе 

ж багато тих, хто працював при дворах різного рівня вельмож стали видатними професіоналами, що 
навряд чи сталося б, якби вони залишилися в провінційному, хоч і "гетьманському", місті. Проте 
чимало "глухівчан" залишилося тут, сприяючи поширенню музичного професіоналізму.  
У 1786 р. у м. Кременчук відбулося відкриття Музичної Академії. Сприяв цьому князь 

Г. Потьомкін – він віддав кращих фахівців із свого власного оркестру й хору для укомплектування 
кадрового викладацького складу цього музичного навчального закладу. Співи тут викладали І. Львов 
та А. Солці. Учні повинні були вдосконалювати вокальну виконавську майстерність, оволодівати 
теорією та сольфеджіо. Директором новоствореного закладу став Д. Сарті. Він чимало зробив для 
музичної освіти: постійно працював із оркестрантами та співаками, також брав активну участь у 
вирішенні нагальних фінансово-господарських питань [15]. Академія складалася з інструментального 
і хорового відділень. Для практичного застосування студентами набутих знань працювали 
виконавські колективи, учасників яких набирали в полках і військових формуваннях. Проте більшість 
військових артистів досить прохолодно сприйняла новий обов’язок і не бажала обтяжувати себе 
додатковою роботою (в джерелі не сказано, чи вона оплачувалася). Ця тенденція не могла позитивно 
вплинути на якість та рівень навчання, тому незабаром керівництво наважилося запросити до 
Академії цивільних громадян, так званих "вільних". Ця практика дала позитивні результати в 
якісному та кількісному відношеннях. Князь розробив для Академії ряд основних положень 
(16.03.1787 р.), у яких передбачалося навчити півчих не горланити й виховувати в них плавність 
голосоведіння та вокальну культуру для досягнення відмінного хорового звучання, та домагатися, 
щоб інструменти, рогова й хорова музика були гармонійними та цілісними. А також компонувати 
оркестрово-хорові твори великої форми італійського складу "…з блискучими й оригінальними 
пасажами, а в хорі – з радісними вигуками" [16: 235]. Після смерті Г. Потьомкіна й від’їзду Д. Сарті 
діяльність Музичної академії припинилася, але її досвід щодо організації навчання та практичної 
професійної діяльності не минув безслідно: в Російській імперії створилися умови для відкриття 
нових спеціальних закладів – консерваторій і подальшого розвитку професійної освіти... 
Видатні діячі польського шкільництва засновували на території тодішньої Волинської губернії 

значну кількість навчальних закладів, і це, передусім, – Кременецький ліцей. Була й більш поетична 
назва – "Волинські Афіни". Вона цілком заслужена, бо важко знайти навчальний заклад, який би мав 
такий вплив на всі освітні галузі губернії, а згодом – і всієї "Малоросії": "в момент свого постання він 
творився на зразок університету, був забезпечений великими маєтками і зовсім не залежав від 
державної скарбниці. Він розвинувся в сильну наукову інстанцію" [17: 67-68]. У ліцеї працювали 
відомі на той час педагоги: філософи, фізики, математики, філологи, механіки, лікарі й музиканти. У 
1808 р. на роботу в гімназію запросили Яна Лензі (1763-1832 рр.). Він закінчив Неаполітанську 
консерваторію, працював в італійських та російській столицях, служив скрипалем оркестру 
Імператора. У гімназії (ліцеї) перебував до її закриття [18]. Блискучу музичну освіту мали всі 
викладачі закладу: обов’язки вчителя вокалу, гри на клавікорді та духових інструментах виконував 
Ян Роллє (прах цього достойника замуровано в стіні собору св. Петра і Павла м. Кам’янця-
Подільського), який з Вінсентом Майєром читав лекції з музики. Саксонець також займався з 
найбільш обдарованими по три години щоденно, і, за вимогою контракту, повинен був давати уроки 
учням, яких призначив директор; "давати раду" всім музичним колективам закладу; давати публічні 
концерти в костьолі або інших визначених директором місцях. Уроки були індивідуальними (заняття 
на інструменті) та колективними (хор). За навчання артисти хору та вибрані директором 
інструменталісти не платили; інші бажаючі свої заняття оплачували. Ці кошти йшли на придбання 
інструментів та виготовлення сценічних декорацій. Ліцей мав на балансі балет і оркестр, а це 
задоволення – не з дешевих.  
Адміністрація чудово розуміла, що творчу атмосферу поліпшать виступи знаменитих артистів, та 

й для духовного розвитку школярів ці приїзди також будуть корисними. Тому в стінах гімназії 
звучали кращі зразки європейської музики, зокрема, й вокальної у виконанні Анжеліни Кароліни 
Валадарг’є (псевдонім Каталані), хистом якої захоплювалися кращі вельможні двори Європи. З її 
іменем пов'язаний факт відкриття при Ліцеї "Музичного товариства": після її блискучого виступу до 
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співпраці співачку запросив ініціатор створення даного об’єднання В. Джевєцкі (зустрічається 
транскрипція Древецький). Виважена освітня політика дирекції, ентузіазм учнів і викладачів, 
помножені на гарні зразки майстерності гастролерів та репертуар (наприклад, Кароль Ліпіньський усі 
свої виступи завершував твором, якому плескала Європа – Рондо, лейтмотивом якого була українська 
народна пісня "Час додому, час!") спричинили появу на світ проекту відкриття при ліцеї Інституту 
парафіяльних вчителів та органістів. Один з параграфів передбачав спів і гру на органі. Автором 
документу був Йожеф Ваньончик, який вважав, що парафіяльний учитель повинен знати і вміти 
всього потроху: іноземні мови, зоотехніку, земельну справу, будівництво. Але розумітися на основах 
музичної теорії, сольфеджіо та грати на органі повинен добре. Цей проект через цілу низку соціально-
політичних причин залишився на папері. Незважаючи на драматичність долі, заклад вибудував чітку 
концепцію освіти (підготовка висококласних спеціалістів та науковців для регіону, підтримка 
польських освітніх традицій на початку XIX ст. Це завдання було виконано сповна: викладачі та 
випускники ліцею стали справжніми світочами освіти на Волині й на теренах інших земель. 
(Відкриття університету Св. Володимира в Києві буде здійснене на матеріальній базі та освітніх 
традиціях Волинської гімназії).  
Минуле сторіччя повернуло нашому співочому народу його найцінніше надбання – 

неперевершене співоче мистецтво, яке десятиліттями вкривалося пластами шароварної 
псевдокультури. Пошук та збереження кращих зразків вокально-хорового виконавства минулого, 
робота над новими формами і є саме тими загальнолюдськими проблемами, які потребують 
нагального вирішення. 
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Бовсуновская Н. Н. Развитие хоровой педагогики в высших учебных заведениях Украины 
(II половина  XVI–начало XIX вв. ). 

Целью данной статьи есть ретроспективное представление развития вокально-хоровых традиций в 
учебных заведениях государства, которые издавна считаются светочами образования и культуры. 
Также  сделан итог творческой деятельности выдающихся педагогов, методики их работы, а 
также отмечена важность использования передового опыта для современных музыкантов и 

художников будущего. 

Bovsunivska N. M. The Development of Choral Pedagogy in Higher Educational Institutions of Ukraine 
(2th half of the 16th – the beginning of 19th century). 

The purpose of this article is a retrospective view of vocal and choral tradition in the country's educational 
institutions, which have long been regarded as beacons of education and culture. Also the conclusion of 
outstanding teachers creative work, methods of their work is made, and also the importance of the best 

practices for today's musicians and artists of the future is noted. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

У статті розглядаються проблеми формування соціокультурної компетенції учнів профільної школи. 
Авторами пропонуються інтерактивні методи навчання як ефективний спосіб оволодіння 

професійно значущими соціокультурними знаннями або розвитку навичок і вмінь ведення бесід у 
діалозі культур. 

Згідно Державного стандарту України з іноземної мови з 2010 року починається профільне 
навчання учнів старшої школи ЗНЗ, основною метою якого є передпрофесійна підготовка учнів, 
формування в них готовності до оволодіння вибраною професією.  
Програми з іноземної мови для профільної школи передбачають формування в учнів усіх 

компонентів комунікативної компетенції, включаючи і соціокультурну. Задача ця дуже важлива, 
оскільки "держава повинна забезпечувати виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до 
українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах 
соціокультурної динаміки; підготовку до життя і праці в освіті, що змінюється; виховання людини 
демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до 
традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу" [1: 2]. Отже, виникає потреба у 
пошуку прийомів і методів навчання, які б змогли підвищити рівень соціокультурної компетенції 
учнів в умовах профільного навчання, зорієнтувати випускників ЗНЗ у різних аспектах майбутньої 
професії. 
Одним з ефективних методів є метод інтерактивного навчання, сутність якого полягає у співпраці 

учнів один з одним та з вчителем, створення сприятливої, невимушеної атмосфери спілкування для 
засвоєння знань, формування вмінь у процесі активної пізнавальної діяльності, що мотивує до 
подальшого оволодіння іноземної мови в межах вибраного учнями профілю. 
Питанням інтеграції компонентів культури у процесі навчання іноземної мови присвячені роботи 

Н. М. Бібік, Н. Ф. Бориско, Ю. І. Пассова, О. Б. Тернопольської, В. В. Сафонової, Клер Дж. Крамш 
(Claire J. Kramsh), І. Л. Морено (I. L. Moreno), К. М. Воллес (C. M. Wallace) та інші. Проблему 
застосування інтерактивних методів навчання також досліджувало багато вітчизняних та зарубіжних 
методистів: О. І. Пометун, О. І. Когут, О. С. Кравчик, Т. М. Алексич, О. О. Марига, Т. Крал (Th. Kral), 
Дж. Джобсон (J. Jobson) та інші. 
Метою даної статті є аналіз можливостей використання інтерактивних технологій у формуванні 

соціокультурної компетенції старшокласників та розгляд найбільш ефективних з них у вивченні 
іноземної мови у профільній школі.  
Зміни соціокультурного контексту вивчення іноземних мов у Європі і в Україні диктують 

необхідність побудови соціокультурної теорії освіти, яка включає ідеологію як механізм управління 
суспільною свідомістю і робить цим механізмом самовизнання людини – індивідуальності у просторі 
суспільного розвитку.  
Культурознавча соціалізація вивчення іноземних мов як соціально-педагогічний напрям та явище 

характеризується дидактичним поєднанням навчання міжкультурного спілкування з паралельним 
освоєнням особливостей обраної професії, розширенням культурознавчої обізнаності учнів про 
моделі вербальної та невербальної комунікативної поведінки при обговоренні проблем, пов’язаних з 
їх майбутньою професійною діяльністю.  
Інтерактивні методи навчання, які ґрунтуються на взаємодії учнів, їх співробітництві та кооперації 

дають змогу задіяти не лише свідомість учня, але й його почуття, емоції, вольові якості, тобто 
залучати до процесу навчання "цілісну людину (учня)". Сказане свідчить про доцільність 
використання цих методів у формуванні соціокультурної компетенції учнів.  
На відміну від традиційних методів, використання інтерактивних технологій у формуванні 

соціокультурної компетенції дозволяє:  
− моделювати реальні соціокультурні ситуації; 
− спільно вирішувати соціокультурні проблеми; 
− застосовувати соціокультурні рольові ігри; 
− створювати атмосферу співробітництва при підготовці і презентації соціокультурних 

проектів; 
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− сприяти розвитку асоціативної та громадянської компетентності учнів під час 
соціокультурних дебатів; 

− формувати власні цінності, приймаючи участь у соціокультурних дискусіях, порівнюючи 
соціокультурні реалії іншомовної та рідної культур.  
Ґрунтуючись на перерахованих вище перевагах інтерактивних технологій, доцільно 

запропонувати наступну послідовність режимів роботи (схема 1). 
 
 
 
 

 
 

Схема 1. Режими використання інтерактивних технологій. 
 

Наведемо приклади соціокультурних завдань у світлі профільного навчання для кожного з 
перерахованих режимів роботи.  

І. Індивідуальний режим 
Для даного режиму цікавим буде виконання пошукових завдань. Соціокультурні пошукові 

завдання пізнавального, ігрового або творчого характеру спонукають учнів до пошуку необхідної 
соціокультурної інформації або пошуку самостійного рішення соціокультурних проблем в 
іншомовних мовленнєвих ситуаціях. Такі завдання посильні для учнів профільної школи, які мають 
достатній мовний запас, мовленнєвий досвід, гарно розвинуті мовленнєві операції (порівняння, 
синтез, аналіз, абстрагування, узагальнення, систематизація), так необхідні під час зіставлення різних 
культур у різноманітних видах інтелектуальної діяльності. 
Крім цього, пошуково-пізнавальні соціокультурні завдання передбачають виконання 

індивідуальних або пізнавальних навчальних дій, пов’язаних з майбутньою спеціальністю учнів на 
основі автентичних соціокультурних матеріалів з подальшим узагальненням й обговоренням усім 
класом. Пізнавальний компонент завдання вимагає від учня виконання пізнавальної дії, спрямованої 
на розширення його загального і лінгвокраїнознавчого кругозору, ознайомлення з соціокультурними 
реаліями англомовного світу. Використання таких завдань створює передумови для реального 
поєднання іншомовної комунікативної практики учнів у сфері їх майбутньої професійної діяльності з 
інтенсивною інтелектуальною діяльністю пізнавального або цілісно-орієнтованого характеру. 
Наприклад,  

Read about the freak weather conditions in the USA and find out their most peculiar features. Do 
some individual research about the survival skills necessary in a tornado situation. Say what freaks of 
nature are common for Ukraine. 

Tornadoes are storms with very strong turning winds and dark clouds. These winds are perhaps the 
strongest on the earth. They reach speeds of 300 miles per hour. The dark clouds are shaped like a funnel – 
wide at the top and narrow at the bottom. The winds are the strongest in the centre of the funnel. 

Tornadoes are especially common in the United States, but only in certain parts. They occur mainly in the 
central states. 

A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. Clouds become dark. There are 
thunder, lightning, and rain. A cloud forms a funnel and begins to twist. The funnel moves faster and faster. 
The faster the winds, the louder the noise. Tornadoes always move in the northeastern direction. They never 
last longer than eight hours. 

A tornado’s path is narrow, but within that narrow path a tornado can destroy everything. It can smash 
buildings and rip trees. Tornadoes can kill people as well. 

The worst tornado swept through the states of Missouri, Illinois and Indiana in 1925, killing 689 people. 
Modern weather equipment now makes it possible to warn people of tornadoes. People have a much better 
chance to protect themselves. But nothing can stop tornadoes from destroying everything in their path. 

 
ІІ. Парний режим 
Він охоплює різні види діяльності і передбачає роботу як у фіксованих парах, в яких учні 

працюють з одним і тим же партнером, так і в рухомих парах, коли учні працюють з декількома 
партнерами. Робота в парному режимі є природною комунікацією, яка дозволяє партнерам по 
спілкуванню вирішувати свої мовленнєві завдання в межах спільної реальної або умовної 
соціокультурної ситуації. Парний режим вимагає від комунікантів володіння достатнім обсягом 
комунікативних одиниць, у тому числі моделей вербальної та невербальної комунікативної поведінки, 
які сприяють формуванню діалогічного мовлення, вмінь розв’язання проблеми, відпрацювання різних 
варіантів поведінки у проблемних ситуаціях, вихованню розуміння подій партнера по спілкуванню. 

індивідуальний 
режим 

 

макро-груповий 
режим 

 

малогруповий 
режим 

 

парний  
режим 
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Яскравим прикладом парної роботи є соціокультурна рольова гра, що має культурну насиченість 
та ціннісно-орієнтований характер.  
Наприклад,  
Read the information about the behaviour code in Britain. Discuss with your partner and make a 

similar list under the heading "Ukraine – Mind Your Manners".  
Britain – Mind your Manners 

1. Remember that Britain is three nations and that the UK is four. 
2. Never call a Scot or a Welshman English. 
3.  Large differences exist between living standards. 
4. Britain has traditionally been a divided society (upper class, working class, middle  
         class). 
5. Only two parties dominate in politics. 
6. Inter-personal relations are often awkward and reserved. 
7. Communication is made difficult because the British tend to avoid personal contact. 
8. First names are commonly used. 
9. Academic titles are not often used. 
10. Handshaking is only for the first meeting or for the reunions. 
11. The British use understatement which may give an impression of coolness. 
12. Women generally receive lower wages and often work part-time. 
13. Never make fun of the royal family. 
14. The British are not generally punctual – at parties it is almost rude to arrive on time. 
15. The British hate people who take themselves too seriously. 
16. Humour is a necessary part of business and social life. 
17. The weather is always a good starter for a conversation. 
18. The British are generally optimistic ("you could do worse", "mustn t̀ grumble", "it was  
         quite nice, really". 
19. The British love working in a team. 
20. The British look for pragmatic solutions to problems. 
 
ІІІ. Малогруповий режим 
Такий режим передбачає роботу 3-5 учнів в одній групі над певною соціокультурною проблемою, 

яку важко вирішити в індивідуальному або парному режимі. Така робота стимулює творче мислення, 
спільний пошук вирішення поставленого завдання, інтенсивний обмін ідеями. Для даного режиму 
характерна загальна логіка пізнавальної і організаційної діяльності, спільні цілі і задачі, індивідуальна 
відповідальність і рівні можливості успіху. Саме співпраця, а не змагання лежить в основі навчання в 
малій групі. Індивідуальна відповідальність означає, що успіх усієї групи передбачає допомогу їх 
членів один одному. Рівні можливості мають на меті, що будь-який учасник повинен демонструвати 
свої власні досягнення. Прикладом роботи в малогруповому режимі може стати соціокультурна 
дискусія, пов’язана з  майбутньою професійною діяльністю учнів. Дискусія, як правило, обмежена 
часом і являє собою обговорення різних точок зору на проблему, в кінці якого учні приходять до 
загальної думки.  
Наприклад,  
• For the future sportsperson say that in sport it’s a little thing that matters the most. What can it be? 

Do you agree with this statement of Americans?  
 
• Look at the picture and say what country this sport 

comes from. Find more information about:  
Ø famous players, 
Ø famous teams, 
Ø famous competitions. 
Share your experience in playing this game. Suggest 

some ways of increasing the popularity of this sport in 
Ukraine.  

 
 

IV. Макрогруповий режим 
Уміння спілкування в малих групах удосконалюється при роботі у наступному режимі – 

макрогруповому. Основні принципи такої роботи – одне завдання на групу, одне заохочення на групу, 
розподіл соціальних ролей (лідера, виконавця, організатора, доповідача, експерта, дослідника і т.д.), 
рівні можливості досягнення успіху. Наш досвід свідчить, що макрогруповий режим спілкування веде 
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до засвоєння професійно значущих соціокультурних знань, формування інтелектуальних умінь, 
необхідних і достатніх для подальшої самостійної дослідницької і творчої роботи у галузі майбутньої 
професійної діяльності. Старшокласники навчаються самостійно здобувати потрібні знання, критично 
обдумувати отриману інформацію, вміти робити висновки, аргументувати їх, володіти необхідними 
фактами та вирішувати проблемні завдання.  
Прикладами такої співпраці є соціокультурні диспути і дебати. Соціокультурний диспут являє 

собою "боротьбу" думок і точок зору. Як правило, ведучий диспуту дозволяє висловлюватися усім 
учасникам диспуту, кожен з яких, в кінцевому результаті, може або змінити свою думку, або 
залишитися при ній. 
Соціокультурні дебати зазвичай відбуваються між командами, члени яких обговорюють проблему 

в пошуках її розв’язання. Учасники кожної команди по черзі висловлюють своє бачення 
соціокультурної проблеми, пропонуючи варіанти її вирішення. Дебати закінчуються голосуванням на 
користь того чи іншого рішення.  
Наприклад: For the future historians or politicians. 
• Dispute over the following quote of Engene McCarthy: "Being in politics is like being a football 

coach. You have to be smart enough to understand the game, and dumb enough to think it’s important". 
• Debate on the following proverbs: 
- Better a lean peace than a fat victory. 
- Councils of war never fight. 
- When guns speak it is too late to argue.  
Обговорюючи запропоновані проблеми, учні залучаються не лише до мови і культури 

спілкування, але й до культури спільної праці – як знайти розв’язання проблеми, не торкаючи будь-
яких почуттів, уважно вислуховуючи усі точки зору, як бути терплячим до думки інших, як під час 
обговорення знайти потрібний аргумент, підтримати команду тощо.  
Практика показує, що використання інтерактивних технологій навчання при дотриманні 

послідовності запропонованих режимів сприяє ефективному формуванню соціокультурної 
компетентності учнів профільної школи, накопиченню у кожного окремого індивіда власних 
професійних значущих соціокультурних знань, розвитку вмінь та навичок, яких не вистачає для 
подальшого ведення бесіди в межах діалогу культур. 
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профильной школы с использованием интерактивных методов обучения.  

Данная статья рассматривает проблемы формирования социокультурной компетенции учащихся 
профильной школы. Авторами предлагаются интерактивные методы обучения как эффективный 
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умений ведения беседы в диалоге культур. 
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The article deals with the problems of sociocultural development of senior learners. The authors suggest 
interactive techniques as a means of acquiring professionally important sociocultural knowledge and 

forming skills and habits necessary for intercultural communication.  
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ УЧНІВ 

У статті проаналізовано роль мотиваційного компонента щодо використання ідей колективного 
навчання у професійно-педагогічній діяльності вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних 
закладів . Досліджено мотиви, які спонукають педагогів до використання взаємонавчання. Наведено 
статистичні дані оцінювання мотиваційної сфери вчителів інформатики в ході його застосування. 

Формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, розвивати та примножувати цінності 
громадянського суспільства, як засвідчено основними концептуальними положеннями "Національної 
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті", концепції "Про розвиток загальної середньої 
освіти", потребує вдосконалення традиційних та пошуків якісно нових способів організації 
навчально-виховного процесу.  
Одним із підходів до організації навчання, що дозволяє суб’єктам пізнавальної діяльності 

отримувати й багаторазово використовувати знання на практиці, розвивати самостійність, 
комунікативні уміння є колективний спосіб (КСН або взаємонавчання), розроблений О. Г. Рівіним та 
адаптований до умов і вимог сучасної школи В. К. Дяченком та його послідовниками. Колективне 
навчання є вираженням суспільної потреби у більшій кількості освічених людей, що має свою історію 
становлення та розвитку, а також традиції щодо практичної реалізації. Внутрішню організацію цієї 
форми довгий час розуміли як керівництво навчальною діяльністю старших, більш підготовлених та 
освічених учнів (моніторів), що навчали інших, керуючись вказівками вчителя, роль яких зводилася, в 
основному, до нагляду за учнями та роботи з моніторами. 
Ідея взаємонавчання (колективне навчання, КСН – колективний спосіб навчання, КВН – 

колективне взаємне навчання), що виникло як альтернатива існуючим традиційним способам 
організації навчальної діяльності, у сучасній педагогічній практиці постійно модернізується та 
отримує все більше розповсюдження у системах навчання різних країн світу, оскільки сприяє 
досягненню вищих результатів засвоєння знань і формування умінь, відкриває можливості для 
співпраці, дає змогу реалізовувати природне прагнення кожної людини до спілкування. Дослідження 
мотивів, які спонукають учителів інформатики до використання форм, методів, засобів колективного 
навчання є метою даної статті. 
За наслідками проведеної на етапі попередньої експериментальної роботи (праць психологів та 

педагогів Б. Г. Ананьєва, О. О. Бодальова, Н. В. Кузьміної, Ю. М. Кулюткіна, Б. Ф. Ломова, 
К. К. Платонова, Г. В. Суходольського, Н. Ф. Тализіної та ін.) виявилося, що загальна структура 
досліджуваного виду професійної діяльності вчителів інформатики містить такі компоненти: 
цілемотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та результативний. 
Завданням експериментальної роботи було проведення якісно-кількісного порівняльного аналізу 

підготовки вчителів до взаємонавчання учнів серед представників різних груп крізь призму виділених 
структурних компонентів їх професійно-педагогічної діяльності. Результати такого аналізу мали 
підтвердити чи спростувати гіпотезу про рівень їх готовності до зазначеного виду діяльності. 
Розглянемо більш детально особливості прояву мотиваційного компоненту професійно-педагогічної 
діяльності вчителів інформатики у контексті організації ними взаємонавчання учнів основної школи. 
Мотиваційний компонент – система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних 

форм діяльності або поведінки. Мотивація – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес 
спонукання особи до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей чи цілей організації 
[1: 88]. Розуміння змісту мотивації – головний показник рівня професійної підготовки вчителя. 
Дослідженням мотиваційної сфери займався цілий ряд зарубіжних (В. Зігерт, С. Керролл, А. Маслоу 
та ін.) та вітчизняних науковців (Л. І. Божович, Г. А. Ковальов, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, 
В. С. Мерлін, С. Л. Рубінштейн та ін.).  
Вивчення природи мотивації особистості має важливе значення у нашому дослідженні, тому 

представлений блок моделі включає показники, що характеризують і розширюють уявлення вчителів 
інформатики про процес взаємонавчання, оскільки саме мотиви впливають на діяльність і поведінку 
педагога, та проявляються у свідомості як об’єкт або мета, до якої спрямована пізнавальна діяльність.  
Мотив (від лат. moveo – штовхаю, рухаю) – спонукальна причина дій, вчинків людини (те, що 

штовхає до дії). Це сам процес і результат об’єктивації мети в предметі, а також процес її "зняття", 
присвоєння суб’єктом в результаті суспільно-історичної практики [2: 43]. Мотив – це продукт і умова 
співставлення зовнішнього і внутрішнього середовища, потреби і предмета її задоволення; результат і 
передумова присвоєння заданих ззовні соціальних цінностей (соціопсихічний); наслідок і 



С. О. Карплюк. Роль мотиваційного компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики 
у контексті організації взаємонавчання учнів 

 55 

вирішальний фактор породження в процесі творчої діяльності суспільно значимих продуктів 
(особистісний) [3]. 
Мотиви на різних рівнях активності поведінки є специфічними утвореннями за своєю природною 

структурою і характером внутрішньорівневих зв’язків, що частина науковців стверджує, що доцільно 
описувати їх в особливих категоріях. У розумінні С. О. Смірнова, мотив "у дійсності це сплав 
різноманітних мотивів різного ієрархічного рівня, – і тому... мотив діючий є таким же індивідуальним 
і неповторним, як сама діяльність. Але мотив характеризує не стільки особистість, скільки обставини, 
в яких вона опинилась у процесі життя. Мотив – це наявність відношення до діяльності, до світу в 
цілому, відношення, що стоїть біля витоків усієї суб’єктивної феноменології психіки" [4: 134-142]. 
Мотивами можуть бути: уявлення й ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні або 
духовні потреби людини.  
За змістом діяльності Л. І. Анциферова, В. С. Мерлін, М. Г. Ярошевський виділяють наступні 

групи мотивів: широко соціальні, вузько соціальні, професійні, пізнавальні, мотиви досягнення, 
утилітарні. 
Виходячи з мети та завдань дослідження, припускаємо, що рівень підготовки вчителів 

інформатики до взаємонавчання залежить від таких мотивів: 
− соціальні мотиви (потреба створювати підґрунтя для взаємодії між суспільством та 

особистістю в широкому розумінні; задовольняти соціальне замовлення суспільства щодо 
підвищення ефективності галузевого досвіду; задовольняти замовлення суспільства, що пов’язана 
з підготовкою учнів до суспільно-корисної комунікації); 

− професійні мотиви (потреба вдосконалювати процес викладання предметів природничо-
математичного циклу; потреба підвищувати власну кваліфікацію (категорію); викладати матеріал 
на високому професійному рівні; підвищувати рівень якості знань учнів під час вивчення 
інформатики; підвищувати рівень міжособистісної взаємодії учнів у процесі навчання; формувати 
здорову конкуренцію в шкільному колективі); 

− утилітарні мотиви (потреба виконувати вимоги адміністрації; утвердитися серед колег; 
бути конкурентоспроможним; отримати схвалення адміністрації; одержати матеріальну 
винагороду (премії, гранти, підвищення заробітної платні); підвищити службовий стан). 
Статистичний матеріал щодо оцінки мотиваційної сфери в ході застосування основ теорії та 

практики взаємонавчання був отриманий на основі методики О. В. Смірнова. Вчителям було 
запропоновано дати відповідь на запитання: "Які із запропонованих мотивів спонукають Вас до 
застосування взаємонавчання в професійно-педагогічній діяльності?". 
У ході дослідження було визначено мотиваційний комплекс щодо впровадження взаємонавчання 

вчителями інформатики як співвідношення усіх трьох груп мотивів. Отримані за методикою 
О. В. Смірнова [5: 117-212] результати представлено у таблиці 1, їх ілюструє рис. 1. Вони 
відображають якісну характеристику результатів оцінювання мотивів учителями у порівнянні. 
Порівняльний аналіз результатів оцінювання рівня значущості мотивів, які спонукають педагогів до 
реалізації процесу взаємонавчання, свідчить про поступове збільшення кількісних значень 
відповідних оцінок від достатнього рівня до високого (табл. 1, рис. 1). 
У цілому на констатувальному етапі експерименту найменш значущими для вчителів інформатики 

усіх трьох груп (високого, середнього та достатнього рівнів) виявилися соціальні мотиви (0,72 – 
високий, 0,69 – середній, 0,66 – достатній), що на сучасному етапі розвитку нашої держави 
обумовлено оновленням її суспільно-економічного устрою, нестабільністю політичних відносин, 
декларативністю ставлення держави до освіти та освітян. 
Водночас, серед зазначених мотивів учителі надають перевагу потребі задовольняти соціальне 

замовлення суспільства щодо підвищення ефективності галузевого досвіду (0,73 – високий, 0,70 – 
середній, 0,67 – достатній рівні). Це, на наш погляд, пояснюється тим, що вчитель, який впроваджує 
елементи взаємонавчання, спрямований на формування активної взаємодії, виділення важливості 
комунікативних аспектів (0,71 – високий, 0,69 – середній, 0,65 – достатній), водночас, залишається 
справжнім фахівцем своєї справи, оскільки колективне навчання використовується ним як засіб 
досягнення замовлення суспільства в освітній галузі. 

Таблиця 1. 
Результати оцінювання вчителями інформатики мотивів, які спонукають до використання 

взаємонавчання в професійно-педагогічній діяльності  
Відносна частота 

Групи мотивів Високий Середній Достатній 
∧

Н  
Соціальні (1) 0,72 0,69 0,66 22,45 
Утилітарні (2) 0,89 0,84 0,84 35,61 
Професійні (3) 0,92 0,87 0,84 7,37 
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Рис. 1. Полігон відносних частот мотивів, які спонукають до використання взаємонавчання в 

професійно-педагогічній діяльності вчителів інформатики. 

Необхідно наголосити, що професійні (0,92 – для високого, 0,87 – середнього, 0,84 – достатнього 
рівнів) та відповідно утилітарні (0,89 – високий, 0,84 – середній, 0,84 – достатній) мотиви практично 
рівнозначно оцінюються вчителями як найбільш значущі (І і ІІ рангові місця). Такі результати можна 
пояснити тим, що для них оволодіння основами професійної діяльності за будь-яких умов 
(соціальних, економічних, політичних) залишається найважливішим пріоритетом (професійні мотиви 
посідають найвище рангове місце).  
Однак, відсутність стабільності у суспільному розвитку країни активізує практичні (утилітарні) 

запити вчителів. Разом із професійним зростанням педагог прагне забезпечити своє існування в 
суспільстві (матеріально), тому утилітарні мотиви займають другу рангову позицію в системі мотивів, 
але їх середні показники для всіх груп учителів близькі за своїми значеннями до професійних.  
Мотиви щодо необхідності вдосконалення процесу викладання предметів природничо-

математичного циклу посідають серед професійних високе рангове місце (0,93 – високий, 0,89 – 
середній, 0,86 – достатній рівні), що підтверджує внутрішній ранговий розподіл соціальних мотивів 
для вчителів, оскільки високе місце зайняв мотив забезпечення соціального замовлення суспільства 
щодо підвищення ефективності галузевого досвіду. До того ж, упровадження взаємонавчання, на їх 
думку, підвищує рівень якості знань учнів (0,92 – високий, 0,88 – середній, 0,85 – достатній рівні – 
середня позиція), що завжди залишається актуальною проблемою під час викладання дисциплін 
природничо-математичного циклу. За таких умов, як підтверджують результати дослідження, 
підвищення рівня міжособистісної взаємодії учнів для вчителів залишається другорядною проблемою 
(найнижчий ранг: 0,90, 0,85, 0,81), тому що вони не розглядають її як засіб досягнення високих 
результатів навчання, оскільки вважають інформатику наукою конкретною та індивідуальною. 
У ході пілотажного опитування вчителі виділяли серед утилітарних мотивів, що спонукають до 

реалізації досліджуваної проблеми в практичній діяльності, потребу утвердитися серед колег (0,87 – 
високий, 0,79 – середній, 0,80 – достатній рівні) та підвищення службового стану (0,87 – високий, 
0,81 – середній, 0,82 – достатній рівні). Однак, у ході констатувального етапу експерименту зазначені 
мотиви посіли найнижчі рангові позиції. Це, на нашу думку, пояснюється втратою їх значення в 
сучасних умовах на фоні глобалізаційних процесів, інтенсивного розвитку всіх ланок господарства.  
Важливо відзначити, що процеси міжнародної інтеграції України також впливають на визначення 

потреб утилітарного характеру. Водночас, відчувається залежність сучасного вчителя (особистісна та 
професійна) від шкільної адміністрації: мотиви, що визначають зазначені характеристики, також 
високо оцінюються (0,90 – високий, 0,88 – середній, 0,88 – достатній рівні та 0,90, 0,86, 0,85 – 
відповідно).  
Вагомим для вчителя є також мотив одержання матеріальної винагороди, оскільки в сучасних 

соціально-економічних умовах заробітна платня педагога не завжди відповідає вимогам споживчого 
кошика, й учителі змушені впроваджувати нововведення у навчальну діяльність для покращення 
свого матеріального стану. Таким чином, професійні та утилітарні мотиви фактично визначають зміст 
професійної діяльності та взаємодоповнюють один одного в межах досліджуваної проблеми.  
Проведене опитування підтвердило висунуту нами гіпотезу про необхідність посилення уваги до 

формування мотиваційного компонента в напрямі його соціального спрямування для забезпечення 
ефективності спеціальної підготовки педагогів щодо впровадження колективних форм навчання в 
освітній процес. Відтак, включення вчителя інформатики в організацію взаємонавчання учнів 
основної школи потребує спеціальних знань, умінь та якостей, які мають формуватися  під час його 
професійної підготовки.  
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Отже, наявний рівень підготовки учителів інформатики до взаємонавчання учнів основної школи 
не відповідає сучасним потребам суспільства, що зумовлює необхідність узагальнення досвіду 
професійно-педагогічної підготовки та вимагає оновлення теоретико-методологічних засад проблеми 
навчання учнів у колективі, розроблення педагогічної технології, яка формуватиме необхідне 
інформаційне середовище на основі активної педагогічної взаємодії викладача й студента. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / Исаак Яковлевич Лернер. – М. : Педагогика, 

1981. – 186 с. 
2. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : Эксмо, 2006. – 1135 с.  
3. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1976. – 382 с. 
4. Смирнов С. А. Технологии в образовании / С. А. Смирнов // Высшее образование в России. – 1999. – 
№ 1. – С. 55–62. 

5. Смирнов А. В. Статистическая обработка анкет, содержащих бальные шкалы / А. В. Смирнов, 
Р. А. Смирнов // Резервы интенсификации учебно-воспитательного процессы педвуза : межвуз. сб. науч. 
трудов. – Кострома : КГПИ, 1990. – 154 с.  

 
Матеріал надійшов до редакції 08.11. 2010 р. 

Карплюк С. А. Роль мотивационного компонента профессионально-педагогической 
деятельности учителей информатики в контексте организации взаимообучения учеников. 

В статье проанализирована роль мотивационного компонента по использованию идей коллективного 
обучения в профессионально-педагогической деятельности учителей информатики 

общеобразовательных учебных заведений. Исследованы мотивы, побуждающие педагогов к 
использованию взаимообучения. Приведены статистические данные оценки мотивационной сферы 

учителей информатики в ходе его применения. 

Karplyuk S. O. The Role of Motivational Component in Computer Science Teachers' Professional 
Pedagogic Work in the Context of Students' Interactive Learning Management. 

The article analyzes the role of motivational component in the process of interactive learning in computer 
science teachers' professional pedagogic work in the educational establishments. The motives, inducing 
teachers to use interactive learning are investigated. The article also presents static data of assessment 

computer science teachers' motivational sphere in the course of its application. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИМ ДИСЦИПЛІНАМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності студентів інженерних 
спеціальностей. Проаналізовано ключові компетенції, необхідні для оволодіння спеціальними 

дисциплінами. У статті запропоновано технологію планування системи викладання спеціальних 
дисциплін для інженерів з неруйнівного контролю та технічної діагностики. 

Методи неруйнівного контролю сьогодні є сучасними засобами забезпечення та перевірки якості 
різноманітних матеріалів і виробів з них. Ці методи активно розвиваються і являють собою 
високотехнологічну галузь прикладних досліджень, яка об’єднує досягнення не тільки у створенні 
контрольно-діагностичної апаратури, але й у теорії передачі інформації та комп’ютерних технологій. 
Тому майбутній фахівець з даної спеціальності має добре володіти цими методами і мати високий 
рівень професійної компетентності для комплексного використання отриманих знань на практиці. 
Якість підготовки таких фахівців, тобто наявність у них професійної компетентності певного 

рівня, значною мірою залежить від того, як забезпечується реалізація дидактичних принципів у 
процесі навчання студентів. Як зазначає С. І. Архангельський, навчальний процес повинен 
відповідати основним дидактичним умовам, які визначають педагогічну обґрунтованість усіх дій з 
його організації. На думку науковця "…загальна дидактика спирається на наступні принципи 
навчання: науковість, систематичність, зв'язок теорії з практикою, свідомість навчання, єдність 
конкретного та абстрактного, доступність, міцність знань, поєднання індивідуального і колективного. 
Усі ці принципи навчання взаємозв’язані і взаємозалежні" [1: 67]. 
На думку П. А. Яковишина, сучасна дидактика – це теорія навчання конкретному предмету, яка 

визначає мету, закономірності та принципи його вивчення, базуючись на доступному підході, на 
особливостях предмета і засвоєння його студентами, і має явно виражені практичні та прогностичні 
функції, які полягають у науковій формі змісту, структурі найбільш ефективних і результативних 
методів, нових технологіях навчання і виховання відповідно до мети та змісту сталого розвитку в 
нових соціально-економічних умовах [2; 3]. 

Метою даної статті є розробка та висвітлення технології навчання майбутніх інженерів 
спеціальним дисциплінам, кінцевою метою якої є формування професійної компетентності фахівців. 
До складу програми спеціальних дисциплін, як правило, включають курс лекцій, практичні та 

лабораторні заняття. Окрім того, упродовж семестру студенти виконують курсові та розрахунково-
графічні роботи і завершують курс навчання екзаменом. 
Як показує практика, враховуючи закономірності та забезпечуючи реалізацію дидактичних 

принципів у процесі вивчення майбутніми інженерами спеціальних дисциплін, можливо значною 
мірою сприяти формуванню в них професійно необхідних компетентностей. Так, зокрема, це 
спостерігається під час вивчення студентами однієї з таких спеціальних дисциплін, а саме – теплового 
методу неруйнівного контролю (ТМНК), який заснований на реєстрації температурного поля на 
поверхні об’єкта, що контролюється. Температура, як кількісний показник внутрішньої енергії тіл є 
універсальною характеристикою об’єктів і процесів, у яких неперервно відбувається генерація, 
перетворення, передання, накопичення і використання енергії у її різних формах. Аналіз теплових 
процесів дозволяє отримати різноманітну інформацію про стан об’єктів, протікання фізичних 
процесів у природі, енергетиці, будівництві, промисловості та медицині [3]. Зважаючи на це, 
викладач може сформулювати вимоги до наявного похідного обсягу знань, умінь і навичок, на яких 
буде базуватися навчальний курс дисципліни ТМНК. 
Для успішного оволодіння дисципліною ТМНК, на нашу думку, студенти повинні володіти 

необхідними компетенціями, яких вони набувають під час вивчення фундаментальних та 
загальноосвітніх дисциплін. Серед таких компетенцій можна виділити – загальні, ключові, академічні 
та персональні. Ці компетенції охоплюють комплекс знань, умінь, навичок та якостей, які 
дозволяють студентові вирішувати вузько спрямовані завдання. Розглянемо кожну з цих компетенцій 
детальніше. 
Загальні компетенції включають знання, уміння та навички, які можуть бути отримані студентами 

під час вивчення таких фундаментальних дисциплін, як "Вища математика" та "Загальна фізика". Для 
дисципліни ТМНК – це знання диференціальних рівнянь, навички вирішення диференціальних 
рівнянь другого ступеня у часткових похідних; знання законів термодинаміки, вміння вирішувати 
диференціальні рівняння теплообміну. 
Ключові компетенції включають знання інформаційних технологій, які можна отримати з 

дисциплін "Інформатика" та "Комп’ютерні методи проектування та розрахунків". Це, в першу чергу, 
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знання комп’ютера та вміння його використовувати для отримання і зберігання необхідної 
інформації, а також знання пакетів прикладних програм MatLab та FemLab, які дають можливість 
проводити розрахунки теплових процесів і вирішувати задачі теплопередачі. 
Академічні компетенції включають: знання класифікації методів неруйнівного контролю і 

діагностики та галузі їх застосування; вміння визначати ефективність того чи іншого методу для 
певних типів об’єктів з певними видами дефектів.  
Персональні компетенції включають уміння: самостійно працювати з навчальною та науковою 

літературою; аналізувати отриману інформацію та робити висновки. 
Мета циклу спеціальних дисциплін полягає у формуванні у майбутнього фахівця предметних і 

професійних компетенцій, які будуть основою для утворення функціональних компетентностей 
студентів у загальнонауковій і професійній сферах. 
Предметні компетенції охоплюють: знання законів інфрачервоного випромінювання і законів 

теплопередачі; вміння розраховувати тепловий стан об’єктів; навички вимірювання температури 
об’єктів термометрами з різним принципом дії та навички визначення величини теплового потоку, що 
випромінює об’єкт. 
Професійні компетенції повинні включати: знання про фізичні принципи дії теплових активних і 

пасивних методів контролю; знання про причини виникнення дефектів і методи їх визначення; вміння 
скласти структурну схему приладу для визначення дефектів; навички розрахунків основних вузлів 
приладу. 
Варто наголосити на тому, що наявність компетентності означає вміння фахівця гармонійно 

поєднувати свої знання, навички та здібності з досвідом їх практичного використання. Тому, після 
вивчення дисципліни ТМНК у студента повинні сформуватися компетентності у професійній та 
загальнонауковій сферах. Компетентність у професійній сфері передбачає, що студент вміє (здатен): 
проводити проектування та необхідні розрахунки тепловізійних систем контролю відповідно до 
технічного завдання; використовувати прилади та системи теплового контролю для визначення 
дефектів у промисловій продукції; використовувати тепловізійні системи для моніторингу та 
прогнозування технічного стану об’єктів енергетики. 
Компетентність у загальнонауковій сфері діяльності передбачає вміння: проводити модельні 

дослідження об’єктів контролю, використовуючи методи математичного моделювання у поєднанні з 
пакетами програмного забезпечення MatLab та FemLab; проводити експерименти з використанням 
тепловізійного обладнання та виконувати аналіз отриманих результатів з використанням заданої 
методики; вивчати науково-технічну інформацію з теми досліджень.  
Таким чином, нами визначено передумови вивчення спеціальної дисципліни та кінцевий результат 

її опанування. Ґрунтуючись на цьому, можна запропонувати систему формування професійної 
компетентності майбутнього фахівця з неруйнівного контролю та технічної діагностики студента 
упродовж його навчання у вищому навчальному закладі (Рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Дисципліна ТМНК у системі формування професійної компетентності студента. 

Під час навчання студенти отримують великий обсяг інформації, яку вони намагаються за-
пам’ятати і зрозуміти. Звичайно, студенту цю інформацію легше запам’ятати, ніж зрозуміти її сут-
ність, але без розуміння сутності даного матеріалу важко його використати у практичній діяльності в 
майбутньому. Зрозуміти сутність – це означає отримати і свідомо використовувати знання, а знання – 
це філософська категорія, яка визначає упорядкований в систему і підтверджений практикою 
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результат пізнання. Тому завдання викладача полягає в упорядкуванні результатів пізнання та 
розуміння технічних проблем, що стає актуальним завданням професійної підготовки студентів.  
Багаторічні дослідження та практика показують, що під час вивчення спеціальної дисципліни 

ТМНК у студентів виникають проблеми чіткого розуміння фізичної сутності окремих процесів і 
явищ, що покладено в основу даного методу. Тому перед викладачем постає завдання пошуку такого 
підходу до викладання, який би враховував усі особливості цього навчального предмета і 
забезпечував якісне засвоєння його студентами. До складних для розуміння студентами процесів у 
дисципліні ТМНК належать механізми розповсюдження та передачі теплової енергії в об’єкті. 
Наприклад, на питання, чим відрізняються два об’єкти, які мають однакові розміри і фізичні 
властивості, але різну температуру, не всі студенти можуть чітко відповісти, що молекули цих тіл 
мають різну частоту коливань. Студент повинен чітко розрізняти два способи передачі теплової 
енергії – за допомогою молекул матерії та завдяки електромагнітному випромінюванню.  
Засвоєння та розуміння понять температури та теплового потоку теж інколи викликають у 

студентів труднощі. Тому під час планування навчального курсу дисципліни ТМНК у її зміст 
доцільно включити поняття фундаментальних закономірностей, які покладено в основу знань із цього 
навчального предмета. Ці закономірності допомагають студентові долати ті протиріччя, які 
виникають під час вивчення курсу. 
Наприклад, основний закон теплопровідності наголошує, що вектор густини теплового потоку (q) 

пропорційний вектору градієнту температури (Т) у тій же точці та у той же момент часу. Аналітичній 
запис цього закону має наступний вигляд: 

 gradTq ⋅−= λ ; (1) 
 де: λ  – коефіцієнт теплопровідності. 
У студентів виникає питання, чому у цій формулі стоїть знак "–", якщо відомо, що тепловий потік 

не може бути від’ємним. Студенту необхідно зрозуміти, що мова йде про векторне представлення цих 
величин і знак "мінус" означає, що ці вектори мають протилежне направлення. Звідси визначення 
густини теплового потоку – це кількість теплоти за одиницю часу, що віднесена до одиниці площини.  
Механізм передачі теплової енергії у твердому тілі описується диференціальним рівнянням. У той 

же час, механізм передання енергії, що випромінюється нагрітим тілом, описується зовсім іншими 
законами, хоча вони мають однаковий кінцевий результат: це зміна температури тіла. Тут знову у 
студента виникають труднощі щодо розуміння процесів, які відбуваються. 
Важливим є розуміння студентом того, що будь-яке тіло з температурою, яка відрізняється від 

абсолютного нуля, виявляється джерелом інфрачервоного випромінювання. Студенту важко собі 
уявити, що навіть тіла з від’ємною температурою випромінюють інфрачервоні промені. Ще одне 
поняття, дуже важливе для розуміння фізичної суті теплового випромінювання – це поняття 
абсолютно чорного тіла (АЧТ). АЧТ називають таке тіло, яке при даній температурі випромінює і 
поглинає максимум випромінювання для даної температури. Студент мусить відрізняти поняття 
спектральної густини енергетичної світимості від інтегральної. Викладач має продемонструвати 
порівняння цих двох понять. Перше – це енергія, яка виділяється тільки на одній конкретній довжині 
хвилі. Довжину хвилі, яка відповідає максимуму енергії ( λ max ) визначає закон Віна: 

T
C

=maxλ ; (2) 

де: Т – температура об’єкту, С = 2897,8мкм∙0К  
А друге – це енергія всього спектрального діапазону (Ме), тобто сумарна енергія, яку визначає 

закон Стефана – Больцмана: 

 4TMe ⋅= σ ; (3) 
 де: σ  постійна Стефана – Больцмана. 
Як у першому, так і у другому випадках йдеться про енергію, яку виділяє об’єкт при одній 

температурі, але значення цієї енергії різняться, що і заплутує студента. 
Описані вище закони були відкриті для абсолютно чорного тіла, але у природі такого тіла не існує, 

це ідеалізоване поняття. Реальні тіла відрізняються своїми властивостями від АЧТ, а саме – 
коефіцієнтом теплового випромінювання. 
Ще одним важливим моментом у процесі оволодіння студентами цією навчальною дисципліною є 

розуміння фізичного процесу вимірювання температури. Річ у тім, що температура належить до 
екстенсивних величин і процес її вимірювання суттєво відрізняється від процесу вимірювання 
загальновідомих інтенсивних величин, таких, як струм, напруга, потужність тощо. Вона не підлягає 
безпосередньому виміру. Температуру можна виміряти тільки опосередкованим шляхом, тобто її 
перетворюють на одну з інтенсивних величин, яка лінійно пов’язана з температурою (струм, напруга) 
і яку згодом і вимірюють. Тому, для виконання цієї процедури необхідно мати не тільки одиницю 
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виміру, але й шкалу, за допомогою якої відраховують значення і одиниця виміру визначається 
масштабом шкали. Студентам пропонується методика побудови температурної шкали.  
Отже, студент може самостійно побудувати будь-яку температурну шкалу, що викликає в нього 

інтерес до вивчення цих процесів.  
Включення необхідних фундаментальних закономірностей у дисципліну ТМНК забезпечує 

реалізацію таких дидактичних принципів навчання, як науковість, систематичність, і також сприяє 
підвищенню міцності знань студентів.  
Викладачеві необхідно побудувати навчальний матеріал таким чином, щоб у процесі його 

вивчення студент застосовував логічні міркування, узагальнення, аналіз, синтез і т. п. Мова йде не 
тільки про створення логічної структури знання, яка сама по собі забезпечила адекватну їй 
мисленнєву діяльність. Важливо провести такий відбір знань, який враховував би як особливості 
мислення людини, яка їх засвоює, так і особливості дисципліни, що вивчається [4]. 
Запропонована технологія викладання спеціальної дисципліни була апробована в Національному 

технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" на кафедрі "Приладів та систем 
неруйнівного контролю". Вона сприяє усвідомленню студентами потенційних можливостей одного з 
методів неруйнівного контролю, допомагає краще зрозуміти фізичні процеси, що відбуваються у 
твердому тілі під впливом температури. Студенти можуть спостерігати процеси, які є невидимими 
для людського ока та краще зрозуміти розповсюдження теплових хвиль в об’єкті контролю. Це 
поліпшує досягнення студентів у навчанні, створює необхідне підґрунтя для формування професійної 
компетентності. 
Підсумовуючи, зазначимо, що педагогічна сутність означеної технології полягає в тому, що 

навчальні програми фундаментальних та загальноосвітніх дисциплін повинні формуватися за участю 
викладачів спеціальних дисциплін таким чином, щоб кінцевим результатом вивчення перших було не 
заучування студентом певних теоретичних знань, а формування саме тих компетенцій, які слугували 
б основою для вивчення спеціальних предметів. Програма ж спеціальної дисципліни повинна 
враховувати особливості предмета, акцентувати увагу студента на складних для розуміння моментах 
теорії даного предмета і спрямовуватися на формування функціональних компетентностей майбутніх 
фахівців у загальнонауковій і професійній сферах.  
Таким чином, викладач спеціальних дисциплін стає ключовою фігурою у підготовці майбутнього 

фахівця, а кінцевою метою, результатом навчання має стати формування високого рівня професійної 
компетентності сьогоднішнього студента. 
Перспективним напрямом подальшого дослідження даної проблеми можна вважати розробку 

технології забезпечення практичного застосування студентами інженерних спеціальностей отриманих 
знань із спеціальних навчальних дисциплін у процесі вузівської підготовки. 
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Протасов А. Г. Формирование профессиональной компетентности при обучении 
специальным дисциплинам будущих специалистов в области неразрушающего контроля 

и технической диагностики. 

Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности студентов инженер-
ных специальностей. Проанализированы ключевые компетенции, необходимые для овладения специаль-
ными дисциплинами. В статье предлагается технология планирования системы преподавания спе-

циальных дисциплин для инженеров в области неразрушающего контроля и технической диагностики. 

Protasov A. H. Future Engineers of Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics Professional 
Competence Formation in the Course of Special Subjects Teaching. 

This article is devoted to the problem of professional competence formation with students of engineering 
professions. The key competences, necessary for studying special disciplines are analyzed. The technology 
based on planning the teaching system of special disciplines for engineers of non-destructive testing and 

technical diagnostics is suggested. 
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РОЛЬ ВИЩИХ ШКІЛ БЛИЖНЬОГО СХОДУ У СТАНОВЛЕННІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДНІ ВІКИ 

У статті подається характеристика шкіл вищого типу Близького Сходу у середні віки як 
ідеологічних центрів духовної мусульманської освіти. Розкриваються витоки університетської 
освіти як освітньо-соціального явища на Близькому Сході, а також визначається їх роль у 

становленні європейської університетської освіти. 

Перехід від індустріального до інформаційного суспільства зумовив перетворення освіти на 
потужний чинник соціального престижу. У резонансі з потужними реформістськими потоками, що 
охопили національну систему вищої школи, це привело до появи різних типів вищих навчальних 
закладів, які формально мають один і той же статус. Розмитість формальної ієрархії існуючих на 
сучасному етапі вищих закладів освіти, відсутність об’єктивної оцінки їх діяльності вимагає відповіді 
на ряд концептуальних питань, пов’язаних з перспективним розвитком різних векторів вищої освіти 
та її вершини – університету. 
Тому доцільно звернутися до історичного становлення цього соціального феномену, що веде 

початок від створення Платоном першої академії, орієнтованої на формування на елітарному рівні з 
індивіда справді розвиненої вільної особистості. Античний період не закінчився взяттям Рима, бо 
паралельно в Східній Римській імперії залишилися функціонувати відомі вищі школи в 
Константинополі, Олександрії, Афінах, Антіохії, Анкарі, Ефесі, деякі з яких збереглися і після 
відходу частини візантійських земель до арабів, тому часто виникнення університетів починають 
розглядати з раннього середньовіччя [1]. 
Теоретичну основу дослідження становлять роботи з історії розвитку освіти на Близькому Сході 

О. Бібікової, О. Джуринського, Ібейд Мухаммед Абд аль-хаді, К. Лавриненко-Омецинської, 
К. Полякова. 

Метою даної статті є аналіз шкіл вищого типу Близького Сходу у середні віки як ідеологічних 
центрів духовної мусульманської освіти, а також визначення їх ролі для становлення європейської 
університетської освіти. 

Середні віки – велика епоха людської історії, яка охоплює приблизно V-ХV ст. (хронологічні межі, 
звісно, приблизні). Порівняно швидкий розвиток міст сприяв створенню сприятливого клімату для 
функціонування шкіл вищого типу як чинників формування державних структур, соціальних 
інститутів, релігійних ідеологій.  
Прийнято вважати, що відновлення античних традицій в освіті почалося з Емілії-Романьї та її 

центру, Болоньї, що знаходився поблизу Равенни, яка прийняла після розділу Римської імперії 
державний скіпетр Рима [1]. Однак хронологічно перші заклади університетського типу у цей період 
з'являються на Близькому Сході. 
Араби завоювали Іран, Середню Азію, Сирію, Єгипет та Північну Африку. Відповідно у 

VІІ-VІІІ ст. розвиток культури, освіти і педагогічної думки у зазначеному регіоні відзначався впливом 
мусульманства та пройшов декілька етапів. У ранню епоху (VІІ-ІХ ст.) проблеми виховання 
спеціально не розглядалися. Своєрідний Ренесанс наступив у ІХ-ХІІ ст. Міста мусульманського світу 
Багдад, Дамаск, Кордова, Бухара та інші перетворилися на важливі центри світової культури та 
освіти. Зростає значення (престиж) знань. З'являються перші трактати з проблем виховання [2: 93]. 
Освіта в ісламському світі на той час ділилася на два рівні (у окремих країнах були непринципові 

відмінності). Приватні релігійні школи першого (початкового) рівня – кітаб – існували в містах та 
великих поселеннях. Практично до ХІІ ст. ці школи не мали власного приміщення, заняття проходили 
у мечетях (рідше у будинках або на лавах). Вивчали в основному арабську грамоту шляхом читання 
та запам'ятовування текстів Корану. Крім того, вивчали історію, правила етикету, займалися 
фізичними та військовими вправами (плавання, їзда верхи, стрільба з лука тощо). У цілому учнями 
кітабу були діти ремісників, торгівців, заможних селян. Представники феодальної верхівки віддавали 
перевагу приватним учителям [2: 98]. 
Другий (вищий) рівень освіти учні отримували за допомогою платних учителів або у спеціальних 

навчальних закладах. Заняття, як правило, проходили у мечетях (частіше всього від світанку до 
опівдня). Найбільші з них могли вміщувати десятки учнівських груп (кругів), на заняття приходили 
сотні юнаків. Викладач сидів на ковдрі у колі учнів. Богословські навчальні заклади другого рівня у 
кругах при мечетях називалися фікх та калам [2: 98].  
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Важливою подією у розвитку освіти стала поява будинків мудрості, перший з яких з'явився у 
Багдаді у кінці VІІІ ст. У них збиралися та вели дискусії видатні вчені, там були зосереджені 
надзвичайні зібрання рукописів. У будинках мудрості поєднувалися традиції греко-римської, 
індійської, арабської та персидської освіти. Програма мала сприяти формуванню молодої людини як 
благородного мусульманина. Предмети ділилися на два цикли: традиційні та раціональні (ті, що 
осягалися розумом). До першого циклу відносилися релігійні дисципліни – тлумачення Корану, 
інтерпретація переказів про пророка Мухаммеда, мусульманське право (шаріат) і теологія, а також 
арабська філологія і риторика. У другий цикл входили каліграфія, логіка, математика, астрономія, 
зібрання правил поведінки, медицина та інші природничі науки (відповідно до філософських 
концепцій Аристотеля). Ті, хто отримував освіту вищого рівня, отримував й учений ступінь – іяз. 
Іноді вони мали посвідчення про такий ступінь від декількох викладачів [2: 99]. 
Головними методами навчання у фікхах, каламах та будинках мудрості були читання та 

коментування різних книжкових джерел. Учні під керівництвом наставника вивчали найбільш 
авторитетні твори у тій або іншій галузі. Учень частіше всього читав, а викладач за ним коментував. 
Іноді коментарі переходили у розгорнуту лекцію. Студенти вели конспекти. Спеціальні "галашатаї" 
час від часу голосно повторювали те, що вчитель вважав найбільш важливим. Вони ж виконували 
роль репетиторів і контролерів [2: 99]. 
Влада рідко втручалася у справи вищої освіти, лише у ряді місць, наприклад Багдаді і Єгипті, вона 

контролювала виконання канонів ортодоксального ісламу [2: 99]. 
Принципові зміни у вищій освіті відбулися у ХІ-ХІІ ст., коли з'явилися нові навчальні заклади – 

медресе. Перше медресе при мечеті було відкрито у Марокко у 859 р. [3]. Відомою є й школа 
зазначеного типу у Багдаді (1055 р.). Пізніше медресе з'являлися у всьому ісламському світі [2: 99].  
У ряді джерел медресе визначають як мусульманські навчальні заклади, що виконували роль 

середньої школи або мусульманської духовної семінарії [3]. Ряд науковців вважає їх закладами 
вищого типу [4]. Приналежність їх до вищих шкіл підтверджує описана система та зміст навчання, що 
існували у медресе. Тут вивчали та коментували навчальну літературу цивілізованого світу того часу. 
У них був свій статут та статус приватних навчальних закладів хоча поступово контроль держави 
ставав все більш жорстоким. Студенти забезпечувалися житлом, продуктами, невеликою грошовою 
допомогою. Отримували заробітну плату й викладачі. Медресе існували на кошти багатих 
дарувальників. Іноді (в Басрі, Гераті, Ісфагані, Мерве та інших містах) їх фінансувала й влада. У 
перших медресе вивчали граматику, право, філософію [2: 99]. 
Тут отримували не тільки релігійну, але й світську освіту. Поступово програма розширювалася: 

вивчали та коментували праці давньогрецьких, іранських та індійських авторів, навчаючись за 
підручниками часто складеними видатними мислителями Сходу. Так, аль-Біруні створив трактат 
"Вразумление началам звездочетства" – посібник з математики, астрономії і географії. Учень міг 
вибрати із декількох варіантів відповідей на поставлені запитання той, який вважав правильним. 
Настільними книгами в медресе та інших вищих навчальних закладах були трактати Ібн Сіни [2: 100]. 
Іноді великі медресе, наукові гуртки, будинки мудрості перетворювалися у своєрідні університети 

з бібліотеками, лекційними залами [2: 100]. 
На Близькому Сході у зазначений період відкривались й навчальні заклади університетського 

типу. Наприклад, у Каїрі (Єгипет) провідним навчальним центром стає університет при мечеті Аль-
Азхар (Блискуча мечеть) [5]. Сама мечеть була побудована в 970-972 роки за часів Фатимідів, що 
відносили своє походження до Фатими – дочки пророка Мухаммеда. Халіф аль-Муізз (953-975), що 
правив тоді Єгиптом, прагнув зробити аль-Азхар головним релігійним центром шиїтської держави. 
Мечеть будувалася одночасно з містом аль-Кахіра (Каїром), яке на той час стало новою столицею 
Єгипту. Вже тоді в мечеті почалося викладання коранічних наук [6]. А у 988 році при мечеті був 
заснований найбільш престижний мусульманський вищий навчальний заклад, який мав статус 
академії-університету. Особливістю зазначеного університету було те, що в результаті навчання його 
студенти отримували освіту духовну, а не світську, оскільки й будувався він як головний 
ідеологічний центр Фатимідської держави ісмаїтів [7; 8].  
Першим активно зайнявся організацією навчального закладу при мечеті візир (міністр) бен Кальс. 

Він увів регулярні заняття, на яких зачитувались його "міністерські" доповіді з питань 
мусульманського права у шиїтській трактовці. З часом групі юристів-богословів аль-Азхара для того, 
щоб вони повною мірою зосередились на навчальному процесі та науці, була призначена щомісячна 
заробітна плата та поряд з мечеттю побудовано будинки для проживання. 
Навчання слухачів не обмежувалося лише викладанням дисциплін релігійного змісту та філології. 

За вказівкою фатимідських правителів воно стало включати математику, астрономію, 
природознавство та географію. Для слухачів було введено стипендію [8]. 
Історичні події визначали непростий шлях становлення зазначеного навчального закладу. Разом з 

тим, за султана аз-Захір Байбарсе (1260-1277) тут, наприклад, була створена бібліотека, покращено 
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утримання викладачів і студентів. У цей період аль-Азхар відроджується як престижний навчальний 
заклад і головна соборна мечеть Каїра і Єгипту. Основний акцент у навчанні був зроблений на 
богословські науки і арабську філологію, а математиці, природознавству та іншим світським наукам 
надавалося значення другорядне [6], тобто університет залишається вищим навчальним закладом, що 
дає духовну освіту. Університет з тисячорічною історією протягом свого існування завжди 
дотримувався цього принципу. Лише у 1961 р. він реорганізований Несером, який відкрив ряд 
світських факультетів (медицини, сільського господарства, у тому числі й спеціальний жіночий 
факультет) [6; 7]. 
У різний час з аль-Азхар було пов'язане життя і діяльність багатьох видатних людей: фізика Ібн 

аль-Хайсама (ХІ ст.), лікаря Абд аль-Латіфа аль-Багдаді (ХІІІ ст.), поета Умара бен аль-Фаріда 
(ХІІІ ст.), історика Ібн Халдуна (ХІV-ХV ст.) та ін. Багато знаменних подій в житті Єгипту 
розгорталися або починалися в стінах аль-Азхара. Його викладачі та студенти неодноразово 
виступали рушійною силою єгипетського національно-визвольного руху і зробили значний внесок в 
історію цієї країни арабського Сходу [6].  
Сучасні розкопки у районі Ком Ад-Дикки у Олександрії (Єгипет) засвідчили, що у античні часи 

тут також існував університет, останки якого до 2008 року вважалися амфітеатром [9]. Однак 
конкретної інформації щодо його діяльності ще не зібрано. 
Культура європейського середньовіччя виникла на уламках Римської імперії. Послаблення і 

руйнація центральної імперської влади супроводжувалось заколотами, війнами, занепадом моралі і 
господарської розрухи. Але в Західній Європі після її захоплення варварами практично зникла 
грамотність і надалі довелося заново відроджувати всю просвітницьку систему [1]. У цій атмосфері 
всезагального безпорядку вирішувалась доля європейської культури й освіти. 
Часто виникнення європейських університетів починають розглядати з епохи Карла Великого, так 

званого "каролінгського Відродження". Саме він більше ніж за десять років до офіційного 
оголошення створеної ним у 800 р. імперії декларував повсюдне створення монастирських шкіл 
(з прийняттям християнства цим же шляхом піде й Київська Русь, яка досягла в цей період 
абсолютної писемності населення). Йому належить й ідея створення вченого гуртка, який з часом 
було перейменовано на Академію. Вона була чимось середнім між зібранням друзів та вченим 
співтовариством, де у вільній бесіді обговорювалися філософські та богословські проблеми, 
складалися та читалися вірші. Іноді її називали придворною грою чи забавою, однак саме вона мала 
велике значення для поширення освіти в епоху Середньовіччя, чого, зрозуміло, було недостатньо для 
Середньої Європи [1]. 
Шлях до створення європейського університету прокладали й учені середньовіччя, відомі в історії 

під назвою "схоластів" (від слова "схола", тобто "школа"). Ними здійснювалося узгодження вчення та 
канонів церкви з тими випадковими уривками наукових відомостей, які їм пощастило знайти в 
перекладах видатних філософів давнини. До речі, єдиним грецьким філософом, окремі твори якого 
дозволялось вивчати в перекладах учених-ченців, був Аристотель [10: 141]. 
Х століття відродило забутий до того часу аскетизм, однак не можна сказати, що воно здійснило 

значний вплив на життя і думки своїх сучасників. У ХІ ст. в Італії розгортається масштабна боротьба 
двох ідей, двох партій – папського Риму і німецького імператора. Обидві партії і до, і після рішучих 
сутичок користуються публіцистикою, письмовою полемікою для виправдання своїх поглядів та 
критики суперників, ця обставина пожвавила розумову атмосферу Італії, але, звичайно, 
односторонньо [11]. 
Отже, за таких умов "інформаційний голод" інтелектуальної еліти суспільства вже не могла 

задовольнити церковна схоластика. Розширенню знань середньовічного європейця у галузі медицини, 
астрономії, географії, математики та інших наук сприяли хрестові походи, знайомство з арабською 
культурою. Це було однією з передумов створення у Європі в ХІІ-ХІІІ ст. особливої форми вищих 
навчальних закладів – університетів (від латинського слова "universitas" – сукупність) – установ, що 
зробили дійсний переворот як у повсякденному, так і в духовному житті європейців. 
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Сидорчук Н. Г. Роль высших школ Ближнего Востока в становлении 
европейского университетского образования в средние века. 

В статье подано характеристику школ высшего типа Ближнего Востока в средние века як 
идеологических центров духовного мусульманского образования. Раскрываются истоки 

университетского образования как образовательного и социального явления на Ближнем Востоке, а 
также определяется их роль в процессе становления европейского университетского образования. 

Sydorchuk N. H. The Role of Middle East High Schools in the European Scholastic Education Formation 
in the Middle Ages. 

The article presents the characteristics of Middle East High Schools in the Middle Ages as ideological 
centres of ecclesiastical Muslim education. The sources of scholastic education as the educational and social 

phenomenon in the Middle East as well as their role in the process of European scholastic education 
formation are disclosed. 
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РЕМІСНИЧА ОСВІТА МИНУЛОГО І ПРОФТЕХОСВІТА СЬОГОДЕННЯ  

У статті представлено результати творчого осмислення набутого позитивного історико-
педагогічного досвіду становлення та розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття та пропозиції щодо  його використання у період пошуку шляхів реформування 

сучасної системи підготовки фахівців робітничих професій у державі. 

Економічний розвиток України, як і будь-якої держави, значною мiрою залежить від якості 
підготовки робітничих кадрів. Це обумовлено закономірним процесом впровадження у виробництво 
новітніх технологій, модернізацією матеріальної бази, появою нових галузей промисловості тощо. 
Саме тому на сучасному етапі розбудови української держави гостро назріла необхідність проведення 
масштабних системних перетворень у галузі освіти загалом та у професійно-технічній ланці зокрема. 
Основними передумовами для проведення суттєвих структурних реформ у системі професійно-

технічної освіти (ПТО) є невідповідність напрямів підготовки фахівців робітничих професій потребам 
часу та регіону, їх низький фаховий рівень і на цій основі зниження престижу професійно-технічних 
навчальних закладів, зменшення їх кількісного складу та державного фінансуваня цієї галузі освіти. 
Вирішення проблеми введення змін у системі ПТО особливо актуальне за умов кризової ситуації, 

яка охопила усі галузі сучасної вітчизняної економіки. Тому вихід України з кризового економічного 
стану значною мірою залежатиме від низки чинників, у тому числі й від темпів зростання якості її 
кадрового потенціалу.  
Існуюча схема підготовки кадрів у професійно-технічних училищах, яка була започаткована за 

радянських часів та збереглася в державі до теперішнього часу, відповідно до якої вісімдесят 
відсотків часу приділяється практиці і лише двадцять – навчанню, застаріла і потребує негайного 
реформування. Освітяни професійно-технічної галузі мають перейти до нової парадигми професійно-
технічної освіти, що ґрунтується на принципі: навчаючись – працюємо, працюючи – навчаємося. 
Для реформування ПТО виникає потреба об’єктивного різнобічного переосмислення досвіду 

підготовки спеціалістів робітничих професій на різних етапах історичного розвитку, в тому числі й 
ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Цей історичний досвід 
дасть змогу виробити шляхи проведення ефективної реформи сучасної професійно-технічної освіти 
та розробки її нових стандартів, спрямованих на забезпечення компетентності випускників, 
актуальності професій та виведення професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) на належний 
рівень у системі освіти.  

Тому метою статті є представлення результатів творчого осмислення набутого позитивного 
історико-педагогічного досвіду розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття та шляхів його використання в період реформування сучасної системи 
підготовки робітничих кадрів у державі.  

Об’єктом статті є реміснича освіта в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття і 
ПТО сучасності, предметом – процес становлення і розвитку ремісничої освіти в Україні у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ століття та його позитивні аспекти з огляду на можливість їх 
використання у сучасних умовах реформування ПТО. 
Відомо, що реміснича освіта в Україні періоду другої половини ХІХ – початку ХХ століття була 

основою становлення сучасної професійно-технічної освіти, не зважаючи на те, що багато вчених 
радянських часів ігнорували цей факт [1]. У цілому, як наукова проблема, реміснича освіта та її 
історичний розвиток знайшли своє відображення у багатьох наукових дослідженнях, зокрема, 
Е. Днєпрова, В. Кларіна, О. Джуринського, Р. Доватора та ін. Певною мірою історія розвитку 
ремісничої освіти висвітлена і у історико-педагогічних дослідженнях Л. Вовк, М. Левківського, 
Л. Медвідь, С. Сірополка та ін. Хоча справедливо було б зауважити, що як радянська, так і вітчизняна 
історія педагогіки більше уваги приділяля традиційній ступеневій системі освіти (початкова школа, 
середні навчальні заклади та вища освіта), залишаючи поза увагою ремісничі навчальні заклади 
(РНЗ), що стали прообразом сучасної системи професійно-технічної освіти [2; 3; 4; 5; 6; 7].  
Загалом, реміснича освіта як система підготовки спочатку ремеслу, а потім робітничим професіям, 

не дивлячись на її необхідність для життєдіяльності суспільства, пройшла складний багатовіковий 
шлях свого становлення.  
З найдавніших часів навчання ремеслам було закономірною складовою всього процесу передачі 

знань з виготовлення знарядь праці та інших засобів існування людства. У різних народів реміснича 
освіта становила невід’ємну частину етнопедагогіки і передбачала виховання у сім’ї, прищеплення 
трудових навичок, передачу від покоління до покоління трудових умінь через учнівство.  
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Починаючи з VI-Х ст. н.е., у східних слов’ян стали виникати ремісничі майстерні, які почасти 
об’єднувалися у цілі поселення ремісників. Створювалися також "братчини" – товариства ремісників, 
які групували людей однієї професійної спрямованості і виконували фактично ту само функцію, що й 
цехи в Західній Європі [8: 520-522]. Братчини займалися, окрім безпосередньої ремісничої діяльності, 
підготовкою дітей та молоді до ремісничої праці. Навчання ремісництву поступово стало 
доповнюватися функціями навчання елементарній грамоті. Перші професійні школи, в яких учні 
навчалися "рукомеслу", з’явилися одночасно з елементарними школами [9]. 
Історичний екскурс підтверджує, що осередками ремісничої освіти у світі поступово ставали 

великі міста, які обростали з часом ремісничими поселеннями з характерним "переростанням ремесла 
(виготовлення виробів на замовлення споживача) у товарне виробництво" [10: 307].  
Період феодалізму ХVI-XVII століть у Західній Європі характеризується швидким розвитком 

ремісництва, який призвів до утворення системи навчання ремеслу в цехових структурах і зумовив 
розвиток ремісничої освіти загалом. На теренах України феодалізм як величезна історична епоха став, 
водночас, і певним гальмом для розвитку ремісничої освіти (особливо в сільському господарстві) аж 
до середини ХІХ століття. Цей період характеризувався відсутністю в основних галузях економіки 
нагальної потреби у відповідній кількості висококваліфікованих працівників, а, отже, і в тому, щоб 
здійснювати їх підготовку, наданням достатнього рівня професійної освіти [11]. 
Історичні джерела стверджують, що у XVIII столітті в Європейських державах та Російській 

імперії завершився мануфактурний період розвитку промисловості. На території українських земель 
також почався рух до великих промислових підприємств, які вимагали найманої ремісничої та 
кваліфікованої робітничої праці. У цей період роль трудового виховання в сім’ї як чинника 
підготовки до самостійного життя виходить за межі виключно сімейних інтересів і стає передумовою 
залучення молоді до виробничої праці. Водночас, виникає необхідність у наданні молодшому 
технічному персоналу і кваліфікованим робітникам елементарного рівня освіченості, що, у свою 
чергу, викликає потребу створення формалізованої системи надання  ремісничих знань у межах 
спеціальних навчальних закладів [12]. 
Однак, головним шляхом здобуття ремісничої освіти в Україні, як і раніше, залишається 

учнівство, а головним методом навчання ремеслу – наслідування. 
Очевидно, що становлення і розвиток ремісничої освіти в Україні не були ізольованими від 

світової теорії і практики і визначалися такими чинниками: багатовіковим народним досвідом 
виховання підростаючого покоління, взаємодією і єдністю педагогічних надбань багатьох народів, 
проникненням у вітчизняну педагогіку передових педагогічних ідей Візантії, епохи Відродження, 
Реформації; впливом прогресивної педагогічної практики слов’ян. 
Так, метою виховання у слов’янській родині була підготовка сильного і умілого робітника, 

доброго орача, спритного мисливця, мужнього воїна-захисника своєї землі, а жінки як вмілої 
господарки, що вміє не лише прясти і ткати, але, в разі потреби, зуміє дати відсіч ворогу. Народна 
педагогіка керувалася принципом: "Чим раніше дитина залучається до праці, тим краще вона буде 
вихованою". Завершальним етапом виховання були ініціації – система випробувань на фізичну 
зрілість і виробничу готовність вихованців досягти рангу дорослих [12: 34-39].  
Однак, ще на довгий період реміснича освіта залишалася на оказіональному та 

позаінституційному рівні (учнівство, набуття трудових навичок у родині тощо) і не мала суттєвих 
точок перетину з "книжною" освітою дітей. Так, програма навчання у Львівській братській школі 
передбачала навчання читанню, письму, рахунку, церковному співу, далі – риториці, діалектиці, 
музиці. Заняття з ручної праці програмою не були передбачені і сприймалися як дещо саме по собі 
зрозуміле, чим учні мали перейматися у вільний від занять "книжною" наукою час. 
Таким чином, сам процес навчання в найдавніші часи, а також у період українського Відродження 

передбачав роботу учнів у знаковому, а не у предметному полі. З іншого боку, освіта того часу, яка 
мала виразні соціальні характеристики, не могла бути іншою. Заняття ремісництвом вважалося 
прерогативою нижчих прошарків населення, соціальна ж еліта віддавала дітей до вищих шкіл, які не 
передбачали навчання ремеслам. Тому у визначних педагогічних пам’ятках минулого – "Ізборник" 
Святослава, "Повчання Володимира Мономаха дітям", праці І. Галятовського, Є. Славинецького, 
І. Гизеля та ін. – згадується про працю як елемент навчання, а не професійної підготовки учня до 
певного, конкретно окресленого виду діяльності, який би став основою життєдіяльності у 
майбутньому. 
Отже, виведення ремісничої освіти як галузі знань за межі соціального інституту освіти у період 

феодалізму (як в Україні, так і Західній Європі) варто вважати першою тенденцією розвитку 
ремісничої освіти в Україні в найдавніші часи та період українського Відродження. Другою 
тенденцією можна вважати запровадження в цей час елементів ремісничої освіти у вигляді навчання 
рукоділлю дівчаток, яке не передбачало глибокого опанування науками і було тією освітньою нішею, 
яка давала можливість підготувати дівчинку до виконання її майбутніх соціальних ролей. 
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Історичний огляд ремісничої освіти як проблеми теорії і практики підготовки дітей та молоді до 
життя дозволив виокремити кілька основних підходів до тлумачення головних форм надання 
ремісничої освіти протягом значного історичного періоду в межах яких вона розглядається: як освіта 
у формі учнівства; як засіб розвитку творчих здібностей; як професійна освіта (підготовка до певного 
виду трудової діяльності) [13].  
Слід зазначити, що протягом другої половини ХІХ століття, починаючи з 1861 року до 1917 року 

ХХ століття, реміснича освіта вийшла за межі окремих учнівських шкіл і стала надаватися такими 
типами навчальних закладів як: ремісниче училище, реміснича школа, школа ремісничих учнів, 
ремісничі класи при інших навчальних закладах, сільські ремісничі майстерні, навчання в яких 
здійснювалося у поєднанні професійної та загальноосвітньої підготовки. Як свідчать проаналізовані 
історичні матеріали, самостійними РНЗ були, в основному, училища, які на початку ХХ ст. стали 
перетворюватися на технічні чи промислові навчальні заклади, фабрично-заводські училища. Згодом, 
на початку ХХ століття вони стали прототипом професійно-технічних навчальних закладів. 
Важливою особливістю розвитку РНЗ в Україні був виражений регіонально-економічний характер 

освіти, який детермінувався потребами регіону в тих чи інших робітничих кадрах. Найбільш 
розповсюдженими видами ремісничих спеціальностей в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 
були: ковальська, слюсарна, токарна, чоботарська, кравецька та інші, які були викликані вимогами 
ринку цього періоду існування людства і держави.  
Повертаючись до сьогодення, об’єктивно окреслюється факт, що в умовах переходу від планової 

системи економіки і розвитку виробництва радянських часів до ринкової системи в державі склалася 
ситуація, аналогічна періоду кінця ХІХ століття, в тому числі і в галузі професійної освіти, з єдиною 
різницею лише в тому, що на даний час в Україні існує "жорстка" система підготовки робітничих 
кадрів, яку потрібно реформувати з метою задоволення ринку праці та потреб державних і 
комерційних структур у кваліфікованих робітниках.  
Отже, аналіз об’єктивних причин процесу становлення та розвитку ремісничої освіти в кінці ХІХ – 

на початку ХХ століття показує певну схожість цих процесів з розвитком професійної освіти в 
сучасних умовах становлення української державності. Проблеми, які виникали в ремісничих 
навчальних закладах в ХІХ столітті тотожні тим, які анонсувалися у Кабінеті Міністрів України при 
обговоренні стратегії реформування сучасної професійно-технічної освіти на нинішньому етапі: 
недостатнє фінансування, слабка матеріально-технічна база, брак кваліфікованих викладачів, майже 
повна відсутність навчально-методичного забезпечення [14]. І не зважаючи на те, що ситуація в 
Україні стосовно стану і потреб суспільства, яке стало на шлях розвитку ринкової економіки, певною 
мірою змінилася, змінилися також концептуальні погляди на сутність і роль управління, відносини 
між суб’єктами освітнього процесу, навчальними закладами та державою, реформувалися зміст і 
форми підготовки у закладах ПТО, шляхи розв’язання багатьох проблем у цій галузі освіти можна 
запозичити, певною мірою адаптувавши до сьогодення, з історико-педагогічного досвіду розвитку 
ремісничої освіти другої половини ХІХ – початку ХХ століття.  
Загалом варто зазначити, що останнє десятиліття характеризується розвитком варіативності 

організації навчально-виховного процесу в системі професійно-технічної освіти: створенням нових 
типів навчальних закладів професійно-технічного спрямування (ліцеїв, коледжів); реформуванням 
професійно-технічних училищ, які більше не можуть працювати за старою схемою 
централізаторсько-імперативного керування, а потребують внесення певних інновацій як у 
навчально-виховну, так і організаційно-управлінську сферу діяльності цих навчальних закладів. У 
цьму контексті проблема збереження і втілення позитивного педагогічного досвіду роботи 
ремісничих навчальних закладів набуває особливого сенсу. Адже науковцями проводиться пошуково-
експериментальна робота щодо втілення нових програм навчання та професіональної підготовки 
кваліфікованих робітників, а також по використанню адекватних сучасним науковим знанням 
методик організації навчального і виробничого процесів.  
З розвитком нових економічних відносин професійно-технічні заклади орієнтуються на пошук 

нових джерел фінансування, додаткових можливостей отримання грошей, шляхом включенння у 
трудову діяльність, результати якої користуються попитом. 
Історія – завжди актуальна. Ми не можемо працювати, не знаючи, як працювали наші пращури, не 

можемо навчати, не знаючи, як навчали наші пращури. Ми маємо використати досвід минулих 
століть хоча б для того, щоб не припуститися тих самих помилок і не допустити нових. 
Тому очевидно, що накопичений досвід навчання і виховання в ремісничих навчальних закладах 

різного типу у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття має багато повчального і для 
сучасності. Завдяки вивченню історії становлення та розвитку ремісничих навчальних закладів в 
Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття стало можливим: 

− встановити залежність збільшення кількості закладів професійно-технічного профілю і 
кількості учнів у них від динаміки  розвитку промислових підприємств, що є актуальним і на 
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сьогоднішній день у зв’язку з неоднорідною промисловою активністю регіонів України, а також 
встановити регіональну залежність спеціальностей, що є важливою рисою для розвитку сучасних 
професійно-технічних закладів, порівняно з радянським централізаторським розподілом 
спеціальностей; 

− вивчити систему економічної підтримки ремісничих навчальних закладів, які фінансувалися 
з багатьох джерел (земські кошти, надходження від міських громад, продаж виробів учнів, з плати 
за утримання вихованців ремісничих навчальних закладів у пансіонах, з пожертв приватних осіб 
та організацій, з відсотків від пожертвуваних капіталів, з оплати за навчання), що давало їм 
можливість існувати в умовах повної відсутності фінансової підтримки держави; 

− розкрити особливості форм і методів навчально-виховної роботи в різних типах ремісничих 
навчальних закладів і відстежити взаємозв’язки у їх розвитку;  

− виявити суперечності між стрімкими темпами технічного прогресу, неперервним 
зростанням вимог виробництва до особистісних і професійних якостей робітників, з одного боку, 
та можливістю ремісничих навчальних закладів забезпечити такими робітниками промисловість. 
Це забезпечувалось гнучкістю навчальних програм, які складалися педагогічними колективами 
ремісничих навчальних закладів, наданням керівництву закладів і педагогічному персоналу 
свободи дій стосовно навчально-виховного процесу, можливістю закладів самостійно складати 
Статути, які регламентували роботу цих навчальних закладів, а також мінімальною 
централізацією з точки зору управління цими закладами з боку вищих органів освіти, – усі 
документи носили виключно рекомендаційний характер. На сьогоднішній день спостерігається 
повна інертність системи ПТО в підготовці кадрів, здатних підняти вітчизняне виробництво до 
світового технологічного рівня, тому досвід роботи керівництва та педагогічного персоналу 
ремісничих навчальних закладів у цьому розрізі є дуже доречним; 

− виявити диференціацію спеціальностей відповідно до регіонального розміщення засобів 
виробництва та потреб промисловості, сільського господарства і сфери обслуговування у 
кваліфікованих робітниках відповідної спеціалізації; 

− визначити шляхи розвитку ремісничої освіти і фахового зростання її педагогічного складу, 
що здійснювалося на курсах, які створювалися на базі ремісничих навчальних закладів або на 
великих підприємствах, які потребували випускників ремісничих навчальних закладів певної 
спеціалізації при постійній орієнтації на запити виробництва; 

− встановити можливості організації навчальних закладів професійно-технічного 
спрямування безпосередньо на заводах та фабриках, які потребували висококваліфікованих 
робітників певних спеціалізацій, з можливістю утримання цих закладів на балансі підприємств. 
Результати приведеного короткого аналізу щодо використання позитивного досвіду ремісничої 

освіти можуть бути корисними для формування основних напрямків розвитку ПТО держави, 
викладених у Концепції  розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020 р.), а також для 
формування стратегій реформування сучасних професійно-технічних закладів освіти. Пройшовши 
довгий шлях, система професійно-технічної освіти в Україні повинна стати важливим фактором 
підвищення освітнього, культурного і технічного рівня робітників, одним із шляхів втілення 
соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку української державності.   
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Ситняковская С. М. Ремесленное образование прошлого и современное профтехобразование. 

В статье представлены результаты творческого осмысления накопленного позитивного историко-
педагогического опыта становления и развития ремесленного образования в Украине во второй 
половине XIX – начале ХХ века и предложения по его использованию в период поиска путей 

реформирования современной системы подготовки специалистов рабочих профессий в государстве. 

Sitnyakivska S. M. Handicraft Education and Modern Professional-Technical Education. 

In the article the results of the creative interpretation of accumulated positive historical and pedagogical 
experience of handicraft education formation and development in Ukraine in the second half of the XIX – 
beginning of the XX century are described and the suggestions for its implementation during the search of 

ways of reforming the current system of workers’ training in the state are represented. 
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КОНСТРУЮВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ 

У статті розглядається проблема формування компетентної особистості через систему 
предметних компетентностей в курсі суспільствознавчих предметів. Обґрунтована необхідність 
формування елементів предметних компетентностей у вертикальній та горизонтальних площинах 

навчального процесу. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується підвищеною увагою до вдосконалення 
процесу навчання та виховання. Конкурентоспроможність людини на сучасному ринку праці, на 
думку фахівців, багато в чому залежить від її здатності набувати знання та вміння їх застосовувати в 
конкретних життєвих ситуаціях. 
Школа, орієнтована виключно на академічні та енциклопедичні знання випускника, враховуючи 

нові запити ринку праці, сьогодні зазнає змін. Освіта повинна бути націлена на формування у 
випускника готовності ефективно використовувати свої внутрішні і зовнішні ресурси для прийняття 
рішень і досягнення поставленої мети. Тому принципово змінюються цілі освіти. Розуміння знання як 
нарощування суми предметної інформації протиставляється знанню як комплексу вмінь та ставлень, 
що дозволяють діяти і досягати необхідного результату, причому часто у невизначених, проблемних 
ситуаціях. Таким чином, у вітчизняній школі відбувається зміщення акцентів зі "знаннєвого" на 
компетентнісний підхід до навчання. Це веде до зміни освітньої парадигми і передбачає пошук таких 
підходів і методів навчання учнів, коли вони набувають вміння використовувати отримані знання в 
різних життєвих ситуаціях. 
Компетентнісний підхід вперше почав розроблятися в Англії як спроба привести у відповідність, з 

одного боку, потреби особистості інтегрувати себе в діяльність суспільства, а з іншого, потреба 
суспільства використати потенціал кожної особистості для забезпечення свого економічного, 
культурного і політичного саморозвитку. 
Сьогодні компетентнісний підхід в освіті є предметом дослідження відомих науковців, а саме: 

Н. Бібік, Л. Боголюбова, В. Болотової, О. Бондаревської, Т. Волобуєвої, Т. Воронової, І. Єрмакова, 
Е. Зеєра, І. Зимньої, М. Зуєва, Н. Калініної, В. Краєвського, О. Крисана, С. Кульневича, О. Лебедєва, 
О. Локшиної, М. Лук’янова, М. Нікандрова, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, Б. Рея, 
М. Рижакова, Р. Рогожнікова, В. Сєрікова, Л. Сохань, О. Сухомлинської, І. Тараненка, Г. Халаша, 
Л. Хоружої, А. Хуторського, С. Шишова та ін., які розкривають сутність компетентнісного підходу в 
освіті, висвітлюють шляхи та умови формування компентностей в учнів. 

Метою нашої статті є обґрунтування необхідності конструювання предметних компетентностей 
суспільствознавчих навчальних предметів у шкільному навчанні. 
Введення компетентнісного підходу, на думку А. Хуторського, в нормативну і практичну складову 

освіти дозволяє вирішувати проблему, типову для сучасної школи, коли учні можуть добре оволодіти 
набором теоретичних знань, але відчувають значні труднощі в діяльності, що вимагає використання 
цих знань для вирішення конкретних завдань або проблемних ситуацій [1].  
У різних публікаціях, що стосуються проблем реалізації в освітній практиці компетентнісного 

підходу, використовуються в якості базових такі поняття, як "компетентність" і "компетенція". У 
нашій статті ми використовуємо таке розуміння цих термінів. Компетенція – відчужена, наперед 
задана вимога до освітньої підготовки учнів (державне замовлення, стандарт). Компетентність – 
складне особистісне утворення, яке включає в себе набір знань, умінь, навичок ставлень та дій 
необхідних особистості для самореалізації. Компетентність – це міра включеності людини в 
діяльність. Така включеність не може бути без сформованого в особистості ціннісного ставлення до 
тієї чи іншої діяльності [2]. 
Володіння компетентністю трансформує "культурну" людину в сенсі носія академічних знань у 

людину "активну", "соціально адаптовану", налаштовану на спілкування не у сенсі обміну 
інформацією, а на соціалізацію в суспільстві і вплив на суспільство з метою його зміни. Саме тому 
сучасна педагогічна наука визначає певну систему компетентностей, яких набуває учень, опановуючи 
зміст освіти у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Ця система 
містить у собі ключові, або надпредметні, компетентності, які формуються під час засвоєння змісту 
всіх предметів і галузей освіти i є найважливішими. Ключова компетентність може бути визначена як 
здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види 
діяльності та ефективно розв’язувати відповідні проблеми. Їх формування є загальним результатом 
засвоєння учнем усього змісту середньої освіти. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки 

 
72 

Друга складова цієї системи – галузеві компетентності, які формуються в результаті опанування 
учнем змісту однієї галузі в усіх класах середньої школи. 
І, нарешті, визначаються предметні компетентності, що набуваються учнем у ході вивчення того 

чи іншого предмета в усіх класах середньої школи [3: 68-75]. 
Інтернет-словник "Вікіпедія" визначає предметну компетентність, як сукупність знань, умінь та 

ставлень у межах предмета, що дозволяє особистості виконувати певні дії через власне ставлення [4]. 
Предметні компетентності вужчі порівняно з ключовими та галузевими компетентностями. Вони 
мають більш конкретний опис складових і можливість формування в межах навчального предмету.  
Про сформованість предметної компетентності можна говорити за здатністю особистості 

здійснювати практичну діяльність, яка вимагає наявності понятійної системи, відповідного мислення, 
вмінь, навичок, ставлень, що дозволяють оперативно вирішувати нагальні проблеми. О. Пометун 
визначила такі складові історичної предметної компетентності: мовленнєва; інформаційна; 
хронологічна; логічна; просторова; аксіологічна [5: 3-10]. 
К. Баханов, на основі аналізу феномену історичної свідомості визначає такі складові історичної 

предметної компетентності: часова; просторова; історичності; дійсності та джерел інформації; 
ідентичності; аксіологічна; діяльнісна [6: 114]. 
У проекті Концепції історичної освіти, упорядником якої є Н. Яковенко, ці елементи уточнені: 

− хронологічна компетентність, тобто уміння орієнтування в історичному часі; 
− просторова компетентність – уміння орієнтування в історичному просторі; 
− інформаційна компетентність – уміння працювати із джерелами історичної інформації, 

інтерпретувати їхній зміст, виявляти та критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів 
джерел; 

− логічна компетентність – уміння визначати та застосовувати теоретичні поняття для аналізу 
й пояснення історичних подій та явищ, а також зіставляти різні інтерпретації цих подій та явищ; 

− аксіологічна компетентність – уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних 
постатей, суголосну цінностям та уявленням відповідного часу чи відповідної групи людей. 
Порівнюючи підходи до структурування історичної предметної компетентності, зауважимо, що 

О. Пометун окремо визначає мовленнєвий компонент, який передбачає вміння учнів будувати усні та 
письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії [5]. 
Якщо відштовхнутися від думки О. Пометун, що предметні компетентності відображають 

особливості змісту і способів пізнання відповідної науки, то складовими правової та етичної 
компетентностей можна виокремити такі: мовленнєву; інформаційну; логічну; просторову; 
аксіологічну; соціокультурну; діяльнісну. 
У сучасній Україні відбуваються зміни у багатьох сферах життя суспільства, трансформуються 

суспільні відносини, переглядається система цінностей і пріоритетів. Поступово наша країна вступає 
на шлях формування демократичної, правової держави і становлення громадянського суспільства. 
Успіхи в цих процесах залежать не лише від розвитку економіки, удосконалення законодавства і 
модернізації правових відносин, але й від готовності особистості жити в нових економічних та 
соціально-політичних умовах – компетентної особистості. Тому, на нашу думку, важливими для 
правової та етичної компетентностей є соціокультурна та діяльнісна складові. 
Так, соціокультурна складова – це розуміння правового поля, в межах якого розвивається суб’єкт та 

вміння застосовувати набуту правову компетентність у повсякденних суб’єктно-суб’єктних відносинах. 
Автор діяльнісного підходу П. Гальперін розглядає знання як утворення, похідне від дій, і їхнього 

засвоєння. Дія, як предмет засвоєння, є складним утворенням і включає в себе такі компоненти: 
предмет перетворення, продукт (мету як кінцевий результат), засоби, процес перетворення, а також 
відображення і знання про всі перелічені компоненти дій і знання орієнтувальної основи дій. Тобто 
діяльнісна складова правової компетентності – це вміння застосовувати набуті правові знання в 
конкретних життєвих ситуаціях та власні поведінкові дії основою яких є правомірна поведінка [7]. 
Для ефективності результату навчання доречно задавати компетентності в діяльнісній формі. За 

такого підходу сама назва компетентності буде визначати зміст методу навчання. 
Елементи предметних компетнтностей суспільствознавчих дисциплін наскрізно формуються у 

всіх трьох ступенях шкільного навчання: початковій, базовій, повній школі. Поступово предметна 
компетентність через формування її елементів наскрізно різними предметами (історія, правознавство, 
етика), тобто в горизонтальній площині, трансформується у загальнопредметну. Складові 
компетентності удосконалюються, інтегруються в нові предмети, взаємодіють між собою утворюючи 
особистісні компетентності. Про це варто пам’ятати вчителю при проектуванні предметних 
компетентностей на урок, де він має визначити: 

− які знання, вміння, навички та способи діяльності формуються відповідною темою курсу 
(історія, правознавство, етика); 

− назву компетентності; 
− тип компетентності в загальній ієрархії (ключова, галузева, предметна компетентність); 
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− соціально-практичну обумовленість і значимість предметної компетентності (для чого вона 
потрібна в соціумі) – соціальна складова; 

− особистісну значимість компетентності (у чому і навіщо учневі необхідно бути 
компетентним) – аксіологічна складова; 

− вміння і навички, способи діяльності та мінімально необхідний досвід діяльності учня в 
сфері даної компетентності – діяльнісна складова. 
Для цього потрібно враховувати основні функції компетентності, які виділені А. Хуторським на 

підставі аналізу їх ролі і місця в навчанні: 
− відображати соціальну значущість для молодих громадян; 
− бути умовою самореалізації особистості учня в навчанні, засобом подолання її відчуження 

від навчального процесу; 
− задавати реальні об’єкти навколишньої дійсності для цільового та комплексного 

застосування знань, умінь і способів діяльності; 
− задавати досвід предметної діяльності учня, необхідний для формування здатності та 

практичної підготовленості особистості; 
− бути частиною змісту надпредметних компетентностей; 
− з’єднувати теоретичні знання з їх практичним використанням для вирішення конкретних 

завдань; 
− представляти собою інтегральні характеристики якості підготовки учнів і служити засобами 

організації комплексного особистісно і соціально значущого освітнього контролю [1]. 
Переорієнтація освітнього простору на компетентнісно спрямований підхід викриває низку 

проблем. Вони пов’язані, у першу чергу, з тим, що педагоги мають переважно загальне уявлення про 
цей підхід. Відповідно, вони не завжди володіють технологіями, які дозволяють створити 
педагогічний простір, що забезпечує формування ключових галузевих і предметних компетентностей 
учнів. Такі технології повинні створити особистості умови для вибору, спонукати її до власного 
цілепокладання, самоорганізації, групової діяльності в ситуації недостатності (або надлишку) 
ресурсів. Складнощі виникають також і в управлінні цими процесами. 
Тому в сучасному освітньому процесі закладів післядипломної педагогічної освіти є важливим 

навчання педагогів процедурам конструювання компетентностей через їх внутрішні елементи. 
Реалізація таких процедур учителем допомагає учням оволодівати сучасними технологіями 
життєдіяльності, створює умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самореалізації, 
саморегуляції, самоконтролю, інтеграції випускників школи в соціокультурний простір. 
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Смагина Т. Н. Конструирование предметных компетентностей обществоведческих предметов 
в школьном обучении. 

В статье рассматривается проблема формирования компетентной личности через систему 
предметных компетентностей в курсе обществоведческих предметов. Обоснована необходимость 

формирования элементов предметных компетентностей в вертикальной и горизонтальных 
плоскостях учебного процесса. 

Smagina T. N. Construction of Subject Competences of Social Science Subjects in School Education. 

The article discusses the problem of forming a competent person through the system of subject competences 
in the course of social science subjects. The necessity of forming the elements of subject competences in the 

vertical and horizontal planes of the educational process is grounded. 

http://www.eidos.ru/journal/
http://osvita.ua/school/theory/381
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ПЕДАГОГІЧНІ КУРСИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

У статті розглядається робота земських і міністерських педагогічних курсів, які стали однією з 
форм підготовки та підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл. Зазначається, що на курсах 
учителі поповнювали свої знання із загальноосвітніх предметів, педагогіки, психології, методики 
викладання окремих предметів. Аналізуються основні нормативні документи, які регламентували 

їхню діяльність.  

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього 
України. Рівень освітньої системи, її ефективність значною мірою залежить від педагогічної 
творчості, майстерності та мистецтва вчителя. Саме тому вирішальне значення для виконання 
вчителем своїх обов’язків має його освітній рівень, а підготовка справжнього фахівця-професіонала, 
професійне вдосконалення викладача є важливою умовою модернізації освіти. У зв’язку з цим 
виникає необхідність у пошуках ефективних шляхів і методів підвищення кваліфікації вчителя, що 
змушує нас вивчати досвід минулого. 

Мета статті – аналіз роботи педагогічних курсів для вчителів народних шкіл в історії освіти 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
З огляду на те, що багато вчителів не мали відповідної загальноосвітньої та педагогічної 

підготовки, у другій половині 60-х років ХІХ ст. з метою підвищення кваліфікації вчителів окремі 
земства організовують педагогічні курси, які пізніше поширилися по всій країні і стали однією з форм 
підготовки вчителів. Курси не отримували ніякої матеріальної підтримки від уряду, який за 
допомогою директорів та інспекторів народних училищ, спеціальних наглядачів і поліції 
контролював їхню роботу. Керівники курсів відзначали у слухачів "невміння говорити просто, ясно, 
зрозуміло і вірно, недостатність тих елементарних знань, передача яких становить прямий обов’язок 
вчителя народної школи, невміння користуватися книгою, як джерелом знань" [1: 37]. Практику 
слухачі проходили в спеціальних класах, створених із учнів початкових шкіл. 
Уперше проект таких курсів був розроблений Полтавським губернським земством. Метою 

земських курсів було збагачення знань учителів, ознайомлення з новими досягненнями в галузі 
педагогіки, психології, методики викладання в початковій школі, поглиблення знань із 
загальноосвітніх дисциплін, тому до програми курсів входили предмети початкової школи, основи 
педагогіки і методики викладання. Керівником курсів був директор, якого обирала губернська управа 
і затверджував попечитель учбового округу. Оскільки нові потреби школи вимагали перегляду й 
коригування шкільних предметів і методики їх викладання, земські педагогічні курси намагалися 
розв’язувати ці завдання.  
В організації вчительських курсів кінця 60-х – початку 70-х років ХІХ ст. існували три типові 

напрями. Так, деякі земства розглядали курси як еквівалент постійних учительських шкіл. Інші 
вважали, що педагогічні курси мають існувати не замість учительських шкіл, а незалежно від них, з 
метою підтримання й оновлення в пам’яті вчителів знань, набутих у школі, обміну досвідом, 
ознайомлення з новими прийомами й методами викладання, і, нарешті, "дати їм перепочити та 
освіжитися від трудового життя, на яке вони себе прирекли, і з новими силами та відомостями 
розпочати роботу з більшою енергією" [2: 54]. Найпоширенішим був погляд на курси як на захід, 
головним чином, тимчасовий, доцільний, поки вчительські школи не забезпечать необхідної кількості 
підготовлених учителів. У 1874 р. міністр освіти надіслав попечителю Київського учбового округу 
циркуляр, у якому рекомендував проводити курси при вчительських семінаріях [3: 26]. 
На курсах учителі отримували елементарні знання із загальноосвітніх предметів, дізнавалися про 

кращі книги для навчання  й викладання. Крім того, короткотермінові педагогічні курси мали на меті 
дати слухачам педагогічні знання, забезпечити практичне і наочне ознайомлення їх з передовими 
засобами та прийомами навчання з усіх предметів шкільного курсу, які викладались у початкових 
школах. 
Міністерські "Правила про тимчасові педагогічні курси для вчителів і вчительок початкових 

народних училищ" 1875 р., зосереджуючи увагу на методично-практичній підготовці, водночас 
обмежували оновлення й поповнення знань учителів тільки предметами початкової школи. Так, у § 1 
йшлося про те, що тимчасові педагогічні курси мають на меті ознайомити недостатньо підготовлених 
учителів початкових народних училищ з кращими засобами навчання, оновити й поповнити їхні 
знання з предметів, які вони викладають, і підвищити кваліфікацію їх як учителів початкових класів. 
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У § 21 зазначалося, що заняття на курсах розподіляються на практичні (які проходять зранку в 
зразковій школі) та теоретичні (проходять увечері в приміщенні семінарії чи іншого навчального 
закладу, на базі якого організовано курси) [4: 1474]. § 22 визначав мету практичних занять: 
ознайомити вчителів з доцільними способами навчання дітей предметам початкової народної школи, 
головним чином, читанню книг світського й церковного друку, письму й першим чотирьом діям 
арифметики. Для цього на початку курсів керівник сам проводив декілька уроків у зразковій школі, 
на яких були присутні вчителі, а потім останні, починаючи з досвідченіших, також проводили уроки. 
У § 23 "Правил…" зазначалося, що з конспектами показових уроків має бути заздалегідь 
ознайомлений керівник. Проведений урок обговорювався. "Правила…" рекомендували проводити 
теоретичні (вечірні) заняття не у формі лекцій, а як бесіду керівників зі слухачами за заздалегідь 
продуманим планом [4: 1476]. 
Недоліком "Правил…" було обмеження діяльності курсів. У багатьох повітах курси 

влаштовувалися кілька років поспіль. Тому, коли вчителі задовольняли свої потреби в необхідних 
методичних знаннях, у них виникала потреба в поповненні загальних знань, у розширенні світогляду 
не лише за рахунок предметів початкової школи. Опанування ж методик без розширення знань з 
предметів і знань загальних педагогічних основ, ознайомлення зі шкільною політикою держави 
ставало малопродуктивним [5: 231]. 
Негативним моментом в організації міністерських курсів також було те, що слухач-учитель 

прирівнювався в усьому до учня-школяра. Вчитель, за правилами, був на курсах лише пасивним 
слухачем наставника-керівника, спостерігачем його методів і прийомів викладання, у своїх пробних 
уроках – пасивним наслідувачем зразкових уроків керівника. При нагоді на вчителя накладали 
дисциплінарне стягнення, як на школяра [6: 373]. Д. Тихомиров у своїй статті "Учительские курсы и 
съезды" засуджує ставлення до вчителя як до "учня-гімназиста" (зауваження та догана в присутності 
його колег тощо), адже деякі вчителі мали спеціальну педагогічну середню освіту або відпрацювали в 
школі 10-15 років [6: 375].  
Оскільки правила 1875 р. досить детально визначали організацію й характер занять курсистів 

відповідно до зазначеної заздалегідь практично-методичної мети, то влаштування загальноосвітніх і 
змішаних курсів на основі цих правил постійно зустрічало перепони. Тому земства, дирекції й 
інспекції народних училищ змушені були проявляти винахідливість, щоб такі курси підігнати під 
правила або ж, навпаки, правила підігнати під курси [5: 232]. 
Для того, щоб курси відповідали своїй меті, земці намагалися запросити для читання лекцій 

кращих науковців і педагогів. Наприклад, на Київських педагогічних курсах читали лекції з історії 
Н. Василенко, Д. Яворницький, з педагогіки – Т. Лубенець, А. Музиченко, В. Науменко, С. Русова, 
М. Чехов, з біології – В. Артоболевський [7: 90-91]. Крім того, "завдяки публічності й свободі 
обговорення різних педагогічних питань, особливо завдяки складу осіб, що брали в них участь", 
педагогічні курси набували характеру вчительського з’їзду [8: 80].  
За новими правилами МНО про педагогічні курси 1906 р., як і за попередніми, земські педагогічні 

курси повністю контролювали директори й інспектори народних училищ, які затверджували 
програму, форму проведення занять і склад лекторів. Правила забороняли влаштовувати на курсах 
будь-які дискусії, якщо вони не стосувалися методики викладання. Суворо заборонялось 
обговорювати питання щодо стану народної освіти. Натомість рівень організації курсів в Україні був 
досить високим, що відзначав відомий педагог М. Бунаков, який теж брав участь у роботі земських 
педагогічних курсів. У своїй статті "Как я стал и перестал быть "учителем учителей" він зазначав, що 
вчителі мали змогу обмінятися досвідом роботи, висловити побажання щодо вдосконалення роботи 
народної школи взагалі, вказати на недоліки політики уряду в галузі освіти [9: 372-373].  
Взагалі короткотермінові курси мали за мету поповнити знання вчителів, ознайомити їх з новими 

досягненнями в галузі педагогіки, психології, методики викладання в початковій школі, розширити 
їхні знання із загальноосвітніх дисциплін, адже нові потреби школи вимагали перегляду й 
коригування шкільних предметів і методики їх викладання. Саме ці завдання розв’язували земські 
педагогічні курси. У своїй статті "Земская работа по подготовке народных учителей" відомий 
земський діяч В. Акимов писав, що "усвідомлення необхідності фізичного розвитку учнів вимагало 
від учителя знайомства з викладанням гімнастики, з основами гігієни і фізіології. Сучасні методи 
викладання природознавства потребували не тільки знань з фізики й хімії в більшому обсязі, ніж було 
раніше, але й уміння виготовляти нескладні прилади для дослідів" [10: 13]. Навчання кресленню, 
малюванню, ручній праці також вимагало вдосконалення методики викладання цих предметів. 
Прагнення розвивати у дітей естетичні почуття "спонукало піклуватися про кращу постановку 
викладання співів і музики" [10: 13]. 
Курси стимулювали у вчителів інтерес до справи, збуджували прагнення до застосування кращих 

методів навчання, сприяли обміну думками між учителями. На них учителі отримували теоретичні 
знання й практичні навички. 
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Губернські земства організовували курси переважно загальноосвітні, запрошували відомих 
лекторів. Такі курси дбали про більш загальні цілі, надавали в розпорядження курсистів виставки й 
колекції, давали більше можливості "вийти за межі спостережень, інтересів і досвіду тільки свого 
повіту" [5: 209]. Аналогічні губернські курси також допомагали повітам зосереджуватися більше на 
практичній роботі, на педагогічних і методичних аспектах роботи, на постановці різних практичних 
занять для вчителів (з малювання, природознавства та ін.). Крім того, вони сприяли зв’язку між 
програмою курсів і потребами шкільної справи свого повіту [5: 209]. 
Земські педагогічні курси за своїм змістом поділялися на загальноосвітні, змішані й спеціальні. 

МНО намагалося зорієнтувати земства на проведення курсів, у яких насамперед вивчалися б 
методики викладання тих чи інших предметів. Однак, враховуючи побажання вчителів щодо 
підвищення їхнього загальноосвітнього рівня, на курсах поєднувалася підготовка із загальноосвітніх і 
педагогічних предметів. Так, влітку 1912 р. Херсонська губернська управа, збираючись організувати 
курси для вчителів початкових шкіл, шляхом анкетування опитала вчителів щодо переліку бажаних 
предметів у програмі курсів. Відповіді дали 860 учителів, з них переважна більшість (714 осіб) 
висловилися за педагогічну психологію, 560 – за анатомію і фізіологію людини, 583 – за фізику. 
Значно менше вчителів висловилися за хімію, загальноекономічні науки, загальну зоологію (близько 
500 осіб) [11: 373]. 
Підтвердженням цього також можуть бути програми Харківських і Полтавських курсів. На 

Харківських курсах 1912 р. викладались педагогічна й загальна психологія, психологія дитини; 
методики початкової математики, природознавства, ручної праці, малювання, ліплення; російська 
історія і література; право; питання народного господарства; народна і дитяча література, 
південноросійська історія і література. Загальна кількість годин – 164. У 1913 р. ці ж курси 
пропонували, крім загальнопедагогічних предметів і методик, що викладались у 1912 р., систематичні 
курси: фізику, хімію, ботаніку, зоологію, анатомію і фізіологію людини; шкільну гігієну. Разом – 162 
години. Дещо менше предметів було запропоновано на Полтавських курсах 1912 р.: богослов’я, 
педагогічна і загальна психологія; методики російської мови й арифметики; із загальноосвітніх 
предметів – історія, російська література; систематичні курси – географія і геологія, хімія, ботаніка, 
біологія; загальна і шкільна гігієна. Але загальна кількість годин, що виділялася на предмети, була 
майже такою, що і на Харківських – 168 [5: 220-221]. 
Навчання на курсах і вчителі, і їхні організатори загалом оцінювали позитивно, але були й 

критичні зауваження. Досить важливим було питання перебігу занять. Зазвичай вони проводились у 
формі лекцій, тоді курсанти були тільки пасивними слухачами. На думку А. Обухова, лектори багато 
говорили про необхідність самодіяльності та різних видів практичних занять, про переваги різних 
методів, але не застосовували це на практиці. Внаслідок цього іноді з’являлося розчарування від 
курсів: "Наговорили багато, а засвоїти, продумати не дали можливості; порад надавали ще більше, а 
не показали, як їх застосовувати, як розбиратися самостійно в нових вимогах життя" [5: 211-212]. 
Цікавим, на думку А. Обухова, був проект Чернігівського губернського земства: запросити 

спочатку місцевих педагогів на літні курси в ролі слухачів, щоб пізніше запросити їх як лекторів. 
Загальна тривалість курсів повинна була коливатися від 4 до 6 тижнів [5: 217]. 
У 1907 р. циркуляром МНО від 16 травня вказувалося, що загальноосвітні курси повинні 

влаштовуватися на підставі правил про зібрання (1906 р.), якщо ці курси проходять не в приміщеннях 
навчальних закладів. Останнє застереження значно обмежувало використання цього права, оскільки 
рідко можна було знайти належне приміщення, крім навчальних закладів, до того ж приміщення 
навчальних закладів надавалися для проведення курсів, як правило, безкоштовно. Тому в більшості 
випадків земства були змушені керуватися не законом 1906 року (який надавав земствам змогу 
встановлювати програму й запрошувати лекторів, не обмежуючись будь-якими рамками), а 
правилами 1875 року [5: 233]. 
Отже, у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття існували загальноосвітні, предметні й 

методичні курси підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл. До проведення занять залучалися 
відомі педагоги, проводилися показові уроки, відпрацьовувалися найновіші прийоми і способи 
навчання, опановувалися новітні методики. 
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у проведенні порівняльного аналізу діяльності 

педагогічних курсів у дорадянський та радянський періоди їх діяльності. 
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Столярчук Т. А. Педагогические курсы как одна из форм подготовки и повышения квалификации 
учителя народных школ (вторая половина ХІХ – начало ХХ века). 

В статье рассматривается организация и работа министерских и земских педагогических курсов, 
которые были одной из форм подготовки и повышения квалификации учителей народных школ. 
Отмечается, что на курсах учителя совершенствовали свои знания  по общеобразовательным 

дициплинам, педагогике, психологии, методикам преподавания некоторых предметов. 
Анализируются основные нормативные документы, регламентировавшие их деятельность. 

Stolyarchuk T. O. Pedagogical Courses as one of the Forms of Public School Teacher’s Training and 
Skills Upgrading (the second half of the XIX – the beginning of the XX century). 

The article envisages organization and work of ministerial and state pedagogical courses as one of the forms 
of public school teacher’s training and skills upgrading. At these courses teachers enriched their knowledge 

of school subjects, Pedagogy, Psychology, Teaching Methodology of some subjects. The main normative 
documents which defined their work are analyzed in the article. 
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СУТНІСТЬ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА МІСЦЕ ОСВІТНІХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ОРІЄНТАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАТИКИ 

У статті розглядається сутність, взаємозв’язок та ієрархія понять "освітня технологія", 
"педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "інформаційні технології", 

"технологія управління"  й "здоров’язберігаючі технології", а також їх місце та необхідність 
впровадження в навчально-виховний процес підготовки майбутніх фахівців з інформатики. 

Педагогічна наука й практика є невід’ємним компонентом національної культури кожного народу. 
Вона завжди проходила складний і суперечливий шлях історичного розвитку, поступово рухаючись 
від усної народної творчості до рівня теоретичних узагальнень і педагогічних технологій.  
Аналізуючи психолого-педагогічні літературні джерела, можна помітити, що в історії становлення 

й розвитку, як і у формулюванні понять "педагогічна технологія", "освітня технологія", "технологія в 
освіті", "технологія навчання" прослідковуються різні розуміння і тлумачення цих понять (технології 
навчання, технології в освіті як технічні засоби навчання та технології освіти). 
Нове розуміння сутності педагогічної технології виникло у зв’язку з підходом до неї як до засобу 

побудови навчального процесу, керування ним. Майже всі вітчизняні дослідження 70-80-х років 
(Т. Ільїна, А. Молібог, Н. Тализіна та інші) визначали технології навчання через цілі, завдання, засоби 
тощо. 
Аналізуючи вітчизняну психолого-педагогічну літературу, можна з’ясувати, що поняття 

"технології" як педагогічної категорії не було в таких відомих підручниках з педагогіки 80-х років, як 
"Педагогіка" за редакцією А. Алексюка, Ю. Бабанського, І. Харламова, М. Ярмаченка. І тільки з 
другої половини 90-х років це поняття поступово набуває все більшого і більшого поширення в 
наукових дослідженнях, підручниках, педагогічній періодиці і, звичайно, педагогічній практиці.  
Сьогодні спостерігається неоднозначність формулювань та ієрархії понять "педагогічна 

технологія", "освітня технологія", "технологія навчання", це залежить від того, як автори уявляють 
структуру і компоненти освітнього процесу. Проблему понятійного аналізу цих термінів розглядають 
такі зарубіжні та вітчизняні вчені як К. Баханов, В. Беспалько, І. Богданова, С. Гончаренко, В. Гузеєв, 
В. Євдокімов, М. Кларін, Т. Назарова, А. Нісімчук, О. Норкіна, О. Падалко, О. Пєхота, І. Прокопенко, 
Г. Сазоненко, Г. Селевко, С. Сисоєва та інші. Аналізуючи джерела, можна помітити, що іноді ці 
терміни використовуються як синоніми. 
У нашому дослідженні ми розглянемо підходи, описані в останніх наукових працях вітчизняних 

дослідників, та ті, які є основою для нашого розуміння визначення понять "педагогічна технологія", 
"освітня технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "технологія управління" та 
"інформаційні технології". 
Найближчим до нашого розуміння визначень понять, які розглядаються, є погляди І. Дичківської, 

Т. Назарової, О. Пєхоти, С. Вітвицької. Зазначені науковці розглядають освітні технології як 
відображення загальної стратегії розвитку освіти, єдиного освітнього простору держави [1: 22]. Їх 
призначення полягає в розв’язанні стратегічних для системи освіти завдань: прогнозування розвитку 
освіти, проектування цілей, результатів, етапів, способів, організаційних форм освітньо-виховного 
процесу. Такими освітніми технологіями є концепції освіти, освітні закони, системи [2: 148-149]. У 
сучасній Україні такими освітніми технологіями є гуманістична концепція освіти, Закон України 
"Про освіту", система безперервної освіти та інші [3: 68]. 
Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій у навчально-виховному 

процесі за наявності певних умов. Педагогічні технології акумулюють і виражають загальні ознаки й 
закономірності навчально-виховного процесу незалежно від конкретного навчального предмета. 
Кожна конкретна педагогічна технологія відображає модель навчально-виховного й управлінського 
процесів у навчальному закладі, об’єднує в собі їх зміст, форми й засоби [4: 23]. Вона може 
охоплювати й інформаційні, промислові, здоров’язберігаючі технології тощо. Термін "педагогічна 
технологія" часто використовується як синонім поняття "педагогічна система". Поняття "система" ширше, 
ніж поняття "технологія". Поняття педагогічної технології частково предметного і локального рівнів 
можуть перекриватися поняттям методика навчання. Різниця полягає лише в акцентах: у технологіях 
більше представлені процесуальні, кількісні й розрахункові компоненти, у методиках – цільові, змістові, 
якісні і варіантно-орієнтовані. Технологія відрізняється від методики стійкістю результатів. Змішування 
технологій і методик призводить до того, що іноді методики входять до складу технологій, а іноді, 
навпаки, ті чи інші технології входять до складу методик навчання [5: 337]. 
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Технологія навчання (виховання, управління). Цей тип технології моделює шлях освоєння 
конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах відповідного навчального предмета, теми, 
питання. За багатьма параметрами вона є наближеною до окремої методики. Дидактична технологія 
охоплює зміст, форми, методи навчання. Специфічні зміст, форми й методи властиві й технології 
виховання або управління [3: 67]. 
Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, можна стверджувати, що на сучасному етапі 

розвитку освіти основними є гуманістична й інформаційна парадигми. А так як технології навчання, 
виховання та управління повинні бути пов’язані з педагогічними й освітніми технологіями, 
загальними положеннями певної освітньої концепції, педагогічної парадигми, то в контексті нашого 
дослідження ці технології набувають особистісно орієнованої спрямованості. Ураховуючи активне 
впровадження в освітні процеси нових інформаційних технологій, коли здобуття освіти особистістю 
може відбуватись як у навчально-виховному процесі освітніх закладів, так і поза ним, ми виділяємо 
інформаційні технології поряд з іншими.  
Питанням впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес як вищих, так і 

загальноосвітніх навчальних закладів приділяється належна увага сучасними науковцями: 
В. Биковим, Р. Гуревичем, Л. Коношевським, А. Олійником. У педагогічному словнику зазначено, що 
інформаційні технології навчання – це ефективне розв’язування протиріч між обсягом знань і часом 
на оволодіння ними за рахунок одночасного використання максимально можливої кількості каналів 
сприйняття інформації, підвищення якості контролю; між індивідуальним характером навчальної 
діяльності та колективним характером професійної праці (обмін результатами праці, взаємодія й 
спілкування фахівців, особистий внесок у досягнення результатів колективної праці тощо). 
Інформаційні технології у навчанні – це не лише використання комп’ютерів у навчальному процесі, а 
й формування інформаційно-пошукових навичок. Комп’ютерний комплекс не замінює викладача, а є 
додатковим засобом навчання, яке, з одного боку, відкриває й дозволяє використовувати в навчанні 
нові можливості, а з іншого, – частково звільняє викладача від рутинної праці. Комп’ютерні 
технології навчання – сукупність засобів (програмного і технічного забезпечення, теоретичних знань, 
методичних прийомів) і способів їх використання для ефективної діяльності тих, хто навчається, і 
викладачів в організації самостійної роботи, на лекціях, практичних, групових, лабораторних заняттях 
тощо. Ілюстративність і наочність викладання за допомогою комп’ютерних технологій збільшує 
швидкість засвоєння матеріалу, зменшує час, необхідний для викладання матеріалу, і дозволяє 
засвоювати матеріал у посильному для кожного з тих, хто навчається, темпі. Така індивідуалізація 
навчання дозволяє змінювати зміст і структуру навчальної діяльності в залежності від специфіки 
предмета. Усе це призводить до підвищення ефективності навчання й закріплення отриманих знань 
[6: 57]. 
Зазначимо, що інформаційні технології можуть бути як засобом досягнення навчальної мети в 

межах одного уроку, курсу, так і самостійною навчальною технологією. Також ми виділяємо 
здоров’язберігаючі технології, оскільки кожен фахівець, а особливо з інформатики, дисципліни, яка 
безпосередньо пов’язана з використанням комп’ютерної техніки, повинен, ставлячи в центр своєї 
діяльності особистість студента, звертати велику увагу на збереження його здоров’я. Розглядаючи 
історію розвитку технологій в освітньому процесі, ми помітили паралельний розвиток інформаційних 
і педагогічних технологій. 
Отже, проаналізувавши різні підходи до визначення, класифікації та ієрархії понять "педагогічна 

технологія", "освітня технологія", "технологія навчання", пропонуємо свою. Вважаємо, що 
взаємозв’язок цих понять можна відобразити так (рис. 1).  

"Освітня технологія" є найбільш загальним поняттям. Основою цієї технології виступає 
гуманістична концепція освіти. Педагогічні технології відображають тактику реалізації цієї концепції 
в навчально-виховному й управлінському процесах. Технології навчання, технології виховання, 
технології управління і, так звані "спеціалізовані" технології (інформаційні та здоров’язберігаючі) є 
однаково важливими складовими педагогічних технологій. І залежно від їх спрямування (цілей), 
змісту, методів і форм вони можуть набувати ознак, притаманних особистісно орієнтованим 
технологіям.  
Проаналізувавши дослідження вітчизняних науковців, в яких розглядаються здоров’язберігаючі 

технології [7], ми вважаємо, що найбільш раціональним є виокремлення типів здоров’язберігаючих 
технологій О. Ващенка: 

− здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання й 
праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з 
урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність 
навчального й фізичного навантажень можливостям дитини; 
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− оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я 
учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, 
загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія; 

− технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок 
(керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму й зловживання 
психоактивними речовинами, статеве виховання; 

− виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють 
збереженню й зміцненню здоров’я, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, 
підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 
 

 
 

Саме таке розуміння здоров’язберігаючих технологій є актуальним у контексті нашого 
дослідження. Знання, володіння й застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою 
складовою професійної готовності сучасного педагога до роботи в навчальному закладі. 
Як можна було переконатися, практично всі дослідники проблеми "технологій" у вітчизняній і 

зарубіжній літературі відзначають, що однією з найважливіших ознак технології навчання упродовж 
життя є можливість її відтворення. Також, як зазначають Г. Сєлєвко та С. Вітвицька, педагогічна 
технологія повинна відповідати деяким критеріям технологічності: концептуальність; логічність, 
взаємозв’язок усіх його частин, цілісність; керованість; ефективність; відтворюваність; єдність 
змістової і процесуальної частини, їх взаємообумовленість. Всяка сучасна педагогічна технологія є 
синтезом минулих і сучасних досягнень педагогічної науки й практики. 
Педагогічні технології з погляду особистісного підходу в освіті розглядаються такими науковцями 

як І. Бех, О. Пєхота, С. Подмазін, С. Сисоєва, І. Якиманська та інші. Педагогічні технології, 
орієнтовані на розвиток особистості, є невід’ємною складовою гуманізації освіти, тобто такого 
процесу, за якого особистість учня (студента) знаходиться в центрі навчально-виховного й 
управлінського процесів, а стосунки вчитель – учень, викладач – студент відбуваються на суб’єкт-
суб’єктному рівні. Такими технологіями в сучасній педагогіці є особистісно орієнтовані технології 
навчання, виховання, управління. 
Аналізуючи психолого-педагогічну літературу, можна помітити, що особистісно орієнтовані 

технології знаходяться у стадії розробки. Різні автори до особистісно орієнтованих технологій 
відносять різноманітні технології, загальноприйнята класифікація яких поки що відсутня.  
Проблеми впровадження педагогічних технологій, в тому числі й особистісно орієнтованих, у 

підготовку вчителів інформатики висвітлені в дослідженні сучасного українського науковця 
Т. Тихонової [8]. До особистісно орієнтованих технологій відносяться: проблемне й модульно-
розвивальне навчання, технологія навчання як наукового дослідження та метод курсових проектів. 

   

Здоров’язберігаючі 
технології 

Педагогічні технології 

Рис. 1. Зв’язок та ієрархія понять "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія 
навчання", "технологія виховання", "інформаційні технології", "технологія управління" й 

"здоров’язберігаючі технології". 

Освітні технології 

 

Технології 
навчання 

Технології 
виховання 

Інформаційні  
технології 

Технології 
управління 
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Розглянувши різні підходи до визначення й класифікації особистісно орієнтованих технологій, ми 
вважаємо, що до особистісно орієнтованих технологій, які використовуються в процесі вивчення 
інформатики, можна віднести такі: модульні (модульно-розвивальні, блочно-модульні, модульно-
рейтингові та інші), проблемні (створення проблемної ситуації, протиріч, "відтягнута відгадка" й 
інші), проектні (за кількістю учасників: індивідуальні, парні, групові; за типом діяльності: 
дослідницько-пошукові, творчі, ознайомлювально-інформаційні; за предметно-змістовим характером: 
внутрішньопредметні, міжпредметні, загальношкільні; за тривалістю: короткочасні, середньотривалі, 
довгострокові), групові (робота в мікрогрупах, у парах, у змінних трійках, у парах з подальшим 
об’єднанням), ігрові (ділові, рольові, ситуаційно-рольові та інші) та інші, наповнені змістом 
особистісно орієнтованих технологій.  
На наше глибоке переконання, впровадження саме вищезазначених технологій у поєднанні з 

діалогічними формами й методами, здоров’язберігаючими та інформаційними технологіями й з 
урахуванням основних принципів особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу 
сприятиме переходу до суб’єкт-суб’єктної взаємодії й особистісно орієнтованого навчання. А аналіз 
та систематизація понять, що розглядались, дає нам можливість конструювати складну, 
функціональну модель підготовки майбутніх фахівців з інформатики при впровадженні особистісно 
орієнтованих технологій навчання на основі гуманістичних теорій та принципів. 
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В статье рассматривается связь, иерархия понятий "образовательная технология", 
"педагогическая технология", "технология обучения", "технология воспитания", "информационная 
технология", "технология управления" и "здоровьесберегающие технологии", а также их место в 

гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

Usata O. Y. The Essence, Interconnection and Place of Educational and Pedagogical Techniques in 
Humanization and Personal Orientation of Informatics Specialists’ Training. 

The article reviews the connection and the hierarchy of such notions as "educational technology", 
"pedagogical technology", "teaching technology", "education technology", "information technology", 
"management technology", and "health saving technologies" and their place in the humanization of the 

educational process. 
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ПОНЯТТЯ "КОМПЕТЕНЦІЯ", "КОМПЕТЕНТНІСТЬ", 
"ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ" В НАУЦІ ЯК ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ДИЗАЙН-ОСВІТИ 

У роботі розглянуто сучасну парадигму вищої дизайн-осіти в контексті формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців. При цьому особлива увага приділяється аналізу представлених 

у науковій літературі напрямків у дослідженні структури, змісту, а також ієрархії понять 
"компетенція", "компетентність" і "професійна компетентність". 

На сучасному етапі розвитку освітній процес як у загальноосвітній, так і у вищій школі 
характеризується глибокими змінами, що спрямовані на забезпечення його цілісності, системності та 
формування у студентів високого рівня професійної компетентності. Зміни знайшли відображення в 
основних нормативно-правових документах про стандарти вищої освіти. Інтеграція України до 
Болонського процесу також визначає необхідність переходу на загальну термінологію освітнього 
процесу, за допомогою якої можна було б описати освітній процес, зокрема, його мету та результат. 
Стандарти професійної освіти нового покоління вже вимірюються рівнем професійної 
компетентності, але впровадження компетентнісного підходу в освітній процес вимагає вирішення 
багатьох дослідницьких завдань. 
Серед таких завдань базисне значення має проблема визначення природи та сутності професійної 

компетентності фахівця, її структури, змісту і взаємозв'язку категорій "компетентність" та 
"компетенція". На сьогодні в науці єдиної загальноприйнятої думки щодо взаємозв'язку категорій 
"компетентність" та "компетенція" не існує. Важливим завданням реалізації компетентнісного 
підходу ми вважаємо визначення місця цих понять у загальній педагогічній системі.  
Зауважимо, що в педагогіці вищої школи поряд з поняттями "компетенція" і "компетентність" 

використовуються такі поняття, як "кваліфікація", "ключова кваліфікація", "професійна 
компетентність", "ключові компетенції", "предметні компетентності" та ін. Тут також присутні різні 
підходи до класифікації, структури та ієрархії цих понять, що ускладнює їх використання. 
Аналіз наукової педагогічної літератури показав, що це складні, багатокомпонентні, 

міждисциплінарні поняття. Компетентність найчастіше інтерпретують, як: "ефективність", 
"досягнення", "володіння", "розуміння", "успішність", "результативність" і "якість".  
У науковій літературі компетенція переважно розглядається як складова компетентності, яку 

трактують як: 
− здатність, необхідну для рішення завдань і для одержання необхідних результатів роботи [1: 

13]; 
− діяльнісні знання, вміння, навички, досвід, тобто інтеграцію в єдине ціле засвоєних 

людиною окремих дій, способів і прийомів розв’язування завдань [2: 26]; 
− інтегрована цілісність знань, умінь і навичок, що забезпечують професійну діяльність, 

здатність людини реалізувати на практиці свою компетентність, мотивовану здатність [3]; 
− особистісну рису, властивості і якості особистості [4]; 
− як критерій прояву готовності до діяльності [5] та ін.  

Акцентуємо увагу у нашій роботі також на питанні про співвідношення понять "компетентність" і 
"компетенція". Так, наприклад, деякі науковці вживають їх як слова-синоніми, що позначають 
дієвість системи знань, а інші – розводять ці поняття. Е. Зеєр і Е. Симанюк позначають терміном 
"компетентість" інтегративну цілісність та дієвість знань, умінь, навичок взагалі, а терміном 
"компетенція" – інтегративну цілісність, дієвість знань, досвід у професійній діяльності. Н. Сахарова 
[6] трактує поняття "компетенція" і "компетентність" в контексті інтелектуального потенціалу 
особистості, її можливостей і здібностей. М. Ільязова [7] визначає компетенцію – як потенціал 
компетентності, який може бути реалізований в певній сфері діяльності, повинен стати дієвим за 
допомогою механізмів самоорганізації, саморегуляції. 
Термін "професійні компетентності" в межах проекту "TUNING" трактують як "предметно-

специфічні", які співвідносяться з предметом і об’єктом праці, це є: базові загальнопрофесійні знання; 
професійно-орієнтовані (спеціалізовані) знання відповідно до напрямку підготовки випускника [8]. 
Таким чином, категорія "компетенція" здійснила свій розвиток у контексті розробки 

компетентнісного підходу в освіті, що є наслідком трансформаційних змін у суспільстві і 
необхідністю у зв’язку з цим визначення нового змісту освіти сучасного фахівця. На думку 
російських дослідників (А. Андрєєв, В. Байденко, В. Болотов, Є. Бондаревська, Б. Гершунський, 
В. Сєріков, І. Зимня, А. Хуторський та ін.), новий зміст повинні скласти компетенції різного рівня і 
компетентність як результат оволодіння певною сукупністю компетенцій. Специфіка компетенції 
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полягає в тому, що вона синтезує у собі знання і уміння нового типу, інтегровані людиною протягом  
професійного росту особистості.  
Деякі підходи до розуміння сутності та структури професійної компетентності викладені у працях 

українських науковців (Л. Зеленська, Т. Мала, І. Матійків, Н. Мурована, Л. Петухова, А. Поляков, 
С. Раков, О. Романенко, В. Ростовська, В. Саюк, М. Степаненко та ін.), у дослідженнях зарубіжних 
науковців (В. Басова, Е. Зеєр, І. Зимня, Н. Кузьміна, О. Маркова, В. Подзолков, Дж. Равен, Н. Розов, 
В. Сластьонін, В. Сєріков, Ю. Татура, Р. Тугушев, І. Федотенко, А. Хуторський, Н. Шайденко, 
Л. Ядвіршис та ін.). 
Категорія "знання" у контексті сучасної професійної дизайн-освіти перетворюється з предмета 

нагромадження в інструмент пізнання і трансформування, який змінюється соціокультурною 
дійсністю, стає методом, а в сукупності – методологією. Бути компетентним фахівцем сьогодні 
означає мати уявлення про те, які існують досягнення науки і техніки, володіти сукупністю засобів і 
методів, ціннісних орієнтирів, необхідних для побудови оптимальної програми професійної 
діяльності.  
Поряд з якісною зміною категорії "знання" відбуваються подібні зміни категорії "вміння", яку не 

можна більше співвідносити з певною фіксованою предметною сферою. Уміння сучасного фахівця 
необхідно вбачати у його здатності й готовності застосовувати наукові знання, методи і ціннісні 
категорії відповідно до диференційованих умов суспільних потреб, постійно оновлювати свій творчо-
інтелектуальний "базис". Ключові компетенції в ієрархії трансформованих знань і вмінь 
(компетенцій) претендують на статус інтеграційного феномена, що відображає універсальні 
принципи і основи професійної діяльності, здатні створити загальну картину професійної сфери, 
визначити місце і роль у ній для кожного окремого фахівця. Подібне твердження співвідноситься з 
висновком А. Хуторського [9], що всі компетенції можна класифікувати, як предметні, 
загальнопредметні та ключові. 
Особливий інтерес педагогічних досліджень зосереджено на проблемі формування професійної 

компетентності фахівців з різних напрямків підготовки, у тому числі й дизайнерів. Це зумовлено 
значною інноваційною динамікою сучасного ринку праці, який ставить нові вимоги до випускників 
вищих навчальних закладів. Ці вимоги викладено не тільки у форматі "знання-вміння" студентів, але і 
у способах майбутньої професійної діяльності ("професійна готовність", "професійні вміння", 
"професійна компетентність"). Тому, йдеться про такі особливі результати в системі професійної 
підготовки майбутнього фахівця з дизайну, в межах яких знання є необхідною, але не достатньою 
умовою досягнення високої якості освіти, – про "професійну компетентність" і такі її складові, як 
базові компетентності. Актуальність їх формування в майбутнього дизайнера пов’язана з особливою 
потребою суспільства у висококваліфікованих фахівцях. 
Пріоритетність дизайну і його роль як проектної художньо-творчої діяльності у сфері національної 

культури з властивими їй ознаками та характеристиками визначено у документах Європейського 
Економічного Співтовариства (1994р.) [10], Концепції розвитку національного дизайну (до 2010 р.), 
постанові Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. № 876 "Про Раду з дизайну", якою фактично 
започатковано формування системи національного дизайну. 
Зазначимо, що підготовка фахівців, зайнятих художнім оформленням тиражованих ідей – давно в 

минулому. Дизайн сьогодні – це професійна діяльність, що передбачає формування ідей і концепцій, 
впроваджує інноваційні технології, гнучко реагує на вимоги ринкової економіки. Саме тому фахівець 
цієї галузі повинен мати високу науково-художню культуру і достатній запас знань для формування 
дійсної суспільної культури. 
Отже, дизайн можна визначити як проектну діяльність, що поєднує у своїй структурі професійні і 

наукові знання на основі переосмислення проблем людини; діяльність, що має науково обґрунтовану 
культурно-комунікативну функцію. 
Поряд із сучасними технологіями, оригінальними проектно-технічними рішеннями, 

ергономічними канонами дизайн стає провідним фактором підвищення конкурентоспроможності і 
привабливості. Саме дизайнерське рішення часто впливає на зацікавлення продуктом. У зв’язку з цим 
на перший план виходить рівень професійної компетентності дизайнера, його здатність пропонувати 
оригінальні ідеї, нестандартні рішення з відповідними оцінками і обґрунтуванням.  
У нашій державі дизайн ще не має сформованих традицій, загальноприйнятої методології і 

методики навчання. Специфіка професії дизайнера полягає в дисперсії змісту і характеру робіт, що 
виконуються – це пов’язано з динамікою потреб ринку. В організації підготовки фахівців з дизайну 
поки що переважає традиційно-освітній підхід, рішення типових професійних задач, що не 
відповідають реальним професійним умовам роботи дизайнера. З огляду на зростаюче значення 
дизайну в сучасному креативному суспільстві, підвищеному попиті на компетентних фахівців, 
здатних пропонувати оригінальні продукти і рішення, які б задовольняли найрізноманітніші 
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побажання споживачів, визріває необхідність розвитку у дизайнерів творчо-модельної компоненти 
професійної компетенції на основі дослідницького підходу. 
Значну роль у прогнозованому моделюванні образу професії (дизайну) і відтворенні професійної 

компетентності її носіїв (дизайнерів) відіграє вища дизайн-освіта, що готує кваліфікованих фахівців у 
різних напрямках дизайну. 
Успішність професійної діяльності дизайнера залежить від оволодіння професійними знаннями і 

технологіями, від його здібностей, мотиваційно-ціннісної сфери особистості в цілому, що є 
важливими педагогічними складовими компетентності. 
Питання компетентності у промисловому дизайні вивчали такі українські науковці (О. Бойчук, 

О. Васіна, В. Запорожченко, С. Мільчевич, В. Неня, О. Пальцун та ін.), а також зарубіжні науковці 
(Н. Банько, О. Ларіонова, Г. Синіцин, О. Тат’яненко та ін.). 
Професійна компетентність – це готовність і здатність цілеспрямовано діяти відповідно до вимог 

справи, методично, організовано і самостійно розв’язувати задачі та проблеми в конкретній 
предметній галузі, а також здійснювати самооцінку результатів своєї діяльності. 
Аналізуючи наукові розробки, потрібно зазначити, що професійна компетентність дизайнерів 

складається з таких компонентів: 
− мотиваційно-вольового – що включає мотиви, цілі, потреби в професійній компетентності; 
− художньо-проектного – що вміщує володіння різними формами, методами та засобами 

професійного становлення; 
− творчого – генерація нових ідей, рішень; володіння просторовим і образним мисленням, 

вихід на рівень абстрагування; 
− комунікативного – що включає вміння встановлювати міжособистісні зв’язки, оптимізацію 

стилю спілкування залежно від ділової ситуації, ясність і чіткість формулювання думки, вміння 
переконувати, аргументувати, передавати раціональну та емоційну інформацію, володіння 
діловим етикетом та культурою мови; 

− рефлексійного – проявляється у вмінні усвідомлено контролювати результати своєї 
діяльності і рівень власного розвитку, формуванні креативності, ініціативності, впевненості, а 
також професійних знань, вмінь і навичок. 
Майбутній фахівець з дизайну може набути предметних компетентностей лише в процесі 

самостійно проведених досліджень, основи яких закладаються упродовж навчання у вищому 
навчальному закладі, передусім, у процесі студіювання фахових та спеціальних дисциплін, під час 
самостійних занять, навчальних, виробничих, переддипломних практик, виконання курсових та 
дипломних проектів, завдяки участі у олімпіадах, творчих конкурсах і змаганнях, – дослідницький 
підхід повинен інтегруватись у всі форми навчального процесу. 
Послідовне використання дослідницького підходу в навчанні є дуже кропітким, наслідком чого є 

його обмежене використання на практиці. Сучасні інформаційні технології, перш за все, розвинуті 
комп’ютерні мережі утворюють інформаційну структуру, яка дозволяє ефективно використовувати на 
практиці цей підхід. 
Таким чином, постає потреба в інноваційній спрямованості процесу вищої художньої освіти, його 

орієнтації на активне формування теоретичної та практичної готовності майбутніх фахівців з дизайну 
в опануванні професійною компетентністю. 
На сьогодні не визначено умови формування професійної компетентності майбутнього фахівця з 

дизайну, не виявлено критерії і рівні сформованості її складових – базових професійних 
компетентностей з огляду на нові вимоги до кваліфікації у цій галузі. 
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Чирчик С. В. Понятия "компетенция", "компетентность", "профессиональная 
компетентность" в науке как ценностные ориентиры дизайн-образования. 

В работе рассмотрена современная парадигма высшего дизайн-образования в контексте 
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. При этом особое 

внимание уделяется анализу представленных в научной литературе направлений в исследовании 
структуры, содержания и иерархии понятий "компетенция", "компетентность" и 

"профессиональная компетентность". 

Chyrchyk S. V. Definition of the Сoncepts "Ability", "Competence", "Professional Competence" in 
Science as Valuable Indicators of Design Education. 

The given research work deals with contemporary paradigms of higher education in the context of future 
specialists' professional competence forming. By this, special attention is given to the analysis of trends 

represented by scientific literature in the research of structure, content and hierarchy of such concepts as 
"ability", "competence" and "professional competence". 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 

У статті розглянуто основні соціально-психологічні аспекти професійної орієнтації  учнів старших 
класів загальноосвітніх навчальних закладів. Виявлено основні соціальні проблеми адаптації 

випускників на основі досвіду працівників Рівненського міського центру зайнятості. Проведено 
короткий аналіз професійної орієнтації як найважливішої умови засвоєння компетенцій 

професійного самовизначення. 

Постановка проблеми. Актуальність уваги до проблем профорієнтації обумовлена складною 
соціально-економічною ситуацією в суспільстві та економіці. За останні роки загальноосвітні 
установи орієнтували своїх випускників, в основному, на вступ до вищих навчальних закладів. Такий 
профорієнтаційний напрямок збігався з бажанням переважної більшості батьків та стремліннями 
самих учнів, у свідомості яких міцно закарбувалася думка про те, що середня освіта – це шлях тільки 
у сферу розумової праці. Поступово ці погляди поширились у масовій свідомості, що в остаточному 
підсумку призвело до дефіциту багатьох робочих спеціальностей, особливо в будівельній сфері [1]. 

Метою нашої статті є виокремлення виховання інтересу до робітничої професії, що вимагає не 
тільки спеціальної спрямованості профорієнтаційної роботи як одного з соціально-психологічних 
аспектів профорієнтації для проведення означеної діяльності в загальноосвітніх закладах. 
Профорієнтація – це спосіб знайти соціально схвалювані сфери самоствердження для підлітка, які 

впливають на вибір старшокласника своєї майбутньої професії. Профорієнтація, будучи цілісною 
системою, складається з взаємозалежних підсистем (компонентів), об’єднаних спільністю цілей, задач 
і єдністю функцій. 
Вивченням цього питання займалися такі вчені, як Д. Супер, Е. А. Климов, Р. Хейвигхерст, 

Дж. Холланд, Л. Йовайши, Р. М. Шаліонов, Н. Л. Іванова, С. Е. Феськіна, Н. В. Комусова, 
Н. В. Кузьміна та інші. 
У даний час професійна орієнтація багато в чому визначає професійну самосвідомість людини, 

його професійне самовизначення і професійний вибір. 
Задача психолога в цій ситуації полягає в тому, щоб дати людині психологічні засоби прояву його 

особистісних проблем, пов’язаних із професійним самовизначенням. Психологи можуть на основі 
діагностики цих психологічних проблем допомогти людині в здійсненні професійного вибору, або 
забезпечити передумови до здійснення цього вибору в майбутньому. Таким є основний 
психологічний аспект проблеми профорієнтації та його розв’язання в загальноосвітньому закладі. 
Що може зробити в цьому напрямку шкільний психолог? 
По-перше, масове анкетування старшокласників; по-друге, масова діагностика професійних 

схильностей і інтересів; по-третє, профорієнтаційні бесіди та групові консультації у старшокласників, 
по-четверте, профорієнтаційні ігри; по-п’яте, індивідуальні психологічні консультації з проблем 
професійного вибору [2]. 
На жаль, більшість випускників загальноосвітніх, професійно-технічних і середніх спеціальних нав-

чальних закладів не мають достатньої інформації про потреби ринку праці; не можуть урахувати особ-
ливості соціально-економічних умов, які визначають вид і характер професійної діяльності; не мають 
ціннісних уявлень про саму професію, зміщаючи орієнтири на досягнення тільки меркальтильних 
бажань. Можна стверджувати, що професія для молоді вже виступає тільки як засіб для досягнення 
бажаного способу життя, без урахування її соціальної та ціннісної значущості. Це підтверджується як 
науковими дослідженнями в галузі професійного самовизначення, так і багаторічним досвідом 
організації профорієнтаційної роботи, проведеної міськими та обласними центрами зайнятості. 
Відповідно до означеної проблеми у Рівному було започатковано профорієнтаційні семінари для 

батьків старшокласників працівниками Рівненського міського центру зайнятості, які допомагатимуть 
батькам у виборі професій для власних дітей. 
На профорієнтаційних семінарах для батьків старшокласників обговорюються проблеми вибору 

майбутньої професії школярами, вплив на цей вибір з боку батьків, мотиви, які керують вибором, та 
помилки, яких припускаються учні, обираючи фах. Особливо жваво батьки обговорюють поняття 
престижності професії та необхідність набуття вищої освіти. Їх цікавить ступенева освіта, поняття 
суміжних фахів, ймовірність працевлаштування.  
Спеціалісти центру зайнятості акцентують увагу батьків на відповідальності за причетність до 

майбутнього вибору дитиною професії, а значить і за те, як складеться її подальша доля. Батьків 
також інформують про послуги служби зайнятості молоді, можливості консультування і професійної 
діагностики, знайомлять з великим банком описів професій, довідників, відеофільмів, які можуть 
допомогти при виборі професійного шляху.  
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Зустрічі з батьками організовуються як у центрі зайнятості, так і під час проведення батьківських 
зборів безпосередньо в загальноосвітніх навчальних закладах міста. З початку року проведено уже 
чотири профорієнтаційних заходи з батьками в центрі зайнятості та 14 – у школах Рівного. 
Основною причиною такого новаторства стало проведене у квітні 2010 року анкетування 

"Вивчення професійних намірів випускників" на базі загальноосвітніх закладів м. Рівного 
співробітниками міського центру зайнятості. 
Результати анкетування показали, що не визначилися у виборі професії 40% учнів базових шкіл, і 

25% учнів загальноосвітніх шкіл. Школярі недостатньо поінформовані про професії, вагаються в 
професійному виборі, погано знають свої здібності та нахили. 
Більше ніж 70% батьків старшокласників, які звернулися в 2010 році в Рівненський обласний та 

міський центри зайнятості населення за допомогою у виборі професії, відзначали, що соціально-
педагогічні й психологічні служби загальноосвітніх установ не надають учням належної допомоги в 
професійному самовизначенні. Це, у свою чергу, не може не позначитися на стійкості професійного 
вибору, що призводить, як правило, до частої зміни професійного фаху, соціальної дезадаптації 
випускників загальноосвітніх, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів. 
На такий стан справ накладає істотний відбиток відсутність взаємозв’язку між ринком професій і 

ринком освітніх послуг, волею професійного вибору й вибору освітнього маршруту, який формує 
соціальну й особистісну відповідальність за власний вибір, до якого, як правило, слабко підготовлені 
як випускники загальноосвітніх установ, так і випускники установ професійної освіти. Тому в 
суспільстві поширений принцип "лотерейного квитка", що використовують при виборі професії та 
освітнього маршруту випускники загальноосвітніх закладів. 
Зазначені фактори призводять до появи надлишку фахівців в одних галузях народного 

господарства та дефіциту окремих фахівців – в інших. Це, безумовно, позначається на ефективності 
економічного розвитку країни. Так, на сьогоднішній день в м. Рівне 20-25 тисяч вільних робочих 
місць, кожна четверта вакансія – будівельна. Робітники потрібні в промисловості, на транспорті, у 
сфері послуг. Крім того, на деякі спеціальності в даний момент є попит, але відсутня пропозиція: це 
монтажники технічних систем, слюсарі-ремонтники, верстатники, електромонтери, малярі, різьбярі 
по металу, токарі, зварювальники та фрезерувальники 6-го розряду [3]. 
Економічний ефект профорієнтації хвилює й європейських фінансистів і економістів. 

Підраховано, що прибуток з’являється за рахунок того, що після якісно проведеної профорієнтаційної 
роботи не доводиться витрачати кошти на:  

− додаткове навчання молодих фахівців на робочому місці;  
− компенсацію результатів їхньої неякісної праці;  
− виплату соціальної допомоги безробітним громадянам;  
− психологічну реабілітацію безробітних і пошук для них нової роботи;  
− утримання штату й приміщень соціальних служб для безробітних [4]. 

У Японії підготовка кадрів починається з самого початку життя дитини, а у випускному класі учні 
складають іспит на зрілість професійного самовизначення. Досвід професійного самовизначення в 
США побудований на прогностичній основі, коли учень із навчальних предметів обирає тільки ті, що, 
на його думку, будуть потрібні для наступної професії, хоча таке стихійне самовизначення є 
однобічним і не може бути зразковим. 
Шведська модель професійної орієнтації спрямована на "першорядне задоволення потреб 

суспільства в кадрах для того, щоб хоча б частково досягти другорядної мети – забезпечення волі 
вибору професії для індивіда" [5]. Відомий англійський учений А. Г. Уоттс вважає, що нова шведська 
система, можливо, являє собою найрадикальнішу в західному світі офіційну програму профорієнтації. 
У Швеції створена система, при якій потреба в кадрах і бажання молоді врівноважуються.  
Підготовка молодого покоління в нашій країні до повноцінного життя в суспільстві, заразом і до 

трудової діяльності й продовження освіти, визначена Законом України "Про загальну середню освіту" 
[6] як першочергове завдання в системі освіти різного рівня. 
Характеристикою сучасного суспільства та сфери освіти XXI століття стає ринок компетенцій. З 

одного боку, це запропоновані навчальними закладами, в тому числі й загальноосвітніми, знання, 
вміння й навички, необхідні для освоєння предметних компетенцій у процесі навчання. З іншого 
боку, – це компетенції, якими вже володіють окремі індивіди, а також компетенції, яких вимагає 
сфера праці та в яких зацікавлені роботодавці, тобто так звані ключові компетенції [5]. "Компетенція 
– це загальна здатність, заснована на знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, які придбані завдяки 
навчанню. Компетенція не зводиться ні до знань, ні до навичок, бути компетентним не означає бути 
вченим або навченим; компетенція – це характеристики, які можна витягти зі спостережень за діями, 
за вміннями. Компетенція – це те, що породжує вміння, дію" [7]. 
У сучасних соціально-економічних умовах роботодавці зацікавлені в таких випускниках 

загальноосвітніх установ і установ професійної освіти, які мають високий рівень адаптивних, соціально-
трудових, інтелектуальних, психолого-педагогічних компетенцій та компетенцій інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), що всі разом визначають структуру компетенцій професійного 
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самовизначення, як однієї з різновидів ключових освітніх компетенцій у цілому. Можна стверджувати, 
що професійна орієнтація повинна стати найважливішою умовою засвоєння компетенцій професійного 
самовизначення, необхідних і для продовження "освіти через все життя", і для формування можливої 
соціальної установки старшокласників на входження до складу сучасного робітничого класу.  
У професійній школі, коли вибір професії, здавалося б, уже здійснений, завдання професійної 

орієнтації змінюються, хоча мета – забезпечення можливості соціальної адаптації випускника – 
залишається такою, як і в загальноосвітніх закладах. Якщо в загальноосвітніх закладах 
профорієнтаційна робота спрямована на засвоєння компетенцій професійного самовизначення, 
підтримку вибору майбутнього фаху, освітнього маршруту та професійних проб для підтвердження 
правильності цього вибору, то в професійній школі – це самоствердження й самовдосконалення, 
прояв компетенцій професійного самовизначення в області обраної професії, пошук місця 
використання засвоєних професійних компетенцій. 
На нашу думку, доцільно педагогічним колективам загальноосвітніх закладів, закладів дошкільної 

та додаткової освіти звернути увагу на один з соціально-психологічних аспектів профорієнтації, а 
саме – виховання інтересу до робітничої професії, що вимагає не тільки спеціальної спрямованості 
профорієнтаційної роботи, але й припускає одночасний комплексний вплив на масову свідомість, 
тобто цілеспрямовану роботу серед батьків і громадськості з підвищення оцінки, ступеня 
популярності, роз’яснення соціальної значущості робітничих професій у суспільстві [2].  
Отже, управлінням освіти, педагогічним колективам загальноосвітніх закладів потрібно 

враховувати у своїй профорієнтаційній діяльності аспект акцентування уваги батьків і 
старшокласників на розумінні доцільності та життєвої значущості засвоєння початкових основ 
різного роду професій, запропонованих у якості початкової професійної підготовки в навчально-
виробничих комбінатах, під час організації навчальних занять на навчально-виробничих об’єктах і в 
період проведення соціальних практик професійних проб. 
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Шлихта А. А. Социально-психологические аспекты проведения профориентации 
в общеобразовательном заведении. 

В статье рассмотрены основные социально-психологические аспекты профессиональной 
ориентации  учеников старших классов общеобразовательных учебных заведений. Выявлены 

основные социальные проблемы адаптации выпускников на основе опыта работников Ровенского 
городского центра занятости. Проведён краткий анализ профессиональной ориентации как 

важнейшего условия усвоения компетенций профессионального самоопределения. 

Shlihta A. O. Socio-Psychological Aspects of Career Counseling in a General Education Institution. 

The article considers principal social psychological aspects of senior pupils’ professional orientation in 
general educational institutions. The basic social problems connected with graduates’ adaptation on the 

grounds of workers’ experience in Rovno Municipal Employment Centre are revealed. Brief analysis of the 
professional orientation as the major condition of professional self-determination competence mastering is 

carried out. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  
ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ УПРАВЛІННЯ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ 

У статті подано характеристику головних науково-теоретичних підходів до проблеми особистісно 
орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. Виявлено 
специфіку застосування особистісно орієнтованого підходу в методологічній, категорійно-

понятійній, інформаційно-технологічній, методичній, організаційній площині  

Трансформаційні процеси в системі вищої професійної освіти України визначають її 
переорієнтацію зі знаннєвої на особистісно орієнтовану парадигму. Особистісно орієнтований підхід 
до навчального процесу є одним із сучасних теоретичних підходів у професійній педагогіці, проте має 
власне історико-педагогічне підґрунтя у вигляді теорії і практики індивідуалізованого навчання й 
диференційованого підходу до учнів та студентів, що розвивалися протягом попередніх двох століть. 
Ретроспектива особистісно орієнтованого підходу закладалася теоретичними розробками ХІХ – 
початку ХХ століття (А. Дістервег, Й. Песталоцці, С. Русова, Г. Сковорода, К. Ушинський та ін.) та 
більш пізніх – Дж. Дьюі, М. Монтесорі. Зазначимо, що їх наукові пошуки (за винятком хіба що 
Дж. Дьюі) обмежувалися рівнем початкової та середньої освіти; представники вальдорфської 
педагогіки, наприклад, зосередилися переважно на дошкільному й молодшому шкільному віці і 
наполягали на тому, що виховання та розвиток учнів мають бути вільними, індивідуальними, 
заснованими на співпраці. 
Складність наукового аналізу особистісно орієнтованого підходу в професійній підготовці 

майбутніх офіцерів полягає в тому, що сама система вищої військової освіти ґрунтується на засадах 
підпорядкованості, прагматичності, субординації, колективної відповідальності тощо. Однак якщо 
йдеться про вивчення майбутніми офіцерами соціально-гуманітарних дисциплін (зокрема, й мовного 
блоку), то введення особистісно орієнтованого підходу відбувається більш системно й послідовно.  
Особистісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу в останні десятиліття став 

достатньо частим об’єктом для вивчення в психолого-педагогічній науці. Проте значущість цього 
підходу обмежується найчастіше аналізом його актуальності й змісту в умовах загальноосвітньої 
школи (Є. Бондаревська, В. Разумовський, В. Сєріков, В. Слободчиков, А. Хуторськой, І. Якиманська, 
С. Яценко та ін.). Однак проблема системного застосування особистісно орієнтованого підходу в 
професійній підготовці майбутніх військових фахівців розглядається достатньо рідко; найчастіше 
науковці користуються цим підходом у комплексі з іншими науково-педагогічними підходами для 
створення науково-теоретичної бази дослідження.  

Метою статті є характеристика теоретичних засад особистісно орієнтованої підготовки майбутніх 
офіцерів управління тактичного рівня. 
Методологія дослідження проблеми особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки 

офіцерів управління знаходиться у повній відповідності із загальною методологічною структурою 
знання, прийнятою в педагогічній науці. Так, В. Краєвський пропонує таку рівневу структуру 
методологічного знання: філософія та її діалектичні методи; загальнонаукові методи пізнання 
(системний, культурологічний тощо); власне педагогічні методи (комплексний, особистісно 
орієнтований тощо) [1: 33]. С. Гончаренко, розглядаючи методологію педагогіки, тлумачить її як 
систему знань про структуру педагогічної теорії, принципи підходу і способи набуття знань, а також 
систему діяльності щодо одержання таких знань [2: 499]. 
Науковий аналіз особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів 

з методологічної точки зору є, на нашу думку, діалектично зумовленим і органічно розпадається на 
три компоненти розгляду: 

− аналіз особистісно орієнтованого підходу до навчання й виховання особистості як 
теоретичної проблеми сучасної психолого-педагогічної науки загалом (рівень загального); 

− виявлення специфіки реалізації особистісно орієнтованого підходу у вищих військових 
навчальних закладах (рівень особливого); 

− обґрунтування результативності застосування особистісного підходу для професійної 
підготовки окремого майбутнього військового фахівця (рівень одиничного). 
На рівні філософського обґрунтування освіти традиційна її модель ґрунтується на із-зовні заданих 

зразках пізнавальної діяльності; особистісно ж орієнтована модель визначає суб’єктний досвід 
первинним підґрунтям для побудови всього освітнього процесу. Тому в процесі навчання 
спостерігається "зустріч" заданого із-зовні й суб’єктного досвіду, у зв’язку з чим відбувається його 
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приріст, прирощування. Динаміка й закономірності цього приросту детермінують формування 
індивідуального освітнього проекту кожного студента протягом усього періоду навчання. 
За галуззю наукового знання особистісно орієнтований підхід може розглядатися з психологічної, 

соціально-педагогічної й дидактичної точок зору. Підґрунтям такого поділу стала запропонована 
І. Якиманською класифікація моделей особистісно орієнтованої педагогіки на соціально-педагогічну, 
предметно-дидактичну, психологічну моделі [3]. 
З психологічної точки зору проблему особистісної орієнтації процесу навчання вивчають 

К. Абульханова-Славська, І.  Бех, В. Гладкова, В. Давидов, В. Моляко, І. Якиманська, О. Асмолов, 
В. Столін, Р. Фрейгер та ін. [3-11]. Стрижневою проблемою розвитку суспільства, як відомо, завжди є 
особистість з її темпами особистісного розвитку. Нехтування особистісними потенціями в державних 
масштабах призводить до формування т.зв. мозаїчної свідомості як першооснови втрати цілісності 
особистості.  
Провідними принципами особистісно орієнтованого навчального процесу у професійній освіті, 

виокремленими науковцями, стали такі: принцип пріоритету індивідуальності; співвідносність 
закономірностей професійного розвитку особистості та технологій професійної освіти; відповідність 
організації навчального середовища та дієвості освітнього процесу; постійне звернення до 
індивідуального досвіду студента, його потреби в самоорганізації, самовизначенні та саморозвитку 
[12, 13]. А. Глимязний вважає, що "особистісний підхід доцільно розглядати як важливий психолого-
педагогічний принцип, основу якого становить сукупність вихідних теоретичних положень про 
особистість та практичних методичних засобів, що сприяють її цілісному розумінню, вивченню та 
гармонійному розвитку" [14]. 

Гуманістична психологія (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл, Ш. Блер, Р. Мей, Р. Бернс та ін.) 
розглядає людину як центр Всесвіту, що постійно змінюється; сприйняття цього світу залежить від 
власного відношення й розуміння індивіда, здатного до самопізнання й самореалізації. Методологічні 
постулати гуманістичної психології як основи особистісно орієнтованого підходу можуть бути 
викладені в таких положеннях: 

− людина є цілісністю; отже, як цілісна істота, людина є чимось більшим, аніж сума своїх 
складових; 

− людське буття розгортається в контексті людських відносин; 
− людське життя є процесом, що характеризується єдністю; 
− людина відкрита для самоусвідомлення й самореалізації; 
− людина є інтенційною істотою (зверненою до майбутнього, такою, що має мету, цінності й 

смисл буття); 
− людина не може бути детермінована лише зовнішніми чинниками [9]. 

Логіка гуманістичного підходу передбачає розгляд освітнього процесу як неперервної траєкторії 
розвитку особистісного потенціалу за принципом "від потреб, здібностей учня – до змісту навчання" 
(Дж. Дьюі) [15: 86]. Фактично весь особистісно орієнтований навчальний процес як технологія 
ґрунтується на гуманістичній філософії і педагогіці як на методології організації освітнього процесу. 
Так, Дж. Дьюі писав, що весь розвиток освіти позначений "протистоянням ідей, одна з яких виводить 
розвиток освіти з внутрішніх чинників, інша – із зовнішніх; одна ґрунтується на природних 
здібностях людини, а інша вважає освіту процесом подолання природних нахилів та їх заміщення 
звичками, набутими під тиском зовнішнього середовища" [15: 12]. На думку, К. Роджерса, "мета, якої 
найбільше прагне досягнути людина, та мета, яку вона свідомо чи несвідомо переслідує, полягає в 
тому, щоб стати самою собою" [16: 154]. Услід за С. К’єркегором, учений зазначає, що "бажання бути 
тим Я, яким ти є насправді, – це дещо протилежне відчаєві, і за цей вибір людина несе величезну 
відповідальність" [16: 156].  
З точки зору соціально-педагогічної особистісно орієнтований підхід дає можливість впливати на 

процес соціалізації особистості, набуття нею індивідуального соціального досвіду, формування 
ситуації успіху тощо, виходячи з відповідного соціального замовлення на працівника певної 
кваліфікації. Як вважає О. М. Пєхота, особистісно орієнтована система навчання спирається на 
пріоритет індивідуальності особистості як носія суб’єктного досвіду, та соціалізацію учня або 
студента як особистості [17: 33]. 
Основою для окреслення соціально-педагогічного аспекту особистісно орієнтованого підходу є, на 

нашу думку, теорія соціалізації, теорія соціальної мобільності та статусно-рольова теорія, які 
складають теоретико-методологічне підґрунтя аналізу розвитку особистості на різних етапах її 
становлення. Так, теорія соціалізації визначає структурно-функціональні компоненти соціалізаційних 
процесів на засадах дії головних агентів і провідників, серед яких найважливішими в контексті 
досліджуваної проблеми є освітнє середовище, викладачі й курсанти, інформаційно-технологічний 
простір тощо. За теорією соціальної мобільності визначаються індивідуально-особистісні 
характеристики досягнення успіху в освоєнні професійних ЗУН; статусно-рольова теорія дозволяє 
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окреслити індивідуальні параметри статусів та ролей, виконуваних курсантами під час навчання у 
ВНЗ [18]. Теорія соціалізації, на нашу думку, виконує в контексті проблеми дослідження двояку 
функцію: з одного боку, вона виявляє стандартизовані оцінки рівня сформованості суб’єктного 
досвіду індивіда на певному рівні розвитку індивідуальності; з іншого – за допомогою теорії 
соціалізації можна виявити особистісно орієнтовану дію певних агентів і провідників соціалізації, які 
сприяють або перешкоджають накопиченню вказаного суб’єктного досвіду під час професійної 
підготовки.  
На становлення особистості курсанта впливають агенти й провідники соціалізації, серед яких 

найважливішими є: сім’я, сусіди, друзі поза ВНЗ та в групі курсантів, молодіжні організації, ЗМІ, 
Інтернет, органи влади, керівництво військового інституту тощо. 
Соціально-педагогічна модель особистісно орієнтованого навчального процесу реалізує, таким 

чином, вимоги суспільства, яке сформулювало своє замовлення для сфери вищої військової освіти: 
підготувати особистість майбутнього офіцера, наділену відповідними професійними 
компетентностями та особистісними якостями (згідно з предметом нашого дослідження – офіцера 
управління тактичного рівня). Головними соціально-педагогічними механізмами реалізації 
особистісно орієнтованого підходу є особистісна рефлексія, збереження й розвиток індивідуальності, 
особистісна позиція в процесі засвоєння знань та соціального досвіду загалом тощо. 
З дидактичних позицій особистісно орієнтований підхід до навчання розглядають як правило, в 

тріаді парадигм – традиційної, розвивальної й особистісно орієнтованої [19]. Так, В. Кізіма вважає, 
що традиційна освіта реалізує поняття традиційної людини, а кризовий стан сучасної освіти 
ґрунтується на збереженні суб’єкт-об’єктної цілісності освітнього процесу [19: 19]. Для розвивальної 
ж та особистісно орієнтованої освіти характерною є постнекласична методологія, яка пропонує 
переосмислення світоглядних інтенцій, стратегії й методології навчально-виховного процесу на 
основі антропоцентричних ідей. Такий підхід забезпечує визначення змісту освіти, в тому числі й 
професійної, відповідно до особистісних характеристик суб’єкта. 
При цьому зауважимо, що кожна з трьох визначених  вище парадигм вміщує елементи 

особистісно орієнтованого підходу; так, традиційна парадигма передбачає засвоєння знань, умінь та 
навичок на засадах індивідуалізації й диференціації навчального процесу, а розвивальне навчання 
ґрунтується на урахуванні індивідуальних здатностей до пізнання й розвитку з боку кожного 
окремого учня, при чому учень має змогу індивідуально обирати рівень навчальних досягнень на 
засадах особистісної рефлексії. Тому чітко відділяти вказані три парадигми, на нашу думку, не варто. 
Однак в основу особистісно орієнтованого підходу покладено саме особистісну парадигму, яка 
визначає розвиток особистісного ставлення до світу, своєї діяльності й самого себе з боку всіх 
учасників освітнього процесу [20]. 
Дидактичний підхід до особистісно орієнтованого навчального процесу передбачає особливі 

вимоги до його навчально-методичного забезпечення, а саме: урахування суб’єктного досвіду 
студента та можливостей його перетворення при визначенні змісту навчального процесу; активне 
стимулювання студентів до самостійної освітньої діяльності і відповідне методичне забезпечення 
цього процесу; надання студентові можливості конструювати й проектувати зміст навчального 
матеріалу; забезпечення рефлексивних процесів, оцінювання не стільки результатів, скільки 
суб’єктного досвіду студента. Для реалізації особистісно орієнтованого підходу в дидактичному 
контексті необхідним є формування в курсанта метазнань, тобто знань про прийоми виконання 
навчально-пізнавальної діяльності; у зв’язку з цим потрібно виділяти загальнологічні й специфічні 
предметні способи навчальної діяльності з урахуванням їх функцій в особистісному розвитку 
майбутнього офіцера. 
Певну складність представляє визначення головних теоретичних підходів до проблеми нашого 

дослідження. Ця складність викликана тим, що, по-перше, особистісно орієнтований підхід також є, 
по суті, науково-теоретичним підходом. По-друге, інші загальноприйняті науково-теоретичні підходи 
мають певне поле накладання з особистісно орієнтованим підходом – на методологічному й 
процедурному рівні. Тому ми вважаємо, що для аналізу теоретичного підґрунтя проблеми 
дисертаційного дослідження необхідно виявити взаємозв’язок і взаємозумовленість головних 
теоретичних підходів з особистісно орієнтованим.  
Отже, головними науково-теоретичними підходами до проблеми особистісно орієнтованої 

професійної підготовки майбутніх офіцерів управління, які можуть бути реалізовані в процесі 
вивчення гуманітарних дисциплін, вважаємо такі: гуманістичний, діяльнісний, системний, 
компетентнісний, акмеологічний, професіографічний. При цьому гуманістичний і системний підходи 
забезпечують методологію вивчення проблеми дослідження із залученням наукового апарату 
філософії та філософії освіти, діяльнісний та компетентнісний – психолого-педагогічного, 
акмеологічний та професіографічний – власне професійно-педагогічного. Зауважимо, однак, що такий 
методологічний поділ є суто умовним, оскільки кожен з названих підходів має міждисциплінарний 
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характер і полідисциплінарний категорійно-понятійний апарат. Виокремлюючи саме такі науково-
теоретичні підходи, ми виходили з того, що вони дають можливість відповісти на головні питання, 
що постають перед сучасною системою вищої школи:  

− у чому полягає головна мета вищої професійної (у нашому випадку військово-професійної) 
освіти: гуманістичний і компетентнісний підходи; 

− що саме має розвиватися й бути сформованим у курсанта протягом навчання у військовому 
інституті: особистісний і професіографічний підходи; 

− як саме має відбуватися процес формування професійної компетентності та розвитку 
особистості курсанта: діяльнісний підхід; 

− яких результатів ми прагнемо досягнути в процесі професійної підготовки майбутніх 
офіцерів: акмеологічний підхід. 
Розгляд особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу, на нашу думку, може 

відбуватися в кількох взаємопов’язаних та взаємозумовлених площинах, а саме: методологічній, 
категорійно-понятійній, інформаційно-технологічній, методичній, організаційній. Саме аналіз 
методологічної площини розгляду проблеми особистісно орієнтованого навчального процесу з метою 
підготовки військових фахівців подано нами вище. Категорійно-понятійна площина стає основою 
категорійно-понятійного аналізу проблеми особистісно орієнтованого підходу до підготовки 
майбутніх офіцерів. Розглядаючи особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки 
майбутніх офіцерів в інформаційно-технологічній площині, наголошуємо, що сучасні технології 
навчання за особистісно орієнтованим підходом виражають функції навчального процесу в сучасному 
ВВНЗ, провідними серед яких стають розвивальна та функція самовдосконалення, на відміну від 
навчальної і виховної, притаманної традиційній системі вищої освіти [21]. Сучасні інформаційні 
технології, застосовані в навчальному процесі, значно полегшують введення особистісно 
орієнтованого підходу в навчальний процес, оскільки навчально-пізнавальна діяльність курсанта стає 
індивідуалізованою. При цьому відбуваються зрушення в особистісній сфері курсанта: активізація 
внутрішніх сил, самостійний вибір, усвідомлення своїх можливостей, відповідальність за прийняті 
рішення у виконанні навчальних завдань. 
Крім суто інформаційних технологій, сучасна педагогічна наука пропонує технологічні прийоми, 

що ґрунтуються на особистісно орієнтованому підході, як-от: проблемний підхід (створення і 
вирішення проблемної ситуації студентами на занятті), проектний підхід (самостійна розробка 
студентами навчальних проектів), ситуативного моделювання (організація студентів для самостійного 
отримання нових знань) та ін. 
Якщо йдеться про вивчення проблеми особистісно орієнтованого підходу в організаційній 

площині, то відзначимо, насамперед, організацію інноваційного освітнього середовища, спрямованого 
на врахування індивідуально-психологічних властивостей кожного курсанта та його мотиваційно-
ціннісних орієнтацій на отримання певного рівня освіти й професійної компетентності [22]. Крім 
того, ця площина передбачає розвиток самоорганізуючих форм навчання (самостійне виконання 
завдань диференційованого характеру; самоаналіз проведеного заняття; самостійне проведення 
елементів заняття; самостійний дидактичний проект тощо). Як свідчить досвід, такі форми й методи 
організації навчального процесу необхідні, насамперед, тим курсантам, які мають певні труднощі зі 
сприйняттям колективного способу отримання професійних знань.  

Методична площина розгляду особистісно орієнтованого підходу передбачає вивчення його 
науково-методичного забезпечення у процесі вивчення як окремих дисциплін, так і в процесі 
професійної підготовки військових фахівців загалом. Аналіз навчальних планів, навчальних та 
робочих програм, проте, свідчить про низький рівень їх відповідності особистісно орієнтованому 
підходові, оскільки методичне забезпечення навчального процесу (особливо за умови впровадження 
кредитно-модульної системи навчання) детермінується загальними вимогами до знань, умінь та 
навичок майбутніх офіцерів. Кількісний вимір професійної компетентності фахівців військової галузі 
вступає в постійну суперечність з якісними показниками сформованості особистісних якостей, 
відношення до особистісного зростання, особистісної рефлексії. 

Висновок. Таким чином, проведений теоретико-методологічний аналіз проблеми дослідження дає 
можливість виокремити у цій проблемі кілька провідних аспектів (психологічний, соціально-
педагогічний та дидактичний), а також базові теоретичні підходи – гуманістичний, діяльнісний, 
системний, компетентнісний, акмеологічний, професіографічний. Вибір та пояснення сутності цих 
наукових підходів визначають також специфіку категорійно-понятійного апарату дослідження, 
окреслення якого становить перспективу наших подальших досліджень. 
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Барановская Л. В.Теоретические основы личностно ориентированного подхода к подготовке 
будущих офицеров управления тактического уровня.  

В статье представлена характеристика основных научных подходов к проблеме личностно 
ориентированной профессиональной подготовки будущих офицеров управления тактического уровня. 

Выявлена специфика реализации личностно ориентированного похода в методологической, 
категориально-понятийной, информационно-технологической, методической, 

организационной плоскости. 

Baranovska L. V. Theoretical Approaches to the Problem of Personality Oriented Approach to the Future 
Tactical Level Officers’ Professional Training. 

In the article the characteristic of the main scientific and theoretical approaches towards the problem of the 
personality oriented professional training of the future officers of tactical level control is considered. The 

peculiarities of the personality orientated approach application in the methodological, categorial and 
conceptual, informational and technological, methodical and organizational fields are pointed at. 

 
 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005.../vashenko.pdf
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК МІЖНАРОДНА 

У статті визначено поняття комунікативної компетентності, подані види комунікативної 
компетентності,виявлено різницю між іноземною та міжнародною англійською мовою. Розглянуто 
питання англійської мови як міжнародної в контексті комунікативної компетентності. Досліджено 

поняття лінгвістичної та граматичної компетентності. Запропоновано модель спілкування 
іноземною мовою та наведена таблиця розподілу комунікативної компетентності. Висвітлено 

концепцію англійської мови як іноземної. 

Усім відомо, що мова використовується для вираження думок, вербального мислення, вирішення 
суперечливих питань та творчого письма, але насамперед мова потрібна для спілкування.  
Треба зауважити, що успішне володіння розмовною мовою передбачає розвиток комунікативної 

компетентності у носіїв цієї мови, а також той факт, що володіння мовою обмежується соціально-
культурними нормами суспільства, де спілкуються цією мовою. На спілкування англійською мовою у 
Великобританії мають вплив британські соціокультурні норми, які підкреслюють її індивідуальні 
відмінності. Такою самою є американська, індійська, нігерійська та сінгапурська англійська мова. 
Тобто там, де англійською мовою спілкуються щоденно, або вона виступає другою мовою для 
спілкування.  
Але, якщо англійська мова використовується для міжнародного спілкування, якими тоді повинні 

бути суспільні та соціокультурні норми? Чи повинні вони бути англо-американськими нормами через 
те, що ті, хто говорять використовують американську чи британську англійську як модель? Чи вони 
повинні бути соціокультурними нормами носіїв мови? Чи повинні вони бути загальнолюдськими чи 
універсальними соціокультурними нормами, які охоплюють окремі спільноти та культури?  

Мета статті. Розглянути питання комунікативної компетентності, визначити поняття граматичної, 
соціолінгвістичної, стратегічної та дискурсивної компетентностей. Дослідити питання щодо 
англійської мови як міжнародної та іноземної, і висвітлити поняття комунікативної компетентності у 
використанні англійської мови як міжнародної. 

Комунікативна компетентність.  
Лінгвіст Н. А. Чомський розрізняв поняття "граматичної компетентності" та "дії". Перше – це 

лінгвістичне знання носія мови, природна біологічна функція розуму, яка дозволяє генерувати велику 
кількість граматичних речень, які складають мову; останнє – фактичне використання мови в 
конкретних ситуаціях.  
Д. Х. Хаймс був першим серед антропологів/етнографів, який зазначив, що поняттю лінгвістичної 

компетентності Чомського не вистачає  найбільш важливої лінгвістичної можливості, а саме – мати 
змогу формувати та сприймати виказування, які відповідають контексту, в якому вони були 
використані. Ми повинні знати і розуміти різницю між фразами "Would you like to start now 
sir/ma’am?" та "Hey, you wanna start now, pal?" [1: 120] Компетентність, якою володіють всі дорослі 
носії мови, повинна включати можливість лінгвістичної видозміни та різні використання мови в 
контексті. Вона повинна охоплювати більш широкий спектр можливостей ніж однофазова 
лінгвістична компетентність Чомського.  
Д. Х. Хаймс вважав, що трактування лінгвістичної компетентності Чомського є монолітним та 

занадто ідеальним, тому він запропонував ширшу та більш удосконалену концепцію комунікативної 
компетентності, яка містить як лінгвістичну компетентність, тобто потенційні і точні знання 
граматичних правил, так і контекстуальне та соціолінгвістичне знання правил використання мови в 
контексті. Д. Х. Хаймс розглядав комунікативну компетентність як ту, що має наступні чотири типи: 
те, що формально можливо; те, що можливо; те, що є соціальним значенням поданого речення і те, 
що насправді відбувається.  
Треба також зазначити, що найбільший інтерес до даного питання виник на початку 80-х рр., коли 

М. Каналь та М. Свейн (1980, 1983) включили комунікативні стратегії як складові стратегічної 
компетентності в модель комунікативної компетентності. Вони визначали комунікативну 
компетентність у контексті вивчення другої мови. Науковці трактували комунікативну 
компетентність як "синтез знань основних граматичних принципів, знань як саме мова 
використовується в соціальних параметрах для вираження комунікативних функцій, та знань як 
речення та комунікативні функції можуть поєднуватися відповідно до принципів дискурсу" [2]. 
Відповідно, вони пояснювали вищезазначені чотири типи комунікативної компетентності Хаймса 
наступним чином.  
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Перший тип "те, що формально можливо" є взаємодією граматичної системи компетентності. 
Відповідно вираз "the was cheese green" не є граматично коректним. Другий тип "те, що можливо" є 
психолінгвістичною системою компетентності. Вираз "the cheese the rat the cat the dog saw chased ate 
was green" є граматично коректним, але не сприймається  в умовах сприйняття інформативного 
контексту. Для того, щоб зробити можливим сприйняття цього виразу, його треба змінити відповідно 
до правильної структури англійської мови, таким чином "the dog saw the cat that chased the rat that ate 
the cheese that was green". Третій тип "те, що є соціальним значенням поданого речення і те, що 
насправді відбувається" є соціокультурною системою компетентності.  
М. Каналь і М. Свейн на рис. 1 поділяють комунікативну компетентність на граматичну 

компетентність, соціолінгвістичну компетентність, яку пізніше вони поділили на соціолінгвістичну та 
дискурсивну, а також стратегічну компетентності.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Розподіл комунікативної компетентності.  

Граматична компетентність – це надбання фонологічних, морфологічних, синтаксичних, 
семантичних та лексичних правил. На теперішній час її часто називають лінгвістичною 
компетентністю.  
Соціолінгвістична компетентність – це вчення прагматичного аспекту різних мовних явищ, а саме 

культурних цінностей, норм, та інших соціокультурних конвенцій у соціальних контекстах, таких як: 
контекст та тема дискурсу, соціальний статус співрозмовника, вік та стать, а також інші фактори, які 
впливають на стиль мови. Розвиток соціолінгвістичної компетентності став важливим для 
комунікативної соціальної сторони з тих пір, як різні життєві ситуації вимагають різних типів 
виказування.  
Дискурсивна компетентність – це знання правил, які стосуються взаємодії (граматичні зв’язки) та 

послідовність (правильне поєднання комунікативних функцій) різних типів дискурсу. Каналь і Свейн 
наголошують, що соціолінгвістичні правила використання та правила дискурсу є рішучими в 
інтерпретації речень для соціального значення, особливо, коли літературне значення виразу легко не 
сприймається [2]. 
Стратегічна компетентність – це знання вербальних і невербальних стратегій для усунення 

недоліків, таких як: самокоригування, та в той же час збільшити ефективність спілкування, а саме: 
впізнавання дискурсивної структури, активація базових знань, контекстуальна здогадка та допущення 
двозначності.  

Англійська мова як іноземна.  
З процесом глобалізації у світі англійська мова стає однією із найбільш вживаних мов через свою 

політичну, військову, наукову, технологічну та культурну потужність, які має англо-американська 
нація. У процесі глобалізації англійською мовою почали спілкуватися та вивчати майже у всіх країнах 
світу, і кількість людей, які розмовляють англійською збільшується кожного дня. Тому, за нових 
обставин, стає необхідним модифікувати норми та моделі англійської мови.  
Професор університету Канберри Давид Віддовсон (David Widdowson) характеризує англійську 

мову як іноземну наступним чином: 
"Англійська мова як іноземна не розповсюджується як набір встановлених загальноприйнятих 

форм, не змінених в різних сферах вжитку, вона розповсюджується як віртуальна мова..." [3]. Треба 
вбачати різницю між сучасною та віртуальною мовами, що поширюються. Поширення сучасної мови 
вбачає прийняття та відповідність. Поширення віртуальної мови вбачає обробку та невідповідність.  
Американський лінгвіст індійського походження Браян Качру (Braj. Kachru) поділив використання 

англійської мови на три категорії: внутрішня сфера, де англійська мова використовується як рідна 
(перша) мова; зовнішня сфера, де нею розмовляють як другою іноземною; та поширена сфера, де 
мовою спілкуються як іноземною (див. рис. 2). Індійська англійська, нігерійська та сінгапурська 

Комунікативна 
компетентність  

Граматична компетентність  Соціолінгвістична 
компетентність  

Стратегічна компетентність  

Соціолінгвістична компетентність  Дискурсивна компетентність  
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англійська мови відносяться до категорії зовнішньої сфери, тобто тут мова використовується 
щоденно в уряді, освіті та торгівлі як одна з офіційних мов [4]. Мова має тенденцію набувати власні 
форми, які дещо відмінні від англо-американських традиційних норм. З плином часу, форми 
англійської мови так само як і норми використання мови змінюються для того, щоб відповідати 
потребам суспільства, що називається "спорідненням", "локалізацією", "націоналізацією", 
"доместикацією" та навіть "колонізацією".  
Однак, таке питання стосується не внутрішнього національного використання англійської мови, а 

використання англійської як іноземної мови для глобального спілкування, де повинні розглядатися 
різні норми використання англійської. Тоді постає питання: якою має бути комунікативна 
компетентність англійської мови як міжнародної, якщо комунікативна компетентність не вбачає 
модель англійської мови, якою спілкуються освічені носії мови? 
Концепція англійської мови як іноземної була вперше запропонована Л. Смітом (L. Smith 1976). 

Він вважав, що англійська мова як іноземна має три основні риси: загальні стандарти, не дивлячись 
на розбіжності, спільна доступність для розуміння, та де-англоамериканізація, тобто відхід від англо-
американських норм лінгвістичної та соціокультурної думки та поведінкових моделей через 
соціокультурні та універсальні норми взаємодії. Із розвитком, будь-яка мова може набувати риси 
інших мов. Також треба зазначити, що існують й інші міжнародні мови такі як іспанська, арабська, 
суахілі, тощо.  

Джеймс Дженкінс (Jenkins J. 2002) 
розрізняє англійську мову як іноземну, та 
англійську як міжнародну. Англійська мова 
як іноземна передбачає спілкування, ніби ви 
іноземець, тому метою вивчення такої мови є 
здобуття компетентності носіїв мови [5: 103]. 
Тоді як англійська мова як міжнародна, з 
іншого боку, передбачає використання 
англійської для міжнародного спілкування, а 
співрозмовники виступають як носії 
міжнародної мови. Тобто їх модель та норми 
спілкування не обов’язково повинні бути 
британськими чи то американськими.  
Насправді англійська мова багатогранна. 

Якщо ми подивимося на рис. 2, ми побачимо 
модель спілкування іноземною мовою, яка 
показана стрілочками, що перетинають ту чи 
іншу сферу, їх ширина позначає частоту, 
обсяг та функціональне значення 
міжнародного спілкування. 

Функція міжнародної мови більш інформативна та культурно нейтральна аніж мова внутрішньої 
та зовнішньої сфер. Англійська як міжнародна використовується вибірково, для міжнародних 
переговорів, досліджень на наукових конференціях, а не для повсякденного спілкування.  

Комунікативна компетентність у використанні англійської як міжнародної.  
Англійська мова для міжнародного спілкування повинна бути простою, доступною, правильною 

за лінгвістичними формами та структурами. Наприклад, підручники, які використовуються в 
Сполучених Штатах для студентів MBA, складені такою мовою, яка вилучає використання складних 
дієслів та важких структур, основною метою такої мови є донесення необхідної, головної інформації 
до співрозмовника.  
Таким чином, використання англійської як міжнародної відрізняється від щоденного використання 

англійської, і постає питання про те, чи є комунікативна компетентність англійської як міжнародної 
такою ж самою, як і мова в англо-американських спільнотах чи в зовнішній сфері.  
Перш за все, комунікативна компетентність користувачів англійської як міжнародної повинна 

містити два види знань: загальне сприйняття світу та знання сфери спеціалізації – професійної чи 
учбової, яка вивчається шляхом навчання та професійного розвитку. Користувачі такої мови повинні 
мати ґрунтовні знання структури мови, а також володіти вокабуляром професійної лексики; вони 
повинні добре знати організацію дискурсу в умовах послідовності та непослідовності; повинні вміти 
вдосконалювати своє спілкування іноземною мовою. Такі їхні здобутки набуваються шляхом 
навчання та набуття досвіду.  
По-друге, використання англійської як міжнародної серед професіоналів та науковців має на увазі 

знання користувачів мови обраної сфери вживання мови для успішного спілкування. Такі професійні 
знання є міжнародними та становлять межу між носіями та не-носіями мови. Як зазначав Давид 

 
 
 
 
 
 
 

            
 

Поширена сфера 
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Рис. 2. Модель спілкування іноземною мовою. 
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Віддовсон [3: 137], такі спільноти складаються з професіоналів та науковців, які стали членами такого 
суспільства шляхом здобуття певної освіти та професійного розвитку, вони відрізняються від людей, 
що володіють мовою на рівні повсякденного спілкування. Таким чином, чи відповідає термін 
соціокультурної компетентності таким спеціалістам? Чи це вже є поняттям професійної та учбової  
компетентності? Такі люди вивчають англійську мову для певних цілей, а не для загального 
використання.  
І, врешті-решт, треба зазначити, що "майже чверть світового населення вже на певному рівні 

володіють англійською мовою, і ця цифра зростає з кожним днем – в кінці 90-х рр. кількість 
англомовних людей становила між 1,2 та 1,5 мільярдів людей". Коли мова досягає глобального рівня, 
може статися те, що комунікативна компетентність того, хто говорить, не повністю відповідатиме 
мові носіїв. Використовуючи англійську мову як міжнародну, ми не повинні неправильно трактувати 
людей ісламської віри, які, наприклад, звертаються до Аллаха, а не Бога, як звикли європейці. Тому 
неанглоамериканські норми спілкування англійською як міжнародною є природнім пристосуванням 
англійської мови в процесі інтернаціоналізації. Навіть у країнах таких як Великобританія чи 
Сполучені Штати, де англійська мова є рідною, соціокультурні норми не повністю співпадають саме 
через інтернаціоналізацію суспільства.  
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Власова В. П. Коммуникативная компетентность и английский язык как международный. 

В статье определено понятие коммуникативной компетентности, приведены виды 
коммуникативной компетентности, выявлена разница между понятиями иностранного и 

международного английского языка. Рассмотрен вопрос английского языка как международного в 
контексте коммуникативной компетентности. Исследовано понятие лингвистической и 

грамматической компетентности. Предложена модель общения на иностранном языке и приведена 
таблица раздела коммуникативной компетентности. Раскрыта концепция английского языка как 

иностранного. 

Vlasova V. P. Communicative Competence and English as an International Language. 

The notion of communicative competence is defined. The types of communicative competence are shown, the 
difference between foreign and international English is performed as well as the question of English 

language as an international in the context of communicative competence is discussed. The question of 
English language as an international in the context of communicative competence is settled. The notion of 

linguistic and grammatical competence is explored. The model of foreign language communication and table 
of communicative competence division are offered. The concept of English as a foreign language is viewed. 
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ 

У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема 
технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, 
проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами 

дослідження, здійсненого автором. 

Одним із завдань сучасної шкільної біологічної освіти є "розвиток розумових здібностей та 
якостей особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного 
стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, 
самореалізації у різних видах творчої діяльності" [1: 22] Це завдання відповідає головній меті 
сучасної освіти, якою визнається розвиток учня, процес психолого-педагогічної допомоги дитині в 
становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні [2]. За 
словами І. А. Зязюна, сучасну освіту необхідно перевести "…у внутрішній світ особистості. Для цього 
необхідно організувати психологічно обґрунтовану діяльність двох рівнозначних у відношеннях 
суб’єктів: учитель – учень, прагнучи актуалізувати формування в учнів внутрішньо-особистісної 
мотивації при задоволенні їхніх сутнісних (існуючих і формованих) потреб. Йдеться про освітню 
технологію – внутрішню організацію змісту, тобто про логіку і структуру змісту в контексті 
взаємовідношень учасників освітньої, зокрема і педагогічної дії" [3]. 
Дослідження проблем психології розвитку (В. І. Андреєв, Д. Б. Богоявленська, Р. М. Грановська та 

інші), концепція особистісно орієнтовної освіти (І. С. Якиманська та інші), педагогічні технології 
розвиваючого навчання (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін та інші), технологія 
формування творчої особистості (Г. Г. Ващенко, О. К. Дусавицький, С. О. Сисоєва та інші) заклали 
фундамент для реалізації мети і завдань сучасної освіти. Дослідження проблеми інноваційних 
технологій (Л. І. Даниленко, І. М. Дичківська, А. О. Сєдов, А. В. Хуторський та інші); прогресивні, як 
на нашу думку, дослідження проблем шкільної біологічної освіти (О. В. Комарова, В. А. Суржанська 
та інші); практичні напрацювання творчих вчителів біології України (Н. П. Адамчук, Г. М. Гудкова, 
В. В. Додь, І. Ю. Сліпчук та інші) визначають сьогодні вектор  розвитку шкільної біології України. 
Однак, відсутність освітніх технологій, які б впроваджували ідеї науковців і поширили досвід 
творчих вчителів у навчальний процес конкретного шкільного предмету за допомогою відповідних 
цьому предмету засобів, прийомів, методів і форм роботи, залишає світоглядний, методологічний і 
методичний доробок недосяжними для застосування у масовій школі. 

Метою цієї статі є з’ясування впливу технології використання творчих завдань на кореляцію 
розвитку творчих якостей особистості і досягнення учнями високого рівня навчання. 
Програма з біології вимагає від учителя враховувати рівень розвитку учнів, творчо планувати 

вивчення матеріалу, доповнювати і поглиблювати зміст, виділяти час для осмислення учнями 
навчального матеріалу, виконання лабораторних і практичних робіт, систематизації й узагальнення 
знань, самостійної й творчої пізнавальної діяльності, самоконтролю знань і умінь. Крім того, 
вчитель має конструювати вступні й узагальнюючі уроки, здійснювати оцінювання навчальних 
досягнень учнів [4]. Зрозуміло, що реалізація таких вимог в умовах 12-бальної системи оцінювання, 
необхідності, з одного боку, здійснювати творчий розвиток особистості, а з іншого – готувати учнів 
до тестування, тобто займатися натаскуванням з предмету, для більшості вчителів є проблематичною.  
Говорячи мовою програми, пропонована нами технологія використання творчих завдань [5] 

забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій, надаючи 
оптимальний вибір форм та методів навчання, що мають відносну самостійність і впливають на 
стосунки, що виникають у процесі навчання між учителем та учнями і між самими учнями.  
Розробляючи технологічні підходи сприяння розвитку творчих якостей учнів, ми виходили з того, 

що:  
1) процеси пізнання (учіння) і процеси розвитку (формування творчих якостей) взаємозалежні; 

(П. П. Блонський, В. І. Андрєєв, Л. С. Виготський, Н. В. Кичук, С. Л. Рубінштейн та інші); 
2) різні рівні пізнавальної активності і пізнавальної діяльності характеризуються певними рівнями 

сформованості вмінь та особистісних якостей учнів (Д. Б. Богоявленська, А. Я. Розенберг, 
А. В. Фурман, Т. І. Шамова, Г. І. Щукіна та інші); 

3) навчальні досягнення учнів свідчать про формування у них певних особистісних якостей, які, 
однак, не можуть бути об’єктивно і однозначно оцінені (А. Я. Розенберг, С. Л. Рубінштейн та інші); 
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4) процес розвитку і самозростання учня є тим результатом, який підлягає констатації і 
оцінюванню (М. В. Кларін, І. С. Якіманська, С. Л. Яценко та інші). 
Ми поділяємо погляд на процес розвитку учня як на прогнозований технологією результат, не 

очікуючи і не передбачаючи створення учнем нового матеріального або інтелектуального продукту. 
Для учня, який проходить шлях наукового відкриття, оригінальним і соціально-значущим є його 
власний інтелектуальний продукт, хоча історично цей продукт не є новим і неповторним. Тому не 
можемо погодитися з тим, що для творчої особистості обов’язковим є наявність у неї "здібностей, 
мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, який відрізняється новизною, 
оригінальністю" [6]. 
Ми розглядаємо розвиток учня не тільки як мету і результат, але і як умову навчання в системі 

особистісно орієнтовної освіти. Ми виходимо з того, що результативність щодо розвитку учня не 
може бути однозначно і об’єктивно оцінена вчителем чи будь-яким іншим спостерігачем, тому що 
оцінюванню підлягають тільки зовнішні прояви розвитку учня [7], а самі прояви розтягнуті у часі за 
межами шкільного віку. 
Наголосити на важливості пріоритету оцінювання процесу над оцінюванням результату в сучасній 

технології необхідно ще й тому, що, останнім часом, освіта України все більше уваги приділяє 
впровадженню саме тих освітніх технологій, в яких, за висновком М. Кларіна, навчальні цілі вищі за 
особистість учня [8]. Так, домінуюча парадигма освіти України, в якій особистість учня і його 
розвиток є головною метою [9], вступає у протиріччя як з традиційною (суб’єкт-об’єктною) системою 
освіти, так і з деякими новаціями, запозиченими в американській педагогіці та педагогіці інших 
зарубіжних країн, які спрямовані на натаскування і тестування заради тестування [8]. Доречно 
підкреслити, що в історії розвитку педагогічної думки України, у традиціях і практиці школи України 
червоною стрічкою проходить увага до розвитку особистості дитини і повага до її самоцінності. 
Ґрунтовний аналіз цього питання знаходимо у дослідженні С. Л. Яценко [10]. 
Існуючі методики і технології, спрямовані на творчий розвиток учнів, мало враховують 

особливості сучасних школярів, а саме: надмірну індивідуалізацію, інертність, інфантилізм, часто 
зневіру і розчарування. Тобто, у сучасних педагогічних технологіях принципово важливою є їх 
мотивуюча навчальна діяльність і пізнавальна активність. Так, за словами Л. І. Даниленка, до 
навчальних інноваційних технологій можна віднести такий набір операційних дій педагога з учнем, в 
результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу [11].  
У нашій технології мотивування учнів здійснюється завдяки: а) створенню комфортних умов для 

всіх учасників навчального процесу; б) різнорівневості завдань із можливістю досягнення успіху 
учнями з різним рівнем підготовки; в) стимулюванню поглиблення і розширення знань завдяки 
біологічним задачам; г) підтримці учнів інтерактивними героями робочих зошитів і спеціалізованого 
сайту www.noosfera.org.ua [5]. Усі форми навчання представлені в технології системою завдань, які 
стимулюють пізнавальну активність і організовують пізнавальну діяльність учнів, що забезпечує 
необхідний процес оцінювання. Оцінювання, з позицій програми з біології, покликане виявити рівень 
навчальних досягнень учнів і передбачає аналіз відповіді учня, якість знань, ступінь сформованості 
загальнонавчальних і предметних умінь, рівень оволодіння розумовими операціями, самостійних 
оцінних суджень [4].  
Підібрані і розроблені нами завдання різних рівнів складності ми визначаємо як творчі, тому що 

покладаємо на них функцію активізації пізнання і формування творчих якостей особистості. 
Використання ж біологічних задач у різноманітних формах навчання (вивчення нового матеріалу, 
лабораторні і практичні роботи, домашні завдання, екскурсії тощо) є головним фактором стимуляції і 
організації пізнавальної активності учнів. 
Необхідно уточнити вимогу "учень розв’язує біологічні вправи і задачі", яку ми зустрічаємо у 

переліку вимог для отримання 6, 7, 8 і 9 балів і вимогу "учень використовує знання у нестандартних 
ситуаціях", яка виписана для 10-12 балів. З огляду на те, що в шкільній біологічній освіті досі немає 
визначеного статусу задачі, як прийому, де учень застосовує набуті знання, іншими словами, вирішує 
нестандартну ситуацію, ми звертаємо увагу на використанні нами терміну "біологічна задача" як 
еталону досягнення учнями високого рівня навчання і фактору творчого розвитку. Огляд літератури 
показав, що у шкільній біологічній освіті не має визначення критеріїв, характеристик творчого 
завдання високого рівня. Завданням високого рівня в нашій технології є біологічна задача. 
Визначення та детальна характеристика біологічної задачі наведена нами у статті "Біологічна задача 
як педагогічна категорія" [12]. 
Системне використання біологічних задач у навчально-виховному процесі формує такі особистісні 

якості (за дослідженням С. О. Сисоєвої "Підготовка вчителя до формування творчої особистості 
учня") [13] : 

1) якості, що характеризують спрямованість особистості на творчу діяльність: адекватна Я-
концепція, допитливість, потяг до пошуку нової інформації; 
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2) характерологічні особливості особистості: сміливість, готовність до ризику, самостійність, 
ініціативність, впевненість у своїх силах та здібностях, цілеспрямованість, наполегливість, 
працелюбність, емоційна активність; 

3) індивідуальні особливості психічних процесів: альтернативність і дивергентність мислення, 
асоціативність пам’яті, самостійність сприйняття, пошуково-перетворюючий стиль мислення, 
розвинена уява. 
Крім того, робота над біологічними задачами сприяє формуванню в учнів творчих умінь і навичок: 

уміння висувати гіпотези, оригінальні ідеї, навички дослідницької діяльності, уміння аналізувати, 
інтегрувати та синтезувати інформацію, виявляти протиріччя, долати інерцію мислення, вміння 
спілкуватися. 
Вищеназвані риси особистості і вміння є характеристиками найвищого рівня пізнавальної 

активності, на що вказували багато вчених (Д. Б. Богоявленська, А. В. Фурман, Т. І. Шамова, 
Г. І. Щукіна та інші). Аналізуючи літературу, ми з’ясували певні риси, що об’єднують різноманітні 
підходи до визначення рівнів пізнавальної активності:  

1) пізнавальна активність проявляється по-різному, тобто має рівні прояву; 
2) рівні прояву утворюють сходинки від більш простих операцій, дій до більш складних, від 

нижчого до вищого, від репродуктивного до творчого;  
3) прояв пізнавальної активності, пов’язаний з рівнем сформованості якостей особистості; 

пізнавальна активність включає емоційно-вольовий, мотиваційний та змістовно-операційний 
компоненти;  

4) кожен наступний рівень включає у себе елементи попереднього. 
Так, Т. І. Шамова [14] виділяє рівні, які, на наш погляд, найбільш корелюють із середнім, 

достатнім і високим рівнями навчальних досягнень, що описані у програмі. Перший рівень, за 
Т. І. Шамовою, – відтворювальна активність. Вона характеризується прагненням учня зрозуміти, 
запам’ятати і відтворити знання; оволодіти способами їх застосування за зразком; характерним 
показником є відсутність в учнів інтересу до поглиблення знань, нестійкість вольових зусиль 
школяра; другий – інтерпретуюча активність – визначається прагненням учня пізнати зв’язки між 
явищами і процесами, стійкістю вольових зусиль, завершенням розпочатих справ, самостійним 
пошуком шляхів отримання відповідей; третьому рівню – творчій активності – властиві інтерес і 
прагнення не тільки глибоко проникнути в сутність явищ, які вивчаються, а й знайти для цього новий 
спосіб дій; перенос знань та дійових способів у нові умови; високі вольові якості, наполегливість в 
досягненні мети, стійкі пізнавальні інтереси. Водночас, не погоджуємося із позицією автора щодо 
довільного використання у характеристиках рівнів пізнавальної активності вказівок на наявність 
(відсутність) бажання вчитися тощо, поділяючи застереження Є. П. Ільїна [15] про небезпеку 
спрощеного підходу до проблем мотиваційної складової у процесі навчання школярів і педагогічних 
помилок, які можуть бути наслідком нерозуміння проблеми. 
Таким чином, виходячи із залежності процесів розвитку творчих якостей учнів і досягнення ними 

певних рівнів у навчанні, а також із відповідності рівнів пізнавальної активності і характеристик 
рівнів навчальних  досягнень, ми висунули припущення: технологічний підхід до системного 
використання творчих завдань сприяє розвитку творчих якостей учнів і підвищенню ефективності 
навчання біології. Фактичну конкретизацію даних ми здійснили за зміною кількості учнів, які досягли 
високого рівня у навчанні.  
У 2008 році ми провели і проаналізували контрольні роботи. В експерименті взяли участь 948 

учнів 8-х і 9-х класів міста Києва і сільських шкіл. Розроблені нами контрольні роботи включали 4 
рівні складності, де 1-й рівень відповідав початковому рівню навчальних досягнень учнів, 2-й – 
середньому, 3-й – достатньому і 4-й – високому. Сума балів усіх рівнів складала 12. За такої системи 
організації контролю знань всі учні мали однакові стартові можливості, кожен мав можливість 
набрати 12 балів. Вплив одного з факторів технології – "кваліфікація вчителя" – на результат 
дослідження був мінімальним, тому що в експериментальних і контрольних класах, які брали участь в 
експерименті, працюють вчителі першої і вищої категорії. Усі класи працювали в однаковому 
часовому режимі, за навчальним планом МОН України.  
В експериментальних класах на момент проведення контрольної роботи протягом трьох років у 8-

х і чотирьох років у 9-х класах навчання біології було забезпечено засобами реалізації і відтворення 
технології використання творчих завдань – робочими зошитами з друкованою основою серії 
"Ноосфера" [16].  
На прикладі Голосіївського району м. Києва видно (див. рис. 1), що кількість дев’ятикласників, які 

опанували високий рівень досягнень, в експериментальних класах вдвічі більша, ніж в контрольних. 
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Висновком з проведеного 
нами дослідження є те, що 
технологічний підхід до 
використання творчих завдань у 
шкільній біологічній освіті 
сприяє розвитку в учнів творчих 
якостей особистості, завдяки 
чому учні досягають високого 
рівня у навчанні. За роки, що 
пройшли після проведеного 
нами дослідження, технологія 
використання творчих завдань 
набула широкого застосування в 

школах Києва і Київської області. Тому наші подальші дослідження ми пов’язуємо із з’ясуванням 
місця і ролі у навчально-виховному процесі першого в Україні сайту шкільної біологічної освіти, 
який здійснює інформаційну і методичну підтримку засобу реалізації і відтворення технології – 
робочим зошитам серії "Ноосфера". 
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Князева Е. В. Развитие личности учащегося как результат технологии использования 
творческих заданий. 

В статье рассматривается малоизученная в теории и методике преподавания биологии проблема 
технологизации развития творческих качеств учеников в процессе школьного биологического 

образования, проводится теоретический анализ литературы, вывод иллюстрируется результатами 
исследования проведенного автором. 

Knyazeva O. V. Pupils’ Personality Development as the Technology Result of Creative Exercises Use. 

The article considers poorly studied in Biology Theory and Teaching Methodology technologization problem of 
pupils’ creative skills development in the process of school biological education. The theoretical literature 

analysis is carried out. The conclusion is drawn on the account of the research results conducted by the author. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ  
У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

У статті проаналізовано основні історичні підходи до формування етноконфесійної толерантності. 
Визначено пріоритетні методики розвитку ідей етноконфесійної толерантності. На основі 
вітчизняних та зарубіжних досліджень обґрунтовано актуальність проблеми формування 

етноконфесійної толерантності. 

Однією із головних проблем людського виміру є проблема толерантності у міжетнічних та 
міжконфесійних стосунках. Адже всі зусилля управлінців як на локальному рівні, так і на широкому 
тлі підпорядковані цій ідеї, реалізація якої забезпечує безконфліктний розвиток етноконфесійної 
взаємодії. Толерантність, безумовно, є проблемою дуже важливою для будь-якого поліетнічного 
суспільства, і для України вона становить один із найвагоміших чинників, від якого залежить її 
розвиток. Власне, це і зумовлює актуальність даного напрямку дослідження.  

Метою даної статті є загальний аналіз ідеї толерантності у дослідженнях вітчизняних та 
зарубіжних авторів у різні епохи розвитку людства.  
Аналізуючи історичні інтерпретації особливостей толерантності, варто пригадати, що закони 

мікро- і макрокосмосу, системи "людина-світ" осмислювалися ще у стародавні часи. Проблеми 
"людина у світі речей" і "людина у світі людей" вимагали вирішення на практиці. Тому вже у 
Цицерона феномен моральності досліджується у конкретних відносинах між людьми, гармонійний 
розвиток яких забезпечується толерантністю [1: 47]. Визначаючи державу як "свого роду 
спілкування", Аристотель називав моральність засобом вирішення політичних проблем в ім’я щастя 
громадян. Відповідно до стародавніх конфуціанських текстів, які трактують соціальні відносини, ця 
сфера відносин передбачає шанобливе ставлення та доброчинність як засоби соціального контролю 
[2: 112]. 
Пізніше у Старому і Новому Заповітах були проголошені головні принципи морального вчення 

християнства, які регламентували специфіку соціальної поведінки людей. У Нагорній проповіді 
Христа блаженними є сумирні, милостиві, миротворці; визначаються правила поведінки в межах 
неосудження, прощення, милосердя і любові. Важливо, що у Заповітах фіксується увага на принципі 
"зворотного зв’язку" при побудові людських відносин. Наприклад, "прощайте, і прощені будете" чи 
"не робіть іншим того, чого собі не бажаєте". "Норми Нагорної проповіді, – коментує П. Сорокін, – 
зазвичай інтерпретуються як такі, що закликають до бездіяльності і пасивності, проте насправді вони 
містять у собі метод активної толерантності – через любов до своїх ворогів, непротивлення ненависті" 
[3: 88]. 
Один із найосвіченіших і найталановитіших діячів епохи Відродження нідерландський 

письменник і вчений Еразм Роттердамський (Герхард Герхардс; 1469-1536) у своїх творах на 
морально-виховні, морально-філософські, богословські, педагогічні теми (педагогічний трактат "Про 
пристойність дитячої поведінки") прагнув підносити людей морально, облагороджувати їх, давати їм 
користь, служити не одному народові, а всьому людству [4].  
Еразм був красномовним пропагандистом гуманістичного ідеалу людяності і справедливості. Як і 

його великі сучасники Т. Мор і Ф. Рабле, він вважав, що мати Природа створила людину доброю, 
наділивши її благородними поривами, здатністю сіяти світле і прекрасне.  
Прагнення до гармонійного розвитку особистості привело цих гуманістів до переконання, що 

війна, велике лихо, повинна зникнути з лиця землі. "Скарга Миру" Еразма Роттердамського 
започаткувала серію трактатів гуманістів XVI-XVIII століть про вічний мир, до яких належать твори 
чеського педагога Я. А. Коменського, англійського мислителя В. Пенна, французьких просвітителів 
Ш. Сен-П'єра і Ж. Ж. Руссо, німецьких філософів-просвітителів І. Канта, Й. Фіхте та Й. Гердера, 
російського просвітителя В. Малиновського та інших. 
Праці Еразма Роттердамського були відомі вченим Києво-Могилянської академії, вони були в 

бібліотеці цього навчального закладу, педагогічні принципи нідерландського гуманіста 
використовувались при організації навчання.  
Ідеї виховання толерантності яскраво виражені в українській філософії та літературі. Вони звучать 

у творах Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших виданих 
вітчизняних діячів. 
У працях українських мислителів XVII ст. І. Вишенського та К. Ставровецького знаходимо думки 

про рівні права, про дружелюбність та взаємну повагу між людьми різних національностей.  
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У вченні Г. Сковороди Біблія постає взірцем для побудови соціальних відносин. Коло Любові 
окреслюється у Сковороди ланцюжками від людини до людини через Бога, а проблема "гармонійної 
рівноваги" (толерантності) розглядалася як така, що може бути вирішена лише для тих, хто"врагов 
любят, добро воздавая врагам…" [5: 49]. Філософ високо цінував і пропагував культуру, традиції 
українського народу, його народну педагогіку, її принципи і методи. Він порушував питання 
виховання, насамперед, людини-громадянина, патріота, вчив зберігати доброту, дружбу, почуття 
людяності, чистоту помислів і вчинків, совість, миролюбність, "Бога в людині".  
Тарас Григорович Шевченко виділяв добро, ненасилля, волелюбність − як найвище благо, вірив в 

їхню перемогу над злом і тиранією. Іван Франко був впевнений, що людина прагне до щастя, а дорога 
до нього лежить через добро, мир, любов до інших людей. Істинний гуманізм притаманний творам 
Лесі Українки. Її герої є носіями добра, миролюбності, гуманізму, свободи. 
Сутність педагогічних концепцій видатного українського вченого, першого Президента України 

М. С. Грушевського полягає, насамперед, у вихованні гуманістичної, миролюбної особистості. До 
скарбниць нашої національної педагогіки ввійшли ідеї М. Грушевського про формування в молоді 
національної свідомості, в основу якої покладені почуття любові та гордості за приналежність до 
своєї нації. 
Українські педагоги початку XX століття С. Русова та Г. Ващенко пов’язували проблему 

толерантності в педагогіці з проблемою народності. Так, С. Русова наголошувала, що виховання 
моральних якостей дитини починається з виховання любові до рідного краю, до свого народу. "Любов 
до рідної країни − це перший найкращий крок до широкої загальнолюдської гуманності, поваги до 
людей; це вияв самоповаги та бажання собі свободи та незалежності" [6: 61]. 
Г. Ващенко у праці "Виховний ідеал" підкреслював необхідність дотримання гуманістичного 

принципу під час виховання шанобливого та справедливого ставлення до інших народів [7]. 
Розглядаючи генезис виховання, не можна обійти увагою твори А. Макаренка. Його принцип – 

якнайбільше вимогливості до людини, але водночас і якнайбільше поваги до неї – виражає суттєвий 
аспект виховання в дусі толерантності та є основою для його реалізації. Підозрілість, недовіра, 
приниження особистої гідності учня повинні бути виключені зі шкільної практики. 
Ренесанс цих ідей відбувся в середині XX ст. і пов’язаний з ім’ям великого педагога-гуманіста 

В. О. Сухомлинського. Поклавши в основу своєї педагогіки принцип терпимості, В. О. Сухом-
линський створив програму виховання школярів в дусі загальнолюдських цінностей. Серед 
педагогічно впливових елементів цієї програми він виділив насамперед те, що стосується виховання 
душевності – почуттів, що мають характер толерантності, зокрема: тактовність, делікатність, 
чуйність, радість спілкування, чутливість, доброзичливість, вдячність, сердечність, повага до інших. 
Вчений-педагог вважав важливим таке виховання, за якого дитина відчувала б серцем іншу людину 
[8: 7]. На основі почуттів, на його думку, формується система моральних звичок, серед яких він 
виділяв звичку допомагати старим, слабким, одиноким незалежно від того, близькі це люди чи "чужі", 
ділитися своїми радощами, задоволеннями, розвагами з іншими людьми, не завдавати нікому турботи 
чи болю. 
Потужним напрямом в педагогіці, який базується на ідеалах толерантності, є "педагогіка миру", 

що набула величезного розмаху та актуальності в нашій державі. Дослідженням цієї проблеми 
займаються такі вчені як С. Я. Дем’янчук [9],  М. В. Кабатченкo [10], Г. Н. Ковальова [11], 
А. С. Сиротенко [12] та інші. 
Узагальнюючи окремі науково-педагогічні доробки цих учених, суть  виховання толерантності 

можна визначити як: 
− навчання молоді мирно жити в конфліктному світі, шукати засоби виходу з конфліктів без 

використання сили, бути активними в справі підтримки миру на землі; 
− вироблення поваги до людей, дітей, старих, хворих та інвалідів; 
− повага до людей інших національностей, до їх мови, культури; 
− прагнення до встановлення повного взаєморозуміння між усіма народами; 
− відмова від створення "образів ворогів", заміна їх "образами партнерів, друзів". 

Актуальними для педагогіки толерантності є ідеї гуманістичного виховання, над якими працюють 
відомі вчені сучасності, такі як Г. О. Балл [13], В. О. Білоусова [14], О. В. Сухомлинська [15] та багато 
інших.  
В. Євтух, аналізуючи питання міжетнічної толерантності в Україні, робить висновок, що рівень 

толерантності цих відносин дуже високий, але існує тенденція конфлікту з владою, неприязнь на 
регіональному рівні, протистояння в Криму [16: 161]. На його думку, можна кваліфікувати як 
толерантне таке суспільство, в якому засади прав людини є розвинутими, тобто, в якому сформоване 
громадянське суспільство [16: 166]. 
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В умовах незалежної України, науковий інтерес до дослідження етнотолерантності, релігії як 
суспільних феноменів значно зріс. Посилилась увага дослідників до вивчення національної 
самобутності українського православ’я, етноконфесійної специфіки культури, ролі конфесійних 
чинників в утвердженні української національної ідеї, питань становлення в Україні національної 
церкви. Ці проблеми нині плідно досліджують вітчизняні релігієзнавці нової генерації, зокрема 
С. Здіорук [17], О. Саган [18], Б. Яськів [19]. Не обтяжені старими стереотипами, вони демонструють 
перспективні підходи до вивчення окремих аспектів взаємодії етносу і релігії. Проте, політологічного 
осмислення проблем релігії і церкви в контексті етнонаціонального розвитку України бракує й досі. 
На думку С. Здіорука, сучасний період трансформації духовності українського народу вимагає 

вдумливого та ґрунтовного аналізу релігійних цінностей, вивчення етноконфесійної специфіки релігії 
в Україні, усвідомлення і врахування релігійних чинників у національній стратегії розвитку. 
Питаннями співвідношення етносу та релігії, особливостей та історичних форм їх взаємодії 
присвячена робота О. В. Шуби. [20]. 
Значний інтерес становлять надбання педагогіки часів радянської доби, а також сучасних 

російських науковців. 
У сучасній російській педагогіці проведено багато досліджень, пов'язаних з теоретичними 

основами та особливостями практичного впровадження толерантності в життя та практику освітнього 
простору. Це відомі праці Є. В. Бондаревської, В. В. Сєрікова, І. С. Якиманської [21] та низки інших 
авторів. Спільною рисою згаданих досліджень є ідея, що в своєму розвитку освітня система повинна 
орієнтуватися на образ культури XXI століття як "цілісного явища, що робить людей, які населяють 
певний простір, з простого населення – народом, нацією" (Д. С.Ліхачов), як діалогу і взаєморозуміння 
минулих, сучасних і майбутніх культур (М. М. Бахтін, В. С. Біблер). 
Проблема толерантності посідає важливе місце у працях зарубіжних учених-педагогів та класиків 

філософії.  
У Г.-В. Гегеля можна знайти досить чітку схему діалектичного взаємопорозуміння "Я" і "не-Я". 

Відповідно до цієї схеми, толерантність у термінах людської любові фіксується за допомогою 
"зворотного зв’язку", принцип побудови якого наведений ще у релігійних Завітах [22: 64]. 
Співчуття як "першофеномен моралі" займає важливе місце у розробках А. Шопенгауера. 

Притаманні даному явищу передбачливість і поблажливість у реагуванні на всякого "іншого, він 
розглядав як необхідну передумову запобігання збиткам і втратам, суперечкам і сутичкам. 
Принциповою виглядає теза філософа, що "ми повинні кожного сприймати і визнавати з даною його 
індивідуальністю, якою б вона не була" [23: 357]. 
Сутність толерантності як важливої особистісної якості розкриває у своїх працях відомий чеський 

педагог Я. А. Коменський. Автор "Великої дидактики" розробив правила поведінки та ставлення 
вчителя до своїх вихованців, де підкреслив, що вчителями можуть бути кращі, найбільш 
високоморальні з людей [24]. 
Величезний вплив на розвиток педагогічної теорії і практики виховання в різних країнах мав 

авторитарний підхід. Багато його прихильників виступали за виховання дітей в атмосфері насильства 
та страху і вимагали широкого використання покарань. 
На противагу авторитаризму виникає концепція вільного виховання. Так, вихідною позицією 

педагогічних поглядів відомого французького філософа та педагога Ж. Ж. Руссо була ідеалізація 
природного стану людини. На його думку, виховання повинне здійснюватись відповідно до природи 
вихованця. Свобода – одне з природних прав людини, і ніхто не повинен відбирати це право. Роль 
педагога повинна зводитись до того, щоб навести дитину на правильне вирішення проблеми, 
здійснюючи непрямий вплив. Таким чином, акцент робиться на актуалізації активності вихованця, 
розвитку його ініціативи при непрямому і тактовному керівництві наставника. Отже, виховання – це 
не насильницький вплив дорослого, а засіб вільної орієнтації дитини в навколишньому світі. У своїй 
відомій книзі "Еміль, або Про виховання" Руссо писав: "Не давайте вашому учневі ніяких словесних 
уроків; він повинен отримувати їх лише з досвіду; не накладайте на нього ніяких покарань, бо він не 
знає, що таке бути винним; ніколи не примушуйте його просити вибачення, бо він не зумів би вас 
образити" [25: 19]. 
М. Монтесорі визначила місце вихователя в процесі виховання особистості таким чином: завдання 

педагога полягає не у втручанні в природний процес виховання, а в спостереженні за ним без 
посягання на свободу дитини.  
Л. М. Толстой, як основоположник ідеї вільного виховання в Росії, вважав що "єдиним методом 

освіти є досвід, а єдиним критерієм його є свобода". Під свободою Л. М. Толстой розумів 
толерантний вплив однієї людини на іншу з метою формування у вихованця моральних звичок і 
якостей особистості. Розмірковуючи про роботу сільського вчителя, Л. Толстой писав, що "освіта в 
житті та книзі не може бути насильницькою і повинна приносити насолоду учням" [26]. 
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У практичному плані особливий інтерес з точки зору послідовної реалізації ідеї толерантності в 
педагогічній діяльності викликають положення, розроблені відомим французьким вченим С. Френе. 
Його гуманістичні ідеї знайшли відображення у роботі "Педагогічні інваріанти" [27]. 
Серед гуманістів останнього десятиріччя XX століття варто назвати американського вченого 

Б. Спока [28]. Девізом усього життя Б. Спока є: "Усе краще дітям!", "Все для дітей!". Ця система 
виховання побудована на принципах доброти та довіри до дитини. Його теорія – це рішучий перехід 
від авторитарності у спілкуванні з дітьми до толерантності в педагогіці. Б. Спок виступає проти 
авторитарних методів виховання і на перше місце ставить батьківське тепло, свободу дитини, її 
творчу діяльність. 
Уперше питання про педагогічну толерантність порушив німецький науковець М. Бубер. Він 

визначив ряд важливих якостей толерантності, показав зв’язок толерантності з життям людей у малих 
групах, виявив якості толерантної та інтолерантної особистості [29]. 
В основу дослідження етноконфесійної толерантності німецьких мислителів, безумовно, 

покладені, окрім інших, праці М. Вебера та К. Маннгейма. Учення М. Вебера про соціальні функції 
університетської освіти виявилося сполучною ланкою між ідеалом ліберальної освіти та ідеєю 
харизматичної освіти, що бере початок у філософії Ф. Ніцше. Проте, філософська "елітарна традиція" 
у М. Вебера знаходить своє вище втілення не в "авторитарній диктатурі", а в ідеї "меритократичного", 
тобто ділимого суспільства, хрещеним батьком якої став відомий німецький соціолог, філософ, 
політолог К. Маннгейм. 
К. Маннгейм відомий, насамперед, як автор теорії "соціальної освіти", яку він вивів з іншої своєї 

теорії "екзистенціальної детермінації" поведінки і образу мислення людини [30]. Він вважав, що існує 
особлива соціальна група, потенційно здатна вирватися з порочного кола "зв'язаності буттям", – 
творча, "вільно ширяюча" інтелігенція. З інтелігенцією вчений пов'язував надії на збереження 
демократій в епоху "масових спадів", схильних до небезпеки встановлення тоталітарного режиму 
фашистського типу. Ідеї К. Маннгейма мали значний вплив на соціологічну думку Заходу, хоча у 
нього й не було послідовників, які б беззастережно прийняли його соціологічну методологію.  
В основу, власне, конфесійної толерантності у Німеччині, покладені праці батька німецького 

гуманізму Р. Агрікола та Я. Вімпфелінга. 
Лист до друга "Про метод навчання" та шеститомний трактат "De invention dialectica" Р. Агрікола 

мали визначний вплив на подальший розвиток німецької педагогіки. На думку Р. Агрікола, мета 
навчання трояка: спочатку вірно зрозуміти прочитану думку, потім зрозуміле утримати в пам'яті, 
нарешті, постаратися самому що-небудь створити. 
Я. Вімпфелінг, професор і ректор Гейдельбергського університету, у першому систематичному 

трактаті про виховання "Керівник німецького юнацтва" сформулював мету виховання німецького 
юнацтва – моральність на релігійній основі. 
Серед педагогів релігійного напряму можна виділити мислителів, схильних до тієї або іншої 

конфесії, а також учених, які стояли поза конфесійною ідеологією. До першої групи можна віднести 
В. ф. Ферстера, М. Дурша, до другої Р. Штайнера. 
М. Дурш в своїй праці "Педагогіка, або Наука християнського виховання за правилами 

католицької віри" (1845) прагнув довести, що поза католицькою церквою неможливе будь-яке 
виховання. Повне пізнання людської природи він вбачав лише в божественному одкровенні, істинно 
зрозумілому тільки в римо-католицькій церкві, і звідси вивів всі завдання і засоби виховання, які не 
передбачали участі сучасної науки. 
Не зважаючи на те, що містично-антропологічна концепція Р. Штайнера (1861-1925) зовні 

пронизана антиконфесійним духом, її основа нерозривно пов'язана з ідеями християнської педагогіки. 
У роботі "Курс народної педагогіки" він підкреслював, що школа повинна будуватися на глибокому 
пізнанні людини, а її метою може бути, перш за все, формування гуманної особи. Як головний напрям 
виховання Р. Штайнер визначив пошук ефективних шляхів емоційно-естетичного розвитку особи [31: 
245].  
У працях сучасних зарубіжних авторів у сфері релігійного виховання (Р. Арнольд, А. Бухер, 

Г. Дергер, І. Лотт, Ф. Кауфман) наголошується, насамперед, на багатій шкільній традиції церкви, а 
школа, де ведеться релігійне виховання, розглядається як сприятливе середовище для затвердження 
віри, поєднаної з людською культурою. 
Значний внесок у розвиток категорії виховання у педагогіці зробили відомі німецькі вчені 

К. Ясперс та Б. Толькетер, які значно розширили сферу екзистенціальної педагогіки [33: 106]. 
Підсумовуючи наше дослідження, зазначимо, що ідея толерантності завжди посідала чільне місце 

у працях великих мислителів різних епох. І сьогодні це питання, безумовно, набуває особливої 
актуальності, у час глобалізації та розвитку міжнародних відносин, коли часто на одній території 
доводиться співіснувати представникам різних націй та релігій. 
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Акцентована увага на окремих проблемних аспектах змісту і поняття толерантності зумовлює 
значущість подальших наукових пошуків даного напрямку. 
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Кошевич Д. Ю.  Эволюция идеи толерантности в отечественных и зарубежных научных 
исследованиях. 

В статье проанализированы основные исторические подходы формирования этноконфессиональной 
толерантности. Определены приоритетные методики развития идей этноконфессиональной 

толерантности. На основании отечественных и зарубежных исследований обоснована 
актуальность проблемы формирования этноконфессиональной толерантности. 

Koshevych D. Yu. Tolerance Evolution in the Native and International Studies. 

The article analyzes the main historical approaches of ethno-denominational tolerance formation. Priority-
oriented methods of ethno-denominational tolerance ideas development are determined. On the grounds of 
native and international studies the timeliness of ethno-denominational tolerance formation is motivated. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки 
 

© Процюк І. Є., 2010 
108 

УДК 37:811.111:621.397.4 
І. Є. Процюк, 

викладач 
(Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г. С. Протасевича) 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ 

У статті розглянуто актуальні питання реалізації інноваційних освітніх технологій у викладанні 
англійської мови студентам фармацевтичних спеціальностей. Результати реалізації низки 

інноваційних технологій свідчать про зміну рівня мотивації та сприяють розвитку позитивної 
динаміки пізнавального процесу. 

Залучення українських ВНЗ до Болонського процесу та зміна організаційної структури учбового 
процесу передбачає перехід з режиму функціонування ВНЗ у режим розвитку, що безпосередньо 
пов'язано з апробацією і впровадженням в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. 
Метою статті є вивчення аспектів впровадження інноваційних технологій під час вивчення 
англійської мови в процесі підготовки майбутніх фармацевтів.  
Ґрунтуючись на аналізі літературних джерел [1-7], можна зафіксувати взаємозв'язок рефлексії та 

іншомовної культури через занурення в загальнокультурний простір, який уможливлює розуміння 
сутності, особливості, унікальності, неповторності, цінності будь-якого прояву чужої та власної 
культури і мови. Сам процес опанування іншомовної культури сприятиме міжкультурній 
сприйнятливості та гнучкості суб'єкта. 
Отже, необхідно чітко визначити критерії і показники інноваційної діяльності, які дозволять 

оцінити ефективність інновації крізь призму науковості і педагогічного досвіду. Пропонується 
застосувати таку сукупність критеріїв педагогічних інновацій: новизна, оптимальність, висока 
результативність, можливість творчого застосування інновації в масовому досвіді [1: 34]. 
У роботі В. А. Сластьоніна [2: 67, 92-93] наголошується, що інновації, як правило, є результатом 

творчої роботи викладача. У зв'язку з цим зазначається, що в основі інноваційних процесів в освіті 
лежать дві педагогічні проблеми: проблема вивчення, узагальнення і поширення передового 
педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в 
практику. Отже, результатом інноваційних процесів має стати використання теоретичних і 
практичних новацій. 
Враховуючи вищевикладені аспекти реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі ВНЗ, 

конкретизуємо проблему підготовки студентів фармакологічних спеціальностей в межах формування 
навички іншомовної комунікації. Проведений нами аналіз літератури, та досвід роботи в 
Житомирському базовому фармацевтичному коледжі імені Г. С. Протасевича (ЖБФК) свідчить, що 
традиційне навчання іноземній мові (для немовних спеціальностей) орієнтоване на читання, 
розуміння і переклад спеціальних текстів, а також вивчення проблем синтаксису наукового стилю. 
Проте тенденції сучасної освіти вказують, що до кінця навчання студенти повинні сформувати 

культурну обізнаність, що припускає формування таких якостей, як емпатія, толерантність, 
неупередженість до представників інших культур. 
Фахівець ВНЗ – це широко освічена людина, що має фундаментальну підготовку [3: 26]. 

Відповідно, іноземна мова фахівця такого роду є знаряддям виробництва, складовою культури та 
засобом гуманізації освіти. Розгляд професійного становлення особи неможливий поза культурним 
контекстом. 
Зв'язок іншомовної культури і професійного самовизначення відбувається внаслідок взаємодії 

через діалог культур. Ця взаємодія сприятиме розширенню і поглибленню соціокультурної 
компетентності майбутнього фахівця, а також формуванню світогляду особи в цілому. 
Підготовка майбутніх фармацевтів, як показує наш досвід, пов'язана не лише з обсягом знань. 

Цілісна особистість фахівця, поза сумнівом, повинна мати здатність до рефлексії, що дозволяє 
створювати умови для професійного і особистісного розвитку. Ця здатність забезпечуватиме розвиток 
уміння виокремлювати, аналізувати і співвідносити власні дії в предметній ситуації.  
Реалізація практико-орієнтованого підходу в освіті через використання інноваційних технологій, 

на наш погляд, акцентує увагу на розвитку навичок професійного мовного спілкування і ведення 
наукових дискусій. Виокремивши ці компетентності, варто зазначити, що їх формування пов'язано з 
розвитком навичок, умінь і знань у сфері іншомовної комунікації. У цьому дослідженні ми 
орієнтуємося на використання тестових технологій, технологій дебатів і мультимедіа та проектних 
технологій (розроблених на основі методики незакінчених речень). 

Тестові технології. Ми вважаємо, що тест – це інструмент, що складається з кваліметрично 
вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь 
спроектованої технології обробки і аналізу результатів, що призначена для виміру якостей і 
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властивостей особистості, зміна яких можлива в процесі систематичного навчання. Тобто тест – це не 
лише система завдань, оскільки до складу тесту входять, принаймні, ще два компоненти – 
стандартизована процедура проведення та технологія обробки і аналізу результатів [4: 177]. 
В організації роботи з вивчення англійської мови в ЖБФК використовуються переважно тести 

відкритого типу, які за характером відповідей на питання поділяються на два типи: 1) завдання 
доповнення (з обмеженнями на відповіді, із заданими обмеженнями) – студент повинен 
сформулювати відповіді з урахуванням передбачених у завданні обмежень; 2) завдання вільного 
викладення (вільного конструювання, без заданих обмежень) – студент повинен самостійно 
сформулювати відповіді, жодних обмежень на них у завданні не накладається. Методичне 
оформлення тестових завдань у нашому дослідженні відбувається таким чином: завдання формується 
з чотирьох частин: інструкції, тексту завдання (питання), варіантів відповідей, правильної відповіді. 
Інструкція для завдань доповнення може виглядати, наприклад, так: у вільне поле впишіть потрібне 
слово. 
Текст завдання або питання є змістом завдання. Завдання доповнення припускають, що частина 

"варіанти відповідей" не використовується, оскільки студент самостійно формулює і відображає 
відповідь. Правильна відповідь є обов'язковим атрибутом будь-якого тестового завдання; без нього 
завдання втрачає сенс, оскільки не може бути точно оцінено з урахуванням авторського задуму. 
Основна вимога до тестових завдань – вони повинні мати однозначно правильну відповідь. Тести 
цього типу надають найрізноманітнішу інформацію. 
Узагальнюючи і аналізуючи досвід роботи в ЖБФК, можна зробити висновок, що позитивними 

якостями добре складених завдань доповнення є: 1) стислість і однозначність відповідей; 
2) необхідність відтворення відповіді з пам'яті; 3) відсутність необхідності шукати декілька варіантів 
відповіді; 4) простота формулювання питань; 5) простота перевірки. Типовим прикладом 
використання тестових технологій на заняттях англійської мови може служити зразок тесту по темі 
"The History of Development of Pharmacy and Medicine in Europe and Ukraine". Тест складається з двох 
частин: у першій надається перелік слів та словосполучень, наприклад: adulterated drugs, facilitate, 
therapeutist, medical insurance, would-be physician, recertification, indigent тощо; у другій частині 
пропонуються речення з пропущеними словами, наприклад: If you are not entitled to free or subsidised 
treatment from the NHS, you are strongly advised to take out some form of … to cover yourself against 
emergency medical treatment which can become extremely expensive. There are also some state-supported 
clinics and hospitals where the poor and elderly may receive free or low-cost treatment and some doctors 
devote a small percentage of their time to treatment of the … Студенти повинні заповнити пропуски, 
обравши необхідні одиниці із запропонованого переліку. 
Використання цього тесту в учбовому процесі визначається необхідністю оцінки рівня 

сформованості навичок при вживанні лексичних одиниць. Результативністю виконання такого 
завдання буде розуміння загального змісту тексту і виконання завдання на співвідношення, що, на 
нашу думку, є складною розумовою операцією, заснованою на аналізі тексту, встановленні причинно-
наслідкових зв'язків тощо. 
Багатократне використання цього тесту в учбовому процесі дозволило виокремити типові помилки 

студентів під час засвоєння лексичних одиниць і орієнтації в предметному змісті теми. Досить високі 
показники результативності виконання цього тесту показують студенти з високим рівнем мотивації 
до предмету і вільною орієнтацією та інтерпретацією предметного змісту за темою "Історія розвитку 
фармакології та медицини в Європі та Україні". Використання в учбовому процесі завдань вільного 
викладу представлено через використання методики незакінчених речень. Такий підхід дозволяє не 
обмежувати студента жорсткими рамками предметного змісту. Можливе використання різних 
прийомів аргументації, наведення прикладів, пов'язаних з актуалізацією власного досвіду студента. 
Студентам пропонується закінчити такі речення, як, наприклад: Preventing epidemic means… Medical 
care includes… тощо. Цей тип тесту спрямований на оцінку рівня володіння понятійним апаратом і 
міри його сформованості.  

Інформаційні технології. З інформаційно-технологічної точки зору процес навчання передбачає 
організацію і застосування технічних засобів, що забезпечують освітній процес. У сучасній літературі 
виокремлюють три основні типи інформаційних технологій: кейс-технології; телевізійні технології; 
мережеві технології навчання. Уявлення про методику використання зазначених інноваційних 
технологій під час вивчення англійської мови постійно розширюється і збагачується [5]. Кейс-
технології – це технології, засновані на комплектуванні наборів (кейсів) навчально-методичних 
матеріалів з їх подальшою доставкою студентам для самостійного опрацювання. Організація і 
проведення групових занять з англійської мови ЖБФК передбачає особисту присутність викладача. 
Мережеві технології використовуються в організації занять з англійської мови як реалізація усіх 

форм взаємодії між викладачем і студентами, а саме: 
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− в мережі можуть бути представлені навчально-методичні матеріали, призначені для 
самостійної роботи студентів; 

− за допомогою мережі можна організувати спілкування і консультації з викладачем; 
− мережа надає можливість взаємодії групи студентів між собою і з викладачем. 

Тому можна говорити про те, що мережеві технології є найбільш перспективними у сфері 
розвитку відкритої освіти. Проте, на наш погляд, найбільш ефективним є мультимедіа-підхід, 
заснований на використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій. 
Найпоширенішими технологіями, які використовуються нами для організації самостійної роботи 
студентів ЖБФК, є технології створення і розміщення в мережі електронних підручників, навчальних 
і тестуючих програм. Найбільш поширеним способом взаємодії викладача і студента в нашому 
випадку є електронна пошта. 
Для групового спілкування студентів і викладача використовуються такі мережеві технології, як 

форуми, дошки оголошень, чати, групи новин, відеоконференції і аудіоконференції. Відео- і 
аудіоконференції забезпечують найвищу міру інтерактивності, проте їх постійне використання в 
учбовому процесі сьогодні видається майже нереальним через високу вартість цих технологій. 
Досвід викладання англійської мови в ЖБФК дозволяє дійти висновку про ефективність інтеграції 

мережевих і ТБ-технологій. В межах вивчення англійської мови студентами ЖБФК 
використовуються також мультимедіа-технології: відеоматеріали і ресурси Інтернет (наприклад, The 
English Learner Movie Guides [6]). Поєднання цих технологій дозволило нам створити методичну 
розробку до фільму "The Nutty Professor", яка включає декілька типів завдань: 

− завдання, що виконуються перед переглядом фільму; 
− завдання, що передбачають самостійну роботу студентів у пошуку, відборі та 

систематизації інформації (використовуючи ресурси Інтернет); 
− завдання, що виконуються після перегляду; 
− підсумкове завдання-презентація. 

До першої частини завдань входить знайомство з персонажами фільму і стисло надається 
(англійською мовою) зміст фільму. Студентам надається медична термінологія, з якою вони 
зустрінуться під час перегляду фільму. Завдання після перегляду фільму включають питання на 
загальне розуміння змісту фільму, його окремих частин та на засвоєння професійної лексики. 
Завдання-презентація є завершальним. 
Складна методична конструкція і супровід використаної технології пояснюється орієнтацією 

діяльності викладача на постійне занурення студента в контекст іншомовної культури (соціальних 
зразків і комунікативних кліше). Результативність виконання цього завдання оцінюватиметься з точки 
зору сформованості власної позиції студента, її аргументованістю і здатністю критично оцінювати 
ситуацію. 

Технологія "Дебати". Формування комунікативної компетентності у студентів ЖБФК під час 
вивчення англійської мови є одним з пріоритетних завдань. Ефективне вирішення поставленої задачі 
стає можливим через використання на заняттях технології "Дебати", яка зорієнтована на підготовку 
студента до життя в умовах ринкової економіки, плюралізму політичних цінностей та ідеологій, 
пріоритету прав і громадянських свобод. У літературі "Дебати" розглядаються як суперечка за 
встановленим регламентом і правилами [7: 9-10]. Введення в учбовий процес технології "Дебати" 
сприяє, на нашу думку, формуванню логічного і критичного мислення студентів, навичок організації 
своїх думок, навичок усного мовлення, навичок риторики, емпатії і толерантності, упевненості в собі, 
здатності працювати в команді, здатності концентруватися на суті проблеми, навчанню поведінці під 
час публічного виступу. Отже, результативність, те на що спрямовано використання в учбовому 
процесі ЖБФК інноваційних технологій, полягатиме в тому, що предметні і метапредметні знання, 
отримані на заняттях з англійської мови: 

− є засобом формування комунікативної культури студента; 
− сприяють розвитку особистості студента; 
− є ефективним засобом сприйняття студентами цінностей відкритого суспільства; 
− є ефективним засобом соціалізації студентів. 

Досвід використання технології "Дебати" під час вивчення англійської мови показує, що ця 
технологія є ефективним методом розвитку комунікативних навичок студентів. Оскільки дебати 
включають різні форми діяльності, вони розвивають навички слухання і розуміння, читання і ведення 
записів іноземною мовою. Однією з тем дебатів, що проводяться на заняттях з англійської мові в 
ЖБФК, є "Евтаназія: за і проти". Дебатам передує вивчення тем: "Фізіологія людини", "Сильнодіючі 
медичні препарати", "Наркотичні речовини", "Отрутні речовини", "Медицина і закон". В межах 
запропонованої тематики розглядаються не лише теоретичні питання, але й прецеденти. Предметна 
підготовка з англійської мови перед дебатами організована таким чином, що студенти вже 
ознайомлені зі словами-зв'язками та фразами, що допомагають висловити позицію промовця: 
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consequently, accordingly, nevertheless, however, in fact, indeed, above all, on the one hand, on the other 
hand, in addition to, while, it seems to me that, what worries me is, personally I'm more interested in, in my 
opinion, to my mind. Організаційно готуються дві команди: прихильники та опоненти. Під час дебатів 
обговорюються питання історії та видів евтаназії, ставлення до евтаназії у суспільстві, евтаназія, 
політика і законодавство, евтаназія та клятва Гіппократа, евтаназія тварин тощо. Експерти, у свою 
чергу, стежать за ходом дебатів, оцінюють роботу команд. 
Результативність цього заняття полягає в опрацюванні навичок вільного володіння лексичним 

матеріалом, комунікативній компетентності, умінні складати доповідь, ставити питання і відповідати 
на них тощо. Таким чином, реалізація інноваційних технологій під час викладання англійської мови 
для студентів фармакологічних спеціальностей організована через поєднання ряду технологій, 
заснованих на функціонально-комунікативній лінгводидактичній моделі мови і розробці цілісної 
системи навчання студентів мовному спілкуванню на професійні теми. Отримані результати 
реалізації низки інноваційних технологій (мультимедіа, дебати тощо) дозволяють зробити висновки 
щодо зміни рівня мотивації студентів до предмета. Із зовнішнього (формального), заснованого на 
отриманні оцінки, він стає глибоко особистісним і переходить до сфери професійних інтересів 
студента. Зміна мотивації сприятиме розвитку позитивної динаміки пізнавального процесу. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні проблеми реалізації інноваційних 
технологій під час підготовки спеціалістів різних фахових напрямків. 
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Процюк И. Е. Использование инновационных технологий в изучении английского языка в 
процессе подготовки будущих фармацевтов. 

Рассматриваются актуальные вопросы реализации инновационных образовательных технологий в 
преподавании английского языка для студентов фармакологических специальностей. Представлены 
результаты реализации ряда инновационных технологий (мультимедиа, дебаты и пр.), которые 
позволяют сделать заключение об изменении уровня мотивации, что находит свое отражение в 

развитии позитивной динамики познавательного процесса. 

Protsyuk I. Implementing Innovative English Teaching Techniques in Pharmacology Students Training. 

The paper seeks to provide a comprehensive analysis of implementing innovative English teaching 
techniques in pharmacology students training. The results of implementing innovative English teaching 

techniques (multimedia, debates etc.) indicate the motivation level change which enables positive dynamic 
development of educational process. 
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СТАН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХІХ СТ. 

У статті досліджено організаційні, педагогічні і методологічні аспекти викладання іноземних мов у 
перші десятиріччя діяльності Харківського, Київського та Новоросійського університетів України 
ХІХ ст. З’ясовано суспільно-історичні та культурно-освітні чинники, які зумовили включення 
іншомовного компонента у зміст вищої освіти та вплинули на визначення пріоритетів у 

співвідношенні навчання класичних та європейських мов. 

Основним завданням сучасної вищої освіти України є підготовка студентів до інтеграції в 
європейську спільноту та надання можливості ефективно реалізувати власний потенціал на 
міжнародній арені, використовуючи засоби іншомовної комунікативної компетентності. У наш час 
навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах займає пріоритетну позицію для всіх 
спеціальностей, оскільки розуміння та володіння іноземною мовою є невід’ємним атрибутом 
висококваліфікованого спеціаліста в умовах сучасного ринку праці. 
Для відтворення цілісної картини процесу становлення та набуття авторитетної ролі іншомовного 

компонента в контексті історії вищої освіти України необхідно дослідити початкове становище 
викладання іноземних мов у перших вітчизняних вузах ХІХ століття – періоду розгортання 
соціокультурних та суспільно-політичних процесів, які стали підґрунтям для формації та подальшої 
розбудови вищої школи України у складі Російської імперії. 
Дослідження навчання іноземних мов в університетах України на початку їхнього становлення 

описані у працях істориків, які безпосередньо були задіяні в науково-освітній діяльності даних 
університетів – це Д. І. Багалій, В. П. Безескул, В. С. Іконніков, О. І. Маркевич. Аналіз історичного 
розвитку методів навчання іноземних мов детально опрацьований у доробку К. О. Ганшиної, 
І. О. Грузинської, І. В. Рахманова, Л. В. Щерби та ін. Також знаходимо загальне висвітлення проблем 
викладання іноземних мов (класичних та сучасних) у контексті історії освіти Росії ХІХ століття у 
дисертації Л. Ю. Нікшикової "Історико-педагогічні основи викладання іноземних мов у Росії ХІХ – 
початку ХХ століття". Проте огляд вітчизняних наукових робіт засвідчив недостатнє висвітлення 
аспектів, пов’язаних із становленням іншомовного компонента в навчальному процесі вищої школи 
України ХІХ століття. Натомість виявлено, що низка науковців присвятили свої праці дослідженню 
навчання іноземних мов у контексті шкільної та гімназійної освіти України ХІХ – ХХ століття 
(Н. В. Борисова, Т. В. Литньова, А. Ю. Долапчі).  

Мета статті – дослідити стан навчання класичних та іноземних мов у перші десятиріччя 
функціонування Харківського, Київського та Новоросійського університетів ХІХ століття, 
охарактеризувати методи навчання, викладацький склад, задіяний у процесі навчання іноземних мов.  
Період ХІХ ст. у галузі освіти Російської імперії, зокрема підросійської України, відзначений 

початком курсу "європеїзації" та реформування устрою академічної сфери з метою організації 
освітнього процесу на кшталт західноєвропейського. У 1804 році заснований Харківський 
імператорський університет та виданий перший в історії Росії університетський Статут, згідно якого 
університет набував статусу особливого вищого навчального та наукового закладу з чіткою 
структурою, визначеним змістом навчально-виховного процесу, системою академічних посад, та 
сукупністю навчальних дисциплін, орієнтованих на програми європейських університетів. 
Аналізуючи положення Статуту 1804 р., які лягли в основу діяльності Харківського університету, 

необхідно виокремити важливі пункти, що стосуються організаційних аспектів мовного компонента. 
Насамперед, у складі університету функціонували чотири факультети (відділення), з-поміж яких 
відділення словесних наук налічувало сім кафедр гуманітарного профілю, включаючи три мовні 
кафедри, а саме: грецької мови і словесності, старожитностей і латинської мови, східних мов [1].  
Варто зазначити, що викладання дисциплін здійснювалось в основному латинською мовою, 

оскільки латинь була мовою науки та навчання в університетах Західної Європи. Крім того, наявність 
класичних мов у навчальних програмах сприяла обізнаності студентів у питаннях філософії, культури 
та літератури доби Античності. Натомість вивченню європейських іноземних мов не надавали 
вагомого значення, тому для цих дисциплін не передбачалось кафедр, а викладачам не присвоювали 
професорських звань. Як наслідок, французька, німецька, англійська та польська мови читались 
лекторами на додаткових курсах при університеті.  
Поряд із латиною для викладу матеріалу використовувались російська, німецька та французька 

мови, де дві останні були рідними мовами викладачів-іноземців, вихідців з Німеччини та Франції. Це 
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пояснювалось тим, що згідно вимог Статуту частина професорсько-викладацького складу набиралась 
за кордоном, переважно з країн втягнених у наполеонівські війни. З іншого боку, матеріальні умови 
життя професорів російських університетів, враховуючи соціальні пільги, виглядали досить 
привабливими, а переїзд до щойно заснованого університету в Харкові надавав іноземним фахівцям 
можливість швидкого кар’єрного росту та підвищення соціального статусу [2: 48]. 
Однак, досліджуючи викладацький склад на початковому етапі існування університету, було 

встановлено, що з початком академічного року до роботи приступила лише половина запланованих 
викладачів, серед яких був один лектор іноземної мови. Для порівняння наведемо дані зі Статуту, які 
свідчать, що в кожному університеті, незалежно від кількості студентів, було заплановано постійний 
штат викладачів, який мав нараховувати трьох лекторів іноземних мов (французької, англійської, 
німецької) [3]. 
Особливої уваги заслуговує кафедра східних мов, на якій вже з моменту відкриття вузу почав 

викладати вчений німецького походження Й. Г. Барендт. Будучи професійним сходознавцем, він 
читав в університеті курс давньоєврейської мови, проводив відповідні практичні заняття та намагався 
ознайомити студентів і з основами арабської мови. Проте, після смерті Й. Г. Барендта в 1805 році 
кафедра залишалась вакантною до 1827 року. Відродження традицій орієнталістики в Харківському 
університеті пов’язане із початком викладацької діяльності професора І. Дорна, який доклав значних 
зусиль, щоб підготувати фундамент для навчання арабської, перської, санскриту, давньоєврейської та 
ефіопської мов [4: 9].  
Доречно відзначити, що відділення словесних наук налічувало високоосвічених викладачів 

класичних та іноземних мов, серед яких філолог та історик К. Роммель, котрий читав лекції з 
латинської мови; перший декан даного відділення, професор Л. Умляуф викладав німецьку мову; 
Якоб Белен де Балю, професор давньогрецької мови, відомий у вченому світі як перекладач 
французькою мовою, викладав на додаткових курсах італійську мову [5: 77]. 
Щодо системи дидактичних і методичних елементів навчального процесу, то варто вказати, що на 

гуманітарних відділеннях головною формою викладання матеріалу була лекція, а семінарські та 
практичні заняття майже не проводились. У результаті застосування граматико-перекладного методу 
навчання іноземних мов основними видами практичної діяльності на заняттях були читання і 
переклад текстів, механічне заучування вокабуляру і граматики, що відображало основні принципи 
дедуктивного підходу до організації навчального матеріалу та його засвоєння студентами. 
Ситуація з мовним компонентом у Київському імператорському університеті св. Володимира, 

заснованого в 1834 р., була більш оптимістичною порівняно з Харківським університетом. Як 
свідчать джерела, на обох факультетах вузу викладались французька, німецька та польська мови, 
лекторами яких переважно були колишні викладачі Волинського ліцею. Більш того, німецька і 
французька мови були обов’язковими для студентів історико-філологічного відділення та одна з цих 
мов – для студентів інших відділень. 
Для ілюстрації повної картини укомплектованості кафедр класичних та європейських іноземних 

мов доцільно звернутись до "Біографічного словника професорів університету св. Володимира" 
В. С. Іконнікова, котрий надає відомості про професорсько-викладацький склад даного навчального 
закладу за перші 50 років його існування у хронологічному порядку, а саме: 

− французька мова: А. К. Плянсон (1834-1839), А. А. Борель (1839-1868), Л. Е. Пекюст (1876 – ?); 
− німецька мова: А. Ф. Лідль (1834-1839), С. І. Краузе (1839-1864), А. Е. Свенсон (1865-1873), 

І. В. Лукашевич (1875-1882), Ф. К. Андерсон (1883 – ?); 
− англійська мова: Н. С. фон-Фрейман (1834-1846), А. Н. Томпсон (1847-1848), 

Д. С. Сипневський (1849-1864), В. В. Даніель (1865-1878), Я. Я. Госкінс (1879 – ?); 
− італійська мова: Ф. П. Бертоні (1834-1868); 
− польська мова: І. І. Микульський (1834-1835), О. В. Корженевський (1835-1836); 
− чеська мова: К. Ф. Страшкевич (1846-1847); 
− грецька словесність: М. Ю. Якубович (1834-1837), А. І. Ставровський (1836-1837), 

І. Я. Нейкірх (1837-1869), А. К. Деллен (1839-1840), К. Ф. Страшкевич (1840-1868), та ін. 
− римська словесність: М. Ю. Якубович (1834-1839), О. П. Корженевський (1834-1838), 

І. О. Гриневич (1839-1840), А. К. Деллен (1839-1867), та інші [6: 4]. 
Зупиняючись на характеристиці викладачів-мовознавців Київського університету, варто навести 

коментар із праці видатного історика М. Ф. Владимирського-Буданова аналізуючи який, можна 
зробити висновок, що штат викладачів за рівнем підготовки та бажанням працювати був 
неоднорідним, що безпосередньо позначалось на якості навчання студентів: "Лектором німецької 
мови був вихованець та педагог Волинського ліцею А. Ф. Лідль, який був не тільки хорошим знавцем 
свого предмету, але і добросовісним викладачем… Протилежними якостями відрізнявся лектор 
французької мови, ополячений француз А. К. Плансон" [7: 122-123]. 
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Безперечно, незадовільні характеристики у викладацькій діяльності лекторів іноземних мов мали 
місце, однак представники європейської науки вносили новий погляд на методи і зміст навчання та 
дидактику вищої школи. Так, у другій половині ХІХ ст. викладачі-практики іноземних мов почали 
переходити від дедуктивного методу навчання до індуктивного, який полягав у практичному 
володінні іноземною мовою і набутті комунікативних навичок "живого" спілкування.  
Проте, європейські мови, маючи другорядну значимість, не вводились до числа кафедральних 

дисциплін до кінця ХІХ ст.; протягом першого десятиріччя існування Київського університету на 
вивчення сучасних мов було відведено майже вдвічі менше годин, ніж на класичні мови, на 
викладання яких було відведено від 9 до 11 годин на тиждень, лектори французької і німецької мов, 
натомість, викладали по 6 годин на тиждень, італійської – лише по 3 години [7: 240]. 
Третій із плеяди українських університетів ХІХ століття – Новоросійський імператорський 

університет, заснований у 1865 р., займав одне із провідних місць у формуванні системи освіти та 
розвитку наукових досліджень і культури в Україні ще з самого початку свого існування. Аналізуючи 
склад факультетів університету та академічні дисципліни, яким віддавали перевагу при вступі 
студенти, можна дійти висновку, що навчальний процес у вузі був сфокусований на викладанні 
природничих і юридичних наук та класичної філології, яку представляли професори, видатні 
філологи-класики Ф. Є. Корш, Ф. А. Струве, Е. Р. фон Штерн [8]. 
Після затвердження Статуту 1884 року, положення якого були спрямовані на виховання молоді в 

дусі реакційних ідеологічних постулатів, ставку було зроблено на вивчення класичних мов та 
античної літератури, з метою відволікти студентів від політики та бажання взяти участь у 
революційному русі. Для чіткого розуміння заанґажованості академічного року вивченням матеріалу 
з класичних дисциплін наведемо цифри – із загальної кількості годин (2816) кафедрам класичного 
спрямування відведено 1856 годин, що становило близько 67% [9: 42]. 
Не зважаючи на те, що до складу історико-філологічного факультету входили окремі кафедри 

іноземних мов, що забезпечували викладання французької, німецької, англійської та італійської, ці 
лекції практично не відвідувались з тієї причини, що викладачі не мали педагогічної та методичної 
підготовки. До того ж, рішенням Ради історико-філологічного факультету від 1865/66 академічного 
року іноземні мови вважалися для студентів усіх факультетів необов’язковими, хоча знання однієї 
мови (за вибором студента – французької чи німецької) було необхідним, якщо студент хотів 
отримати ступінь кандидата [9: 365]. 
Щодо подальшого становища викладання іноземних мов у Новоросійському університеті, то з 

1900-х років кафедри іноземної філології перестали функціонувати, а заняття проводились лекторами 
за бажанням студентів аж до відновлення роботи кафедр у 30-х роках ХХ століття.  

Висновок. Отже, на основі аналізу проблеми викладання іноземних мов у період становлення 
університетської освіти в Україні у ХІХ ст. можна встановити такі закономірності й тенденції: 

− впровадження навчання іноземних мов у зміст освіти українських університетів на території 
Російської імперії в період ХІХ століття ґрунтувалося на наслідуванні традицій європейської 
системи освіти, яка диктувала передову методологію викладання іноземних мов у вищих 
навчальних закладах; 

− роль європейських іноземних мов у навчальному процесі не набувала вагомого значення до 
ХХ ст., що було зумовлено зосередженням академічних програм на вивченні класичних мов, 
зокрема латини, яка мала статус мови освіти, науки і дипломатії; 

− навчання іноземних мов переважно реалізовувалось за допомогою дедуктивного методу, 
який полягав у формальному засвоєнні мовного матеріалу шляхом перекладу та механічного 
заучування/ 
Перспектива подальших досліджень цієї проблеми пов’язується нами з вивченням навчальних 

планів, програм, підручників, організації практичних занять з іноземних мов в університетах України 
ХІХ ст. з метою виявлення тенденцій історичного розвитку методики викладання іноземних мов у 
системі вищої освіти нашої держави. 
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Семенцова Ю. Н. Состояние обучения иностранным языкам в период становления 
университетского образования в Украине в ХІХ в. 

В статье исследованы организационные, педагогические и методологические аспекты преподавания 
иностранных языков в первые десятилетия деятельности Харьковского, Киевского и 

Новороссийского университетов Украины ХIХ в. Выяснены общественно-исторические и культурно-
образовательные факторы, которые обусловили включение иноязычного компонента в содержание 
высшего образования и повлияли на определение приоритетов в соотношении обучения классических 

и европейских языков. 

Sementsova Yu. M. The State of Foreign Language Teaching in the Period of University Education 
Formation in Ukraine in the 19th Century. 

The article deals with the study of organizational, pedagogical and methodological aspects of the foreign 
language teaching in the first decades of activity of Kharkiv, Kyiv and Novorossiysk universities of Ukraine 

in the 19th century. It examines social, historical and cultural factors due to which the foreign language 
component was included in the content of higher education and which determined priorities between 

teaching classical and European languages.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ 
В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 

У статті розглядаються особливості підготовки менеджерів аграрної сфери економіки, 
порівнюється вітчизняний досвід з досвідом російських та білоруських вищих аграрних закладів. 
Обґрунтовується необхідність формування критеріїв управлінських знань, вмінь та навичок 

майбутніх менеджерів аграрної сфери економіки. Визначаються стратегічні напрямки у діяльності 
вищих аграрних навчальних закладів України. 

Постановка проблеми. Нині, коли Україна активно долучилася до процесу входження в 
європейський освітній простір, повинні статися також необхідні  зміни в педагогічній теорії й 
освітній практиці. Це, безумовно, стосується також і вищої школи, яка має забезпечити якісну 
підготовку майбутніх менеджерів, зокрема для аграрної сфери економіки.  

Аналіз досліджень і публікацій. На етапі реформування національної вищої освіти набувають 
практичного значення питання, пов’язані з підготовкою майбутніх менеджерів аграрної сфери 
економіки. Загальні питання професійної підготовки менеджерів та змісту професійної освіти, 
розкриті в працях А. Алексюка, В. Андрущенка, С. Батишева, І. Беха, К. Богатирьова, Л. Влодарскої-
Золи, В. Галузинського, І. Герасимова, М. Євтуха, Г. Єльнікової, І. Зязюна, О. Капітанець, 
Л. Карамушки, В. Лівенцова, Н. Ничкало, О. Фастовець, Н. Черненко та інших науковців, є 
теоретичною основою дослідження педагогічних умов професійного становлення майбутніх 
менеджерів. 

Метою цієї статті є розгляд особливостей підготовки менеджерів аграрної сфери економіки, 
порівняння вітчизняного досвіду із досвідом російських та білоруських вищих аграрних закладів та 
обґрунтування необхідності формування критеріїв управлінських знань, вмінь та навичок майбутніх 
менеджерів аграрної сфери економіки.  

Виклад основного матеріалу. Вища школа в Україні, насамперед, зорієнтована на задоволення 
освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, 
відтворення інтелектуального й духовного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, техніки й 
культури на світовий рівень, становлення державності та демократії в суспільстві, забезпечення ринку 
праці висококваліфікованими фахівцями на таких засадах: 
По-перше – це національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у збереженні і примноженні 

національних освітніх традицій. Вища освіта покликана виховувати справжнього громадянина 
України, для якого нагальною є потреба у фундаментальних знаннях та у підвищенні 
загальноосвітнього й професійного рівня, асоціюється зі зміцненням своєї держави. 
По-друге, розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватись законам ринкової економіки. Вищій 

школі необхідно орієнтуватись не лише на ринкові спеціальності, але й наповнити зміст освіти 
новітніми матеріалами, запровадити сучасні інноваційні технології навчання з високим рівнем 
інформатизації навчального процесу, вийти на творчі, ділові зв’язки із замовниками фахівця. 
По-третє, розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті тенденцій розвитку світових освітніх 

систем, у т.ч. європейських. Зокрема, привести законодавчу й нормативно-правову базу вищої освіти 
України до світових вимог, відповідно структурувати систему вищої освіти та її складові, 
упорядкувати перелік спеціальностей, переглянути зміст вищої освіти, забезпечити інформатизацію 
навчального процесу та доступ до міжнародних інформаційних систем. Розвиток аграрної освіти в 
Україні зумовлюється загальними тенденціями до зростання глобалізації, інформатизації всіх сфер 
людського життя, вступом до СОТ, приєднанням до Болонського процесу. Тому перед вищими 
аграрними навчальними закладами у нинішній ситуації стоїть надзвичайно складне завдання – 
вистояти в умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг. Досягти цього можна, 
використовуючи інноваційні технології, які дають можливість випереджати вимоги споживачів. 
Для цього необхідно оновити систему освіти, забезпечити ВНЗ інноваційною науковою 

діяльністю, вдосконалити науково-методичне забезпечення, віднайти нові методи вдосконалення 
управління навчальними закладами. Одним із стратегічних напрямів у діяльності вищих аграрних 
навчальних закладів України є оновлення кадрового потенціалу аграрного сектору на основі 
підготовки висококваліфікованих технологів, менеджерів виробництва та інших фахівців ринкової 
економіки, залучення до управління в аграрній сфері економіки талановитої молоді. В умовах 
ринкових змін, жорсткої конкуренції істотного значення набуває кадровий фактор управління 
конкурентоздатністю аграрних підприємств, зокрема рівень кваліфікації менеджерів усіх рівнів 
управління. У цьому випадку саме висока кваліфікація управлінських кадрів виступає 
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інтелектуальним ресурсом не лише для менеджера як носія цього ресурсу, а й організації в цілому. На 
сьогодні перед вищими навчальними закладами стоїть надзвичайно важливе завдання  розробити 
критерії управлінських знань, вмінь та навичок майбутніх менеджерів аграрної сфери економіки. 
Адже, вони будуть керувати, наприклад, фермами, рільничими, тракторними бригадами, 
транспортними підрозділами. Тобто, постає питання: чи повинні вони володіти лише сукупністю 
технологічних чи технічних знань, чи все ж таки управлінських? Безперечно, сучасному менеджеру 
аграрної сфери економіки необхідні не лише технологічні знання, а й знання з менеджменту. Проте, 
традиційно на посадах операційних менеджерів працюють переважно галузеві фахівці з освітньо-
кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст", тобто це випускники технікумів, які мають лише 
спеціальну фахову підготовку, проте не мають управлінської підготовки. І той факт, що аграрними 
підприємствами сьогодні управляють в основному практики-кваліфіковані робітники є свідченням 
того, що необхідною є підготовка для цієї ланки управлінських кадрів зі спеціальності "Організація 
виробництва" за напрямом підготовки "Менеджмент". За умов трансформації економіки нагальною 
проблемою є також підготовка галузевих фахівців, які виступають водночас менеджерами. Тобто, 
спеціалісти з агрономії, зооінженерії, механізації сільського господарства повинні мати, по-перше, 
ґрунтовні знання з економіки, фінансів, бухгалтерського обліку, інформатики, адже ефективність 
виробничого підрозділу визначається рівнем отримуваного прибутку і саме тому їхні рішення 
повинні бути економічно обґрунтованими. А по-друге, головні спеціалісти виступають в ролі 
керівників відповідних служб, до складу яких входять рядові спеціалісти, отже ці фахівці повинні  
мати необхідні знання, вміння та навички з управління персоналом, психології управління, 
конфліктології, основ педагогіки та психології, соціології. Зміни в економіці зумовлюють підходи 
щодо професіоналізації управління, що в свою чергу вимагає певних змін і в підготовці професійних 
менеджерів. Для сучасних ринкових умов характерними є невизначеність та ризики, а критерієм 
ефективності управління є досягнення максимальної прибутковості діяльності підприємства, і це 
відповідно вимагає від менеджера знань не лише з технології виробництва, а й знання економічних 
механізмів функціонування підприємства. Тобто на зміну менеджерові з техніко-технологічною 
підготовкою повинен прийти менеджер з економічною освітою, який володіє арсеналом 
управлінських знань, вмінь та навичок і, який водночас має високий рівень технічних та 
технологічних знань.  
За даними фахівців у галузі менеджменту, на сьогодні в національному господарстві налічується 

приблизно 1 млн. посад керівників. Інші дані свідчать про те, що нині  для промисловості та 
сільського господарства необхідно менеджерів десь приблизно від 200 тис. до 100 тис. осіб [1: 145]. 
Очевидним є той факт, що таку потребу в короткий термін вищі навчальні заклади задовольнити не 
зможуть. Тобто нагальною є проблема підготовки не лише "чистих" агрономів, зоотехніків, інженерів, 
а й вчених агрономів-менеджерів, зооінженерів-менеджерів, інженерів-менеджерів тощо. У цьому 
напрямку є певні організаційні труднощі, адже мова йдеться про різнопланові напрямки підготовки 
фахівців. 
Ми спробували в межах роботи над статтею проаналізувати, яким чином здійснюється підготовка 

менеджерів для аграрної сфери в різних вищих аграрних навчальних закладах країн простору СНД і 
порівняти цей досвід із досвідом вітчизняних вищих аграрних закладів. Так, на сьогодні в Росії 
налічується понад 1000 вищих навчальних закладів (із них 409 є недержавними), в яких навчається 
приблизно 7 млн. студентів. Водночас ситуація на ринку праці зараз є такою, що майже приблизно 
половина випускників російських ВНЗ з різних причин не працює після їх закінчення за 
спеціальністю. У Росії приблизно з 1997 року здійснюється підготовка інженерів-менеджерів для 
високотехнологічних галузей виробництва. Це було зумовлено тим, що необхідним стало 
вдосконалення управління всіх стадій життєвого циклу наукомісткої продукції (фундаментальні та 
пошукові дослідження, дослідно-конструкторські розробки, вивчення ринків збуту, організація 
виробництва та підтримка їх ефективної експлуатації, утилізація). Вище зазначене зумовило потребу 
в підготовці фахівців широкого профілю, які повинні володіти не лише інженерними знаннями, 
вміннями та навичками, що пов’язані з високими технологіями виробництва, проте й з професійними 
здібностями менеджера-економіста [2; 3: 48-50 ]. А з 1997 р. згідно Указу Президента РФ від 23 липня 
1997 р. в Росії реалізується Президентська програма підготовки управлінських кадрів, стратегічною 
метою якої є сприяння розвитку управління для підвищення конкурентоздатності й ефективності 
російських підприємств в умовах глобалізації економіки. У рамках Президентської програми щорічно 
навчається близько 5000 керівників реального сектору економіки, в тому числі близько 280 осіб в 
одинадцяти регіональних центрах Міжнародного інституту менеджменту ЛИНК (освітня мережа 
ЛИНК – Learning International NetworK) – організація мережевого типу, що надає послуги 
міжнародного рівня в галузі бізнес-освіти), які акредитовані Федеральною Комісією з організації 
підготовки управлінських кадрів. А в Московському державному технічному університеті імені 
М. Е. Баумана підготовка інженерів-менеджерів здійснюється на факультеті інженерного бізнесу й 
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менеджменту за спеціальністю "Менеджмент" (спеціалізація "Державне регулювання економічних 
ресурсів", "Інноваційний менеджмент та контролінг на підприємствах", "Промислова логістика", 
"Інформаційні технології управління"). У структурі навчального навантаження їх професійної 
підготовки інженерно-технологічні дисципліни складають 35 % загального обсягу, економічні 
дисципліни – 30 %, управлінські – 35 % [4: 45-46.]. Серед вищих навчальних закладів Росії аграрні 
заклади посідають належне місце. Серед цих закладів підготовкою менеджерів займаються наступні: 
Московська сільськогосподарська академія К. О. Тімірязєва, Воронезький державний аграрний 
університет ім. К. Д. Глінки, Казанський державний агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна, 
Кубанський державний аграрний університет (Краснодар), Новосибірський державний аграрний 
університет, Пермська державна сільськогосподарська академія, Санкт-Петербурзький державний 
аграрний університет, Ставропольський державний аграрний університет та ін.  
Починаючи з 2003 року, Казанський державний агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна 

спільно з Університетом прикладних наук Вайенштефан (Німеччина) здійснює підготовку магістрів 
за фахом 6N0507-"Менеджмент", за спеціалізацією міжнародного магістерського курсу "Аграрний 
менеджмент". За даною програмою працюють 15 вузів країн СНД, з якими встановлені тісні 
партнерські відносини з питань підготовки магістрів аграрного менеджменту. Так, з 22 по 29 квітня 
2007 р. у межах співпраці з Національним аграрним університетом України (м. Київ) і Сумським 
національним аграрним університетом (м. Суми) магістранти міжнародного магістерського курсу 
"Аграрний менеджмент" – студенти Казанського університету – взяли участь в міжнародному 
семінарі-тренінгу на тему "Планування підприємства", який проходив на базі Сумського 
національного аграрного університету. Проводив його доцент Університету прикладних наук 
Вайенштефан Норберт Бляйштайнер. У семінарі брали участь більше 50 магістрантів міжнародних 
магістерських курсів "Аграрний менеджмент" університетів-партнерів України і Казахстану. 
У 2002 році у вищих аграрних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України, зокрема в Полтавській 

державній аграрній академії, Національному аграрному університеті (м. Київ), Сумському 
національному аграрному університеті розпочато експеримент з підготовки магістрів із менеджменту 
спеціальності "Адміністративний менеджмент" (спеціалізація "Аграрний менеджмент"). На цей 
спеціалізований магістерський курс набираються бакалаври з агрономії, технології виробництва 
продукції тваринництва, механізації сільського господарства, які мають дипломи бакалаврів з 
відзнакою та володіють відповідними управлінськими здібностями. Окрім того, вони повинні 
зарекомендувати себе в студентському середовищі як лідери, що є важливою умовою вступу до 
магістратури.  
Аграрна освітня система на різних рівнях, яка існувала в попередні роки в Білорусії, вичерпала 

свої можливості й перестала задовольняти зростаючі суспільні й особисті потреби, особливо з 
погляду сучасної економічної підготовки фахівців. Отже, виникає потреба в науковій розробці 
проблем якісного поліпшення аграрної освіти в цілому і економічної освіти зокрема, маючи на увазі, 
насамперед, підвищення його ефективності і зміцнення зв’язків з сучасною агропромисловою 
практикою. Серед білоруських аграрних ВНЗ, які займаються підготовкою менеджерів для аграрних 
підприємств слід відзначити Білоруську державну сільськогосподарську академію, Білоруський 
державний аграрний технічний технікум, Білоруський державний технологічний університет, 
Гродненський державний аграрний університет.  
Нині можна констатувати, що в Україні, як і в Росії та Білорусії, особливою популярністю 

користуються економічні спеціальності, зокрема з менеджменту. У вищих аграрних навчальних 
закладах відкриваються нові економічні спеціальності, збільшуються набори, хоча держзамовлення з 
кожним роком зменшується. Серед 175 ВНЗ України аграрними є: І-ІІ рівня акредитації – 78 
навчальних закладів та ІІІ-ІV рівня акредитації – 23, серед яких підготовкою менеджерів займаються 
в 21 закладі. Рейтинг аграрних вузів є досить високим. Згідно рейтингу вищих навчальних закладів 
України за показниками науковометричної бази даних Scopus станом на станом на 17.12. 2009 р. 
серед цих закладів 28 місце (із 87) посідає Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (Київ), а у рейтингу вищих навчальних закладів України "Топ-200 
Україна" серед 200 ВНЗ цей навчальний заклад посідає почесне 8 місце, 12 – Сумський національний 
аграрний університет, що є свідченням популярності аграрних закладів, хоча не досить широкої [6]. 
За рейтингом ВНЗ за бізнес-економічними спеціальностями України "Компас-2009" Національний 
університет біоресурсів і природокористування України (Київ) посів 8 місце. Він отримав 7 
рейтингових балів. Далі  йдуть Вінницький аграрний університет, Полтавська державна аграрна 
академія, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва (отримали по 3 
рейтингових бали). Херсонський державний аграрний університет отримав 2 рейтингових бали, далі у 
рейтингу йде Сумський національний аграрний університет, Львівський національний аграрний 
університет, Житомирський агроекологічний університет, Уманський державний аграрний 
університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені 
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С. З. Гжицького, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені 
Петра Василенка, Харківська зооветеринарна академія, Миколаївський державний аграрний 
університет, Кам’янець-Подільський державний аграрно-технологічний університет, котрі отримали 
по 1 рейтинговому балу. Слід зазначити, що у рейтингу було представлено:  

− 43 ВНЗ Західного регіону; 
− 82 ВНЗ Центрального регіону; 
− 62 ВНЗ Південного регіону; 
− 47 ВНЗ Східного регіону [7; 8].  

Для визначення найсильніших вищих навчальних закладів з підготовки спеціалістів окремих 
спеціальностей було складено окремий рейтинг ВНЗ "Компас-2009" за такими напрямками 
підготовки: 

− бізнес-економічних спеціальностей (198 ВНЗ); 
− юридичних спеціальностей (110 ВНЗ); 
− інженерно-технічних спеціальностей (36 ВНЗ); 
− інформаційних технологій (103 ВНЗ); 
− архітектурно-будівельних спеціальностей (36 ВНЗ).  

Рейтинг за кожним напрямком підготовки мав 10 позицій (місць). Рейтинг ВНЗ з підготовки 
спеціалістів окремих спеціальностей заснований за наступними критеріями: оцінка випускників, 
роботодавців, експертів.  
Згідно рейтингу ВНЗ України "Компас-2009" – бізнес-економічні спеціальності: на 8 місці з 7 

рейтинговими балами знаходиться Київський національний університет біоресурсів (оцінка 
випускників становить 8 б.; роботодавців – 9 б., експертів – 4 б.); на 10 з 4 р.б. (відповідно – 2, 9, 0 
балів) – Рівненський національний університет водного господарства та природокористування; 10 з 
3 р. б. – Вінницький державний аграрний університет (відповідно – 3, 3, 3 бали); Харківський 
національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (відповідно – 5, 4, 0 бали); Одеський 
національний аграрний університет (відповідно – 3, 3, 3 бали), Полтавська державна аграрна академія 
(відповідно – 3, 5, 0) та 10 з 2 р. б. – Білоцерківський національний аграрний університет (відповідно 
– 1, 1, 3) та м. Херсон – Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний 
університет" (відповідно – 1, 3, 1).  
Тобто, вищі навчальні заклади, які готують фахівців для аграрного сектору економіки, займають 

досить почесні місця серед вищих навчальних закладів України і користуються повагою, як серед 
випускників, так і серед роботодавців 
Підготовка менеджерів здійснюється економічними факультетами у переважній більшості 

закладів за такими спеціальностями, як "Менеджмент організацій", "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" та "Адміністративний менеджмент" (спеціалізація "Аграрний 
менеджмент" за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: 6.050206 – рівень бакалавра; 7.050206 –
рівень спеціаліста та 8.050206 – рівень магістра. У межах кожної спеціалізації ведеться підготовка за 
різними спеціалізаціями. У вищих аграрних закладах відкриваються постійно нові економічні 
спеціальності, збільшуються набори, причому це відбувається тоді, коли зменшується 
держзамовлення. За даними Державної служби зайнятості у 2009-2010 рр. мають попит фахівці з 
високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти [5]. Можливо, це є своєрідним 
проявом моди й цей процес призупинить темпи зростання тоді, коли пропозиція перевищить попит. 
Проте слушною є думка про те, що за умов ринкової економіки для країни необхідною є критична 
маса знань носіїв економічних знань, тобто бухгалтерів, економістів, менеджерів, фінансистів тощо. І 
це, безперечно, покращить якість кадрового складу більшості підприємств. Цілком імовірно, що цей 
процес у певних регіонах може призвести до надлишку кадрів. Проте це є лише позитивним 
моментом, оскільки зросте конкуренція на ринку робочої сили, а це, в свою чергу, спонукає вищі 
навчальні заклади до підвищення рівня освіти.  

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, основною метою 
подальшого розвитку підготовки менеджерів для аграрної сфери економіки є переростання кількісних 
показників навчання в якісні. Зміни, які відбуваються зумовлюють нові підходи до професіоналізації 
управління, що, в свою чергу, вимагає певних змін і в підготовці професійних менеджерів. Тому 
вищій школі необхідно орієнтуватись не лише на ринкові спеціальності, але й наповнити зміст освіти 
новітніми матеріалами, запровадити сучасні інноваційні технології навчання з високим рівнем 
інформатизації навчального процесу, вийти на творчі, ділові зв’язки із замовниками фахівця. 
Розвиток вищої освіти варто, водночас, розглядати у контексті тенденцій розвитку світових освітніх 
систем, у тому числі європейських. 
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Шупта И. М. Подготовка будущих менеджеров аграрной сферы экономики в контексте 
тенденций развития мировых образовательных систем. 

В статье рассматриваются особенности подготовки менеджеров аграрной сферы экономики, 
сравнивается отечественный опыт с опытом русских и белорусских высших аграрных заведений. 

Обосновывается необходимость формирования критериев управленческих знаний, умений и навыков 
будущих менеджеров аграрной сферы экономики. Определяются стратегические направления в 

деятельности высших аграрных учебных заведений Украины. 

Shupta I. M. Future Managers’ Training in the Context of Development Tendencies in the World’s 
Educational Systems. 

The article investigates managers’ training peculiarities in the agrarian sphere of economics, compares 
native experience with that of Russian and Belarus higher agrarian educational establishments. Criteria 

formation necessity of future managers’ administrative knowledge, skills and habits is motivated. Strategic 
directions are determined in the activity of Ukrainian higher educational establishments. 
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ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ 

У статті досліджено роль технології моделювання навчальних ситуацій у процесі формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи; представлені 
результати експериментальної перевірки вищезгаданої технології та доведена її ефективність, в 

результаті чого навчальні ситуації повинні знайти активне використання в підручниках. 

Протягом останніх років простежується характерна тенденція до посилення інноваційності, 
особливо у сфері підготовки нової генерації вчителів іноземної мови, оскільки функціональна освіта, 
яка цілковито перетворює життя людини лише на підготовку до майбутніх соціальних функцій, не 
відповідає вимогам сьогодення, не в повній мірі сприяє формуванню вчителя як активної особистості, 
здатної творити. У той же час практика підготовки майбутнього вчителя продовжує 
характеризуватися тим, що студенти засвоюють переважно розрізнені, невзаємопов’язані компоненти 
професійної діяльності, відображені в сучасних підручниках, а не її цілісну структуру, без урахування 
особливостей майбутньої професії. 
Формування педагога творчого, ініціативного, самокритичного може бути здійснено лише тоді, 

коли майбутній учитель іноземної мови початкової школи уже в роки навчання у вищому 
навчальному закладі буде поставлений в умови, наближені до його практичної діяльності за 
допомогою навчальних підручників, курсів, зміст яких включає широкий спектр активних методів 
навчання, що готують його до співпраці з учнями. Як свідчать дослідження О. С. Березюк, 
Л. В. Кондрашової та ін., одним із таких ефективних методів, що може знайти широке застосування в 
підручниках для вищої школи, є моделювання навчальних ситуацій [1; 2]. 
Для обґрунтування теоретичних основ використання моделювання навчальних ситуацій 

студентами важливе значення мають дослідження Г. О. Балла, О. С. Березюк, С. С. Вітвицької, 
О. А. Дубасенюк, Л. В. Красюк, М. І. Пентилюк та ін. 
Серед сучасних досліджень, присвячених методу моделювання навчальних ситуацій як 

комплексного засобу, що може стимулювати молодь до самоаналізу, самооцінки та саморозвитку, 
слід виділити наукові розробки Б. М. Андрієвського, А. А. Вербицького, Л. М. Фрідмана та ін.  
У працях О. А. Дубасенюк, І. Я. Лернера, М. І. Махмутова, О. М. Матюшкіна, М. М. Скаткіна, 

А. В. Фурмана та ін. розкрито вимоги до навчальних ситуацій, способи їх моделювання, суть понять 
"проблемна ситуація", "навчальна ситуація". 
Навчальна ситуація, на думку Р. А. Низамова, стимулює мислення студентів, наближує навчальну 

діяльність до наукового пошуку, певною мірою знайомить з етапами, методами, засобами наукового 
пізнання і, безумовно, готує студентів до майбутньої професійної діяльності [3]. 
У деяких дослідженнях [4; 5] "навчальну ситуацію" пояснюють як детерміновану соціальними 

чинниками мету професійної діяльності вчителя, яка передбачає різнобічне розкриття і збагачення 
особистісного потенціалу кожного вихованця у процесі його життєдіяльності; або тлумачать як 
сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, що детермінують активність суб’єкта. 
Загалом навчальна ситуація тлумачиться як ситуація навчання, що визначається як сукупність 

обставин, яка викликає необхідність звертання до навчальних засобів з метою впливу однієї людини 
на іншу в процесі навчальної діяльності [6]. 
На сьогодні потребує відповідного наукового обґрунтування процес формування професійних 

якостей у майбутніх учителів іноземної мови початкової школи засобами моделювання навчальних 
ситуацій, що зумовлюється відсутністю спеціальних педагогічних досліджень із визначеної проблеми. 

Метою статті є визначення й дослідження ефективності технології моделювання навчальних 
ситуацій у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови 
початкової школи. 
Під моделюванням навчальних ситуацій ми розуміємо процес утворення ситуацій-моделей, де 

реальні об’єкти замінені вигаданими, а взаємостосунки між учасниками ситуації штучно організовані, 
знаходяться під керівництвом педагога [7]. Саме модельовані навчальні ситуації є центральною 
ланкою розробленої нами технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
іноземної мови початкової школи [8]. 
У сучасній педагогічній науці феномен "педагогічна технологія" розглядається як на 

концептуальному рівні (як галузь педагогічної науки, що вивчає і розробляє мету, зміст і методи 
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навчання, даючи змогу проектувати освітні процеси), так і на теоретико-практичному (опис логіки 
функціонування процесу і реалізація проекту) [9]. 
М. В. Кларін зазначає, що технологія навчання – це певний порядок, логічність і послідовність 

викладу змісту навчання відповідно до поставленої мети. Це певною мірою алгоритмізація 
досягнення поставленої мети та спільної діяльності вчителя й учнів у процесі навчання, узгодженість 
їхніх дій та взаємовідносин. Предметом технології навчання є конструювання систем шкільного 
навчання і професійної підготовки [10]. 
На нашу думку, реалізація технологічного підходу до формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи включає: 
− проектування цілей навчання студентів; 
− засвоєння студентами загальних опорних знань (типологія навчальних ситуацій, алгоритм 

моделювання, методичний інструментарій розв’язку тощо); 
− поетапне виконання студентами практичних завдань з використанням підручників, що 

вміщують різний рівень складності, забезпечують перехід від навчання до професійної 
педагогічної діяльності; 

− контроль, оцінювання та корекція процесу засвоєння знань, умінь студентів та основних 
рівнів сформованості вмінь моделювати педагогічні ситуації. 
Успіх професійної підготовки студентів великою мірою залежить від того, наскільки вони 

практично відпрацюють різні ситуації, які найчастіше виникають у школі. Правильність такого 
підходу до навчання підтверджують і результати проведеного нами анкетування, у якому, зокрема, 
висловлювалися такі побажання: "Окрім лекційної інформації, хочемо побачити спроби її 
практичного використання" (48% із числа респондентів); "Треба на конкретних прикладах навчатися 
методики, запропонованої викладачами" (21%); "Бажано потренуватися перед педагогічною 
практикою в школі" (31%). 
Ми вважаємо, що цінність модельованих навчальних ситуацій у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів можна окреслити двома положеннями: 
1) моделювання навчальних ситуацій, що виникають у процесі підготовки майбутнього вчителя 

іноземної мови початкової школи, є проміжною ланкою, своєрідним "містком" між педагогічною 
теорією й безпосередньою практичною роботою в школі; 

2) використовувані у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи 
навчальні ситуації призначені для навчання студентів, цілеспрямованого формування в них окремих 
умінь і навичок, які складають зміст їхньої професійної компетентності. 
У цілому, розроблена нами технологія включає в себе комплекс організаційних форм, методів і 

прийомів психолого-педагогічної підготовки: лекційні та семінарські заняття (основна мета – 
ознайомлення із теорією навчальних ситуацій); практичні заняття; моделювання та аналіз типових 
навчальних ситуацій; групові дискусії; сюжетно-рольові ігри; психотехнічні вправи; виконання 
спеціальних завдань під час проходження педагогічної практики, а також спеціальний курс з проблем 
моделювання навчальних ситуацій [8]. 
Процес використання навчальних ситуацій під час професійної підготовки майбутнього вчителя 

іноземної мови початкової школи, на нашу думку, повинен бути послідовним та поетапним. Тому ми 
виділяємо такі етапи: 1) підготовчий; 2) тренувальний; 3) практичний.  
Так, метою підготовчого етапу є демонстрація студентам місця і значення педагогічного мислення 

в діяльності вчителя іноземної мови початкової школи, розкриття змісту його компонентів та їхньої 
практичної значущості. 
Тренувальний етап полягає у виконанні студентами ряду завдань, спрямованих на формування 

операцій педагогічного мислення. 
Практичний етап виражається в самостійній реалізації студентами компонентів педагогічного 

мислення в реальній педагогічній діяльності (на педагогічній практиці) з наступним аналізом і 
самоаналізом досягнутих результатів [8]. 
Саме на другому та третьому етапах активно застосовувалися ділові, рольові ігри, дискусії, 

впроваджувався практикум з моделювання навчальних ситуацій, що забезпечували активне 
використання в навчальному процесі навчальних ситуацій [8]. З метою перевірки ефективності 
відповідної технології нами було проведено експеримент, до якого було залучено 201 студента. В 
експериментальних групах налічувалося 101 студент, а в контрольних – 100 студентів.  
Перед початком експерименту в усіх групах було проведено анкетування й опитування студентів, 

що дозволило виявити їхні особистісні характеристики та ставлення до майбутньої професії. Аналіз 
відповідей на запитання "Чи подобається Вам займатися педагогічною діяльністю?" допоміг нам 
обчислити індекс зацікавленості. Результати свідчать про те, що індекс зацікавленості в 
експериментальних та контрольних групах на початку експерименту фактично не відрізнялися (див. 
таблицю 1).  
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Таблиця 1. 

Результати визначення індексу зацікавленості студентів контрольних та експериментальних груп 

Кількість респондентів Групи Загальна a b c d l Індекс зацікавленості 

Контрольні 100 39 34 13 11 3 0,435 

Експериментальні 101 42 33 12 13 1 0,445 
 

На початку експерименту шляхом констатувального зрізу було проведено перевірку, яка 
підтвердила рівноцінність контрольних та експериментальних груп [11]. 
Експериментальне навчання передбачало апробацію педагогічної технології використання 

навчальних ситуацій різних типів як механізму функціонування розробленої моделі. Процес навчання 
відбувався в такий спосіб, що на початку кожного заняття студентам як контрольних, так і 
експериментальних груп подається новий навчальний матеріал. Однак в експериментальних групах, 
на відміну від контрольних, матеріал презентувався в контексті ситуацій, що зустрічаються в 
практичній діяльності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Потім за допомогою 
вправ і завдань здійснюється тренування і практика використання навчальних ситуацій 
психологічного, педагогічного та мовленнєвого типів, тобто відбувається формування навичок і 
вмінь, які складають важливий елемент професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної 
мови початкової школи, зокрема уміння аналізувати та адекватно оцінювати свою готовність до 
навчання молодших школярів іноземної мови, уміння пізнавати особливості особистості учня, 
враховувати їх у системі психологічних ситуацій тощо. Вивчення кожної з тем завершується 
заняттям-підсумком, на якому використовуються вправи та завдання для повторення вивченого 
матеріалу та контролю рівня оволодіння відповідними навчальними ситуаціями, технологією їх 
моделювання. Так, при перевірці засвоєння студентами матеріалу, що стосується побудови речень в 
різному часі, їм пропонується текст і запис пісні "Yesterday". Група ділиться на дві половини, одна 
підгрупа співає слова в незавершеному простому часі, інша − в минулому. Текст пісні "Tom's Diner by 
Suzanne Vega" пропонується із пропущеними дієсловами, які вживаються в теперішньому тривалому 
часі. Прослухайте запис пісні, вставте відсутні дієслова.  
У процесі експериментального навчання студенти експериментальних і контрольних груп повинні 

були оволодіти знаннями, навичками та вміннями, що складають зміст їхньої професійної 
компетентності, зокрема вміннями професійно доцільно моделювати педагогічні, психологічні, 
мовленнєві ситуації, що забезпечують ефективність навчального процесу, а отже, і успішність 
результатів навченості учнів. Їхня кількість для обох груп була однакова. Однак, різниця полягала в 
тому, що для навчання студентів експериментальних груп виконання близько 40% із цих завдань 
пропонувалося засобами моделювання навчальних ситуацій різних видів. 
При цьому, застосування розробленої педагогічної технології формування професійної 

компетенції майбутнього вчителя іноземної мови забезпечувало, за нашими спостереженнями, 
підвищення пізнавальної активності студентів експериментальних груп вже на підготовчому етапі 
ситуативної навчальної діяльності.  
За результатами експериментального навчання в експериментальних групах відбулися суттєві 

зміни в ієрархії мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів. До формувального експерименту 
більшість з них основну мету своєї майбутньої діяльності вбачала в забезпеченні високої успішності 
учнів з навчального предмета. Суть своєї професійної позиції вони вбачали в тому, щоб реалізувати 
навчальну програму, задовольнити вимоги керівництва й контролюючих установ. За такої орієнтації 
основними способами взаємодії з учнями слугують настанови, роз'яснення, вказівки, зауваження, 
заборони і т.п. [3].  
Загалом, перебудова ієрархії мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів експериментальних груп 

свідчить про їхню переорієнтацію з навчально-дисциплінарної на особистісно-орієнтовану модель 
педагогічного спілкування. Такі зміни є важливою умовою ефективного розв’язання навчальних 
ситуацій.  
Аналіз індексу задоволеності студентів експериментальних груп ілюструє його тенденцію до 

зростання. На початку експериментального навчання (І) він складав 0,445, у процесі навчання (ІІ) – 
0,49 (0,45 – в студентів контрольних груп) і 0,59 (0,46 – в студентів контрольних груп) під кінець 
експерименту (ІІІ). Для порівняння представимо ці значення у вигляді діаграми (рис. 1). 
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За результатами формувального експерименту в студентів значно підвищився рівень засвоєних 
професійних знань щодо діяльності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: в 
експериментальних групах засвоєні професійні знання щодо діяльності майбутнього вчителя 
іноземної мови початкової школи мають переважно високий та достатній рівні, а у контрольних 
групах превалюють низький та достатній. Причиною таких позитивних результатів у 
експериментальних групах є те, що комплекс знань, що входить у зміст професійної компетентності, 
був отриманий студентами не лише під час вивчення курсу педагогіки, методик викладання фахових 
дисциплін у початковій школі. На наш погляд, значний вплив на результативність навчання мав зміст 
нововведеного практикуму "Ситуативне спрямування процесу професійної підготовки майбутнього 
вчителя іноземної мови початкової школи". Основною метою практикуму є моделювання 
різноманітних навчальних ситуацій, уроків, фрагментів уроків, позакласної виховної роботи 
майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи [8], а також цілеспрямованого та доцільного 
використання навчальних ситуацій у межах спеціальних курсів.  
Даний практикум є системоутворюючим з проблеми моделювання й логічно поєднується з 

курсами "Вступ до спеціальності", "Загальні основи педагогіки", "Теорія виховання", "Дидактика", 
"Основи педагогічної майстерності". 
Основні завдання практикуму – сформувати вміння та навички ефективно моделювати навчальні 

ситуації; сприяти розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя; творчому застосовуванні 
обраних прийомів та методів у процесі моделювання ситуацій; окреслити шляхи самовдосконалення 
та самовиховання студентів. 
Вивчення практикуму передбачає формування у студентів таких знань: сутність навчальної 

ситуації; класифікація навчальних ситуацій; структура моделювання навчальних ситуацій; аналіз 
навчальної ситуації; творчі підходи до моделювання ситуацій; розв’язання навчальних ситуацій. 
На основі цих знань у студентів формувалися такі вміння: 

− створювати атмосферу співтворчості та безконфліктної взаємодії під час моделювання 
навчальних ситуацій; 

− вести діалог з учнями в різних ситуаціях в умовах психологічного комфорту; 
− установлювати контакт з учнями на основі рефлексивних та емпатійних дій; 
− аналізувати навчальні ситуації. 

Вивчення практикуму складалося з двох основних етапів: 
1) аудиторні заняття (лекції та практичні заняття); 
2) позааудиторна робота (самостійна робота студентів з опрацюванням лекційних матеріалів, 

вивчення і поглиблення знань з теми за літературними джерелами, виконання творчих завдань, 
виконання індивідуальних завдань під час педагогічної практики в школі) [8]. 
Важливим показником сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної 

мови початкової школи є сформованість педагогічних умінь. З метою визначення ефективності 
розробленої нами технології після її впровадження проведено опитування серед студентів, результати 
якого аналізувалися за трибальною шкалою, відповідно до кількості виділених нами рівнів 
професійної компетентності (високий, достатній, низький). Розподіл балів за трьома рівнями 
підраховувався таким чином: різниця між крайніми рівнями (високий − 3 бали, низький − 1 бал) 
становить 2 бали, тому, розділивши її на три рівні та знехтувавши сотими долями числа, отримаємо 
інтервал між рівнями приблизно в 0,6 одиниць.  
Наведені в таблиці 2 дані свідчать про те, що в процесі формувального експерименту показники 

сформованості педагогічних умінь у студентів експериментальних груп вищі, ніж у студентів 
контрольних груп.  

Рис. 1. Показники індексу задоволеності студентів ЕГ і КГ. 
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На основі даних таблиці 2 можна зробити висновок про те, що упроваджена нами технологія 
формування професійної компетентності в процесі моделювання навчальних ситуацій в 
експериментальних групах сприяла більш інтенсивному формуванню педагогічних умінь. 

 
Таблиця 2. 

Результати визначення рівня сформованості педагогічних умінь  
студентів контрольних та експериментальних груп 

Сформованість педагогічних умінь (у балах) 

№ Педагогічні вміння 
Констатувальний 
експеримент 

Формувальний 
експеримент 

  КГ ЕГ КГ ЕГ 

1 
Уміння пізнавати особливості 

особистості учня, враховувати їх у 
системі психологічних ситуацій. 

1,84 1,87 2 2,4 

2 
Професійно доцільно моделювати 
педагогічні, психологічні, мовленнєві 

ситуації. 
1,48 1,46 1,55 2,5 

3 Уміння виконувати весь обсяг 
запланованої діяльності. 1,7 1,8 2,3 2,6 

4 
Уміння аналізувати та адекватно 

оцінювати свою готовність до навчання 
іноземної мови молодших школярів. 

1,8 1,85 2,2 2,7 

5 Уміння координувати і регулювати 
іншомовну діяльність. 1,7 1,75 2 2,4 

6 Уміння організовувати свою подальшу 
професійну самоосвіту. 1,9 1,9 2,2 2,7 

Для того, щоб перевірити об’єктивність наших висновків, ми порівняли дані констатувального та 
формувального етапів експерименту стосовно рівнів сформованості професійної компетентності 
майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Результати дослідження подані в таблиці 3. 
Зміст таблиці 3 свідчить, що рівень сформованості професійної компетентності студентів у 

процесі формувального етапу експерименту підвищився: високий рівень в експериментальних групах 
у два рази більший, ніж у контрольних (22% проти 11%). 

Таблиця 3. 
Рівень сформованості професійної компетентності  

майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи 

Кількість студентів (у %) 
Констатувальний 
експеримент 

Формувальний 
експеримент № Рівень сформованості професійної 

компетентності 

КГ ЕГ КГ ЕГ 
1 Високий 7 7 11 22 
2 Достатній 59 58 63 66 
3 Низький 34 35 26 12 

 

Таким чином, результати проведеного експерименту переконливо демонструють підвищення рівня 
сформованості професійної компетентності в експериментальних групах, в яких була впроваджена 
технологія моделювання навчальних ситуацій. 
Порівняльний аналіз свідчить також про те, що цілеспрямована та систематична робота зі 

студентами експериментальних груп, створення оптимальних умов, активне використання 
модельованих навчальних ситуацій сприяли підвищенню рівня сформованості професійної 
компетентності. Удосконалення змісту психолого-педагогічних дисциплін, введення практикуму 
"Ситуативне спрямування процесу професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови 
початкової школи" сприяли значному підвищенню рівня сформованості мотиваційної сфери у 
студентів експериментальних груп, їхніх знань, умінь і навичок, які є складовими професійної 
компетентності майбутнього педагога. 
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Експериментальне дослідження підтвердило важливість і доцільність використання навчальних 
ситуацій у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови 
початкової школи. Створення в навчально-виховному процесі вищої школи ситуацій, що моделюють 
майбутню професійну діяльність студентів, їх активне включення до підручників, на нашу думку, 
зможе забезпечити ефективніше формування системи професійних умінь у майбутніх учителів 
іноземної мови. 
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Сидун М. М. Проверка эффективности технологии формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы 

средствами учебных ситуаций. 

В статье исследована роль технологии моделирования учебных ситуаций в процессе формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы; 

представлены результаты экспериментальной проверки соответственной технологии и доказана ее 
эффективность, вследствие чего учебные ситуации должны найти свое более активное 

использование в учебниках. 

Sidun M .M. Testing the Efficiency of Future Primary School Foreign Language Teachers' Professional 
Competence Formation Technology by Means of Educational Situations. 

In the article the role of technology’s modeling educational situations is investigated in the process of 
formation future primary school foreign language teacher’s professional communication. Experimental 

testing results of previously mentioned technology are presented, the effectiveness is proved and as a result 
educational situations have to be more actively used in the textbooks. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
В ШКОЛАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ  

У статті розглядаються питання впливу нацистської окупаційної політики на школи 
Правобережної України. Особлива увага приділяється ідеологічному змісту освіти. Зроблено 

висновки щодо головної мети політики нацистів у галузі освіти: перетворення освіти на знаряддя 
утвердження "нового порядку". 

В останнє десятиліття увагу дослідників у галузі освіти привертає стан шкільництва в роки 
Великої Вітчизняної війни. Проте переважна більшість публікацій висвітлює становище освіти до або 
після воєнного періоду та на територіях, які не були окупованими. Серед наукових праць 
переважають публікації, присвячені військовим і політичним подіям, соціально-економічним 
процесам, а от ґрунтовних досліджень про організацію навчального процесу в Україні в цей період є 
досить небагато. Події Великої Вітчизняної війни відображені в великій кількості публікацій, та 
водночас, без перебільшення можна твердити, що дослідження проблем освіти на окупованих 
територіях є недостатнім.  
Наявні художні та мемуарні літературні джерела, періодична преса, архівні документи 

компенсувати цю прогалину, звичайно ж, не можуть. Основними причинами, які зумовили такий стан 
справ у висвітленні теми, були, по-перше, ідеологічні мотиви – радянська історіографія замовчувала 
будь-яку проблематику, що не вважалася політично важливою або йшла врозріз із партійною лінією у 
тлумаченні історії, по-друге – існували заборони на доступ дослідників до архівних документів. 
Завдяки розсекреченню документальних свідчень, у яких війна була зафіксована в усіх її 
суперечливих проявах, зображення минулого стало більш зрозумілим.  
Таким чином, актуальність історико-педагогічного дослідження проблеми організації навчального 

процесу на Україні в період Великої Вітчизняної війни очевидна. Метою статті є аналіз організації та 
змісту навчально-виховної роботи в школах Правобережної України в 1941-1945 рр. 
Відповідно до стратегічних планів командування вермахту один з головних ударів на початку 

війни проти СРСР спрямовувався на територію України, яку німецьке командування розглядало як 
важливу сировинну і продовольчу базу. "Мені потрібна Україна, – відверто говорив Гітлер, – щоб нас 
не змогли ослабити голодом, як то було під час попередньої війни". Вже протягом перших місяців 
війни гітлерівські війська окупували більшу частину України. Нацистські органи цікавив, насамперед, 
економічний аспект, і тільки завдяки діяльності українських активістів гітлерівці зіткнулися з 
питаннями освіти. У планах окупантів не розглядалося питання політики в галузі культури; вони 
розглядали питання освіти не в інтересах українського народу, а в контексті завдань, які ставилися 
перед окупаційною адміністрацією. Верхівка німецького командування вважала відкриття шкіл і 
вищих навчальних закладів зайвим, у німецьких лідерів не було єдиної думки стосовно розвитку 
шкільництва на окупованих територіях. Як зазначає М. В. Коваль, Гітлер давав вказівки щодо того, 
яку освіту можна давати окупованим народам: "Якщо ми будемо навчати росіян, українців і киргизів 
читати і писати, то згодом це обернеться проти нас… Не можна, щоб вони знали більше, ніж значення 
дорожніх знаків. Навчання в галузі географії може бути обмежено однією фразою: столиця Райху – 
Берлін… Математика й тому подібне взагалі не потрібні". Рейхсфюрер СС Генріх Гімлер 
наголошував: "Для ненімецького населення на Сході не повинно бути ніяких шкіл, крім 
чотирикласної початкової школи. Початкова школа має ставити своєю метою навчати учнів тільки 
рахувати максимум до 500 і вмінню підписатись, старанність і слухняність є божою заповіддю. 
Вміння читати я вважаю необов’язковим. Щорічно повинна проводитися фільтрація дітей у віці від 6 
до 10 років для відбору повноцінних і неповноцінних дітей" [1: 14]. 
На думку В. В. Ленської, Е. Кох поділяв погляди Гітлера стосовно навчання українських дітей, і 

висловлював думку так: "Українцям не треба думати про школи й університети, тому що вони 
зобов’язані працювати, для роботи освіта не потрібна. Відкриття навчальних закладів вважаю 
недоцільним, бо тубільцеві-хліборобові і тубільцеві-робітникові освіта лише шкодить" [2: 81]. 
Прибічником певних послаблень в питаннях культурного розвитку українців був А. Розенберг, 
міністр східних територій. На його думку, важливим чинником, який мав зумовити добровільну 
співпрацю українського населення з німецькою владою, була "толерантність до їх (українського) 
культурного життя". Проте позиція Розенберга і його прихильників зазнала краху, так як нацисти не 
збиралися займатися питаннями культурного розвитку на окупованих територіях, хоча припускали 
можливість функціонування початкових шкіл. 
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Таким чином, однозначно сформулювати завдання та цілі шкільної політики, впроваджуваної 
окупантами в Україні, важко. Як зазначено вище, протилежними були заходи щодо шкільної політики 
керівників, безпосередньо причетних до справ в Україні: рейхсміністра А. Розенберга та 
рейхскомісара Е. Коха. Е. Кох цілком поділяв погляди Гітлера, що політика більшовиків перетворила 
українців на сіру безвольну масу, і вважав, що, по можливості, їх у такому стані потрібно утримувати. 
А. Розенберг дотримувався думки, що варто залучати місцеве населення до заходів з остаточного 
знищення більшовизму. Для цього треба проводити посилену і цілеспрямовану роботу, зокрема, 
організовувати школи для навчання місцевої молоді, які б сприяли втіленню заздалегідь сформованих 
планів німців щодо долі населення окупованих територій. Він вважав, що в дозволених школах 
українська молодь повинна виховуватися для нових життєвих позицій та нових цінностей. У роки 
окупаційного режиму на українських землях німецька влада вважала школи засобом денаціоналізації 
населення. Як зазначає історик В.Гінда, дітей та доросле населення намагалися поневолити, 
позбавити його історичної пам’яті та національної свідомості. Від вчителів українських шкіл 
вимагалося виконувати наступні завдання: виховувати в учнів працелюбність, доброзичливість, 
акуратність, любов до батьків, "повагу до визволителя України від більшовицького іга – А. Гітлера і 
німецького народу з його великою культурою" [3: 48]. 
Як зазначає чеська дослідниця Бланка Єржабкова, серед знайдених документів про впровадження 

шкільної освіти переважали два типи розпоряджень. Один тип документів, які, напевно, були створені 
для української громадськості, містить обережні вказівки, щоб зайвий раз не хвилювати населення. 
Це простежується в документах про семирічну освіту в школах. Особливо старанним учням була 
навіть обіцяна професійна та вища професійна освіта. Другий тип документів містив примітки 
"секретно", "таємно" і був призначений для високопосадовців, переважно німецьких службовців. У 
цих документах говориться про організацію чотирирічної народної школи як єдиної виховної 
установи на окупованих територіях.  
Аналіз цих документів дає можливість зробити такий висновок. У "Розпорядженні про 

обов’язкове навчання української молоді" йшлося про освіту українських дітей в українських 
народних школах. Цим положенням вимагалося охопити школами дітей, яким у 1942 році 
виповнилося сім років і які були психічно та фізично розвинутими. Для недостатньо розвинутих дітей 
передбачалася відстрочка у відвідуванні школи. Відповідальність за відвідування школи покладалася 
на тих осіб, які піклувалися про дитину. Якщо ж дитина з якихось причин не навчалася, 
передбачалося покарання грошовим штрафом розміром до 150 рейхсмарок або позбавлення волі осіб, 
які повинні піклуватися за дитину. Даним розпорядженням встановлювалася тривалість навчання в 
межах семи років, будь-яка інша освіта заборонялася. Дозволялося залишати навчання після 
четвертого класу, якщо в учня виникало бажання йти працювати. 
У "Роз’ясненнях для української громадськості " дуже обережно сформульовано положення про 

семирічне обов’язкове шкільне навчання. Ним передбачено початок навчання у сім років та 
тривалість: для частини дітей – сім років, для іншої – чотири роки. Особливо старанним та 
талановитим дітям пропонувалося продовження навчання у професійних училищах, технікумах і 
інститутах. Далі в роз’ясненні ставляться завдання для вчителів: виховання молоді, яка буде знати і 
поважати німецьку та українську культуру, дисциплінованої, чесної, з відповідальним ставленням до 
роботи.  

"Директивами про створення системи шкільної освіти в Україні" (1942 р.) передбачалася 
організація шкільної освіти за іншими правилами. Оголошувалася обов’язкова семирічна освіта з 
проходженням сільськогосподарської практики учнями сільських шкіл та проходженням практики з 
ремесел, основ промислового виробництва та адміністрування міськими школярами. Також 
передбачалося одно-, трирічне навчання в технікумі випускникам старших класів. Відібрані з 
технікумів учні могли переходити до вищих закладів професійної освіти, і навіть до інститутів. Для 
осіб німецької національності передбачалося відкриття професійних училищ та технікумів з вивчення 
сільського господарства та суміжних ремесел, торгівлі, адміністрування та ведення домашнього 
господарства. Учителів повинні були готувати створені педагогічні навчальні заклади. Для дітей 
громадян райху передбачалося відкриття німецьких шкіл (народних, спеціальних та повних середніх 
шкіл) [4: 67]. 
У період німецької окупації організація навчального процесу передбачала функціонування 

початкових народних шкіл чотирьох типів: одно-, дво-, три- і чотирикласних (комплектних). В 
однокомплектній школі навчалося до 80 учнів. Всі чотири класи вів один вчитель у дві зміни: третій 
та четвертий класи складали другий відділ і навчалися до обіду; учні, які навчалися в першому і 
другому класі, складали перший відділ і навчалися після обіду. Навчання української мови та 
арифметики велося окремо: коли один клас вчився голосно, то другий працював тихо, тобто учні, які 
вчилися в школі перший рік, засвоювали теоретичний матеріал вивченням вголос. Водночас, учні 
другого року навчання самостійно опрацьовували новий матеріал. Вивчення інших дисциплін 
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(природознавство, каліграфія, співи, малювання, гімнастика, ручна праця) відбувалося в кожному 
відділі спільно. У першому та другому класах вивчалася наука про рідний край. У третьому та 
четвертому класі вона викладалася на уроках природознавства та мови. 
У двокомплектній народній школі учні навчалися у двох класних кімнатах, де з ними працювали 

два вчителі. Один вчитель вів перший та другий класи, другий вчитель працював з третім та 
четвертим класами. Навчання в обох класах відбувалося до обіду, але учні першого року навчання 
розпочинали заняття на одну годину пізніше. Вивчення української мови і арифметики відбувалося 
позмінно, як і в однокомплектній школі. 
Трьохкомплектна школа налічувала трьох вчителів, у розпорядженні яких було по одній класній 

кімнаті. Діти першого і другого року навчання вчилися окремо, а третього і четвертого – 
об’єднувалися в один клас. Навчання української мови та математики в третіх та четвертих класах 
велося окремо: коли один клас працював голосно, то другий вів самостійну роботу. Інші предмети 
викладалися спільно, навчальний матеріал у них повторювався протягом двох років. 
У чотирьохкомплектній народній школі учнів кожного класу вчив окремий вчитель. Всі діти 

вчилися до обіду, а у випадку, коли в приміщенні школи було лише три класні кімнати, то учні 
першого класу вчилися після обіду [5: 1].  
Німецькою владою вимагалося відкривати класи з кількістю учнів не менше як 40. У двокласній 

народній школі вимагалася чисельність учнів 80-120.  
Зміст освіти у середній школі за умов окупації подано в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Учбовий план для середньої школи 

  5 клас 6 клас 7 клас 
1. Українська мова 8 7 5 
2. Арифметика 4 2 - 
3. Алгебра і геометрія 2 4 5 
4. Природознавство 3 3 3 
5. Загальна історія 3 2 3/2 
6. Географія 3 2 2/3 
7. Фізика - 3 3 
8. Хімія - - 3 
9. Співи 1 1 1 
10. Малювання і креслення 1 1 1 
11. Гімнастика 1 1 1 
12. Практичні заняття 4 4 4 

 Загальна кількість годин 30 30 31 
 
Як зазначає Г. Стефанюк, згідно з постановою райхскомісара України Е. Коха від 12 січня 1942 р. 

запроваджені за радянської влади навчальні плани, підручники, бібліотеки, а також фільми, картини, 
карти заборонялися. "Поки не з’являться нові навчальні плани і підручники, запроваджується вільне 
навчання. Воно обмежується читанням, письмом, рахуванням, фізкультурою, іграми, виробничою і 
ручною працею. Мова навчання – українська. Російську мову викладати більше не слід" [6: 50]. 
В українських народних школах як обов’язковий предмет запроваджувалося вивчення німецької 

мови. Однак у польських народних школах вивчення німецької мови не передбачалося. Серйозною 
проблемою всіх навчальних закладів окупованої території України була нестача навчальних засобів – 
зошитів, пер для письма, олівців, таблиць, підручників, адже всі радянські книжки заборонялося 
використовувати. 
Українські народні школи не мали в 1941-1942 навчальному році затверджених німецькою владою 

навчальних програм. Їх мали виготовити німецькі спеціалісти, однак вчителі самі змушені були 
розробляти їх. Ця обставина давала, при бажанні, можливість творчого підходу до вибору змісту і 
методів навчання окремих предметів.  
Німецька окупаційна влада вважала, що "нова" українська школа повинна будуватися на 

національній основі. Спираючись на дозволені німецькою владою твори Т. Шевченка, І. Франка, 
І. Нечуя-Левицького, С. Руданського, С. Русової, І. Крип’якевича та інших діячів української 
культури, практично кожен вчитель міг формувати національну свідомість своїх учнів. 
Необхідно зазначити, що німецька влада значну увагу приділяла релігійному вихованню учнів. 

Окупанти вважали, що це позитивно впливатиме на настрої населення. Розпорядженням 
А. Розенберга всім мешканцям окупованих територій гарантувалася свобода релігійних переконань. У 
зв’язку з цим шкільна влада постановила обов’язкове вивчення Закону Божого в кожному класі. 
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Навчальний рік розпочинався обов’язковим молебнем з промовою до дітей і батьків та освяченням 
шкільних приміщень свяченою водою. 
Та в цілому можна зробити висновок, що німецьке керівництво цікавила доля окупованих 

територій лише під кутом зору успішної реалізації своїх стратегічних планів, а освітні концепції 
ґрунтувалися на нацистських політичних доктринах. Таким чином, на розвиток освітнього процесу 
періоду війни впливав економічний аспект. У німецьких лідерів не було чіткої концепції щодо 
розвитку шкільництва на окупованих територіях, що спричинило появу суперечливих наказів, 
директив і розпоряджень, які дублювали один одного або анулювали попередні. На вчителів 
українських шкіл покладалися зобов’язання виховувати у дітей ненависть до більшовизму та повагу і 
любов до Гітлера. Окупаційна політика нацистської Німеччини спрямовувалася на повне підкорення, 
денаціоналізацію та всебічну експлуатацію поневолених народів. 
В перспективі намічається комплексне вивчення та об’єктивне висвітлення становища і головних 

тенденцій розвитку шкільництва Правобережної України в період німецької окупації, аналіз змісту 
навчально-виховної діяльності української школи досліджуваного періоду. 
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Дайнюк Л. В. Организация и содержание учебно-воспитательной работы  
в школах Правобережной Украины в период Великой Отечественной войны. 

В статье рассматриваются вопросы влияния нацистской оккупационной политики на школы 
Правобережной Украины. Особое внимание уделяется идеологическому содержанию образования. 
Сделаны выводы о главной цели политики нацистов в сфере образования: превращение образования 

на оружие утверждения "нового порядка". 

Daynyuk L. V. Management and Content of Scientific and Educational Work in Right-Bank Ukrainian 
Schools During the Great Patriotic War. 

The article investigates issues connected with Nazi occupational policy influence on the Right-Bank 
Ukrainian schools. Particular attention is paid to the ideological content of education. The conclusions 
dealing with the main Nazi policy goal are drawn: to turn education into a vehicle for the "New Order". 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ "ДИДАКТИКА" 

У статті аналізуються методичні засади впровадження проектної технології професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов на базі курсу "Дидактикa" з метою 

модернізації змісту, форм та методів навчального процесу у ВНЗ; наводяться приклади проектних 
завдань, які відображають професійну діяльність вчителя іноземних мов; пропонується орієнтовний 

план-конспект семінарського заняття з залученням проектної роботи. 

Сучасні світові та вітчизняні тенденції освіти обумовлюють необхідність підвищення вимог до 
готовності випускника до професійної діяльності, зокрема до майбутнього вчителя іноземних мов як 
плюримовної та плюрикультурної особистості. Процес глобализації обумовив появу нових аспектів 
діяльності вчителя іноземних мов, які носять проектний характер: консультування учнів з написання 
грантів на навчання та дослідження; стимулювання використання учнями іншомовних джерел у 
процесі досліджень, ініційованих МАН України; розробка нових факультативів та спецкурсів з 
історії, культури та літератури країн, мова яких вивчається; створення та / або апробація підручників 
нового покоління; стажування та підвищення кваліфікації за кордоном; підготовки учнів до сучасного 
проектного характеру майбутньої професійної діяльності тощо.  
Нові вимоги до постаті вчителя іноземних мов обумовлюють необхідність модернізації змісту, 

форм та методів навчально-виховного процесу у ВНЗ, зокрема впровадження методу проектів у 
процес професійно-педагогічної підготовки, а недостатня наукова розробленість проблеми зумовлює 
необхідність її дослідження. Застосування методу проектів та проектної технології в освітньому 
процесі відповідає суспільно-історичним та соціально-економічним вимогам до виховання, навчання 
та розвитку молоді та, передусім, особистості вчителя іноземних мов. Існує велика кількість 
досліджень та розробок, спрямованих на впровадження методу проектів або проектної технології в 
процес трудового навчання (М. Л. Пелагейченко, С. М. Ящук), іноземних мов (Е. Г. Арванітопуло, 
І. О. Зимня, М. Г. Лапєрдіна, В. В. Тітова), економіки (С. М. Кустовський), фізики (Н. І. Поліхун), 
навчання у вищій школі (О. О. Фунтікова), професійного навчання (Ю. М. Ковбаса, М. Р. Батіщева), 
але питання впровадження методу проектів або проектної технології в процес професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів все ще потребує дослідження. 
Метою даної статті є розробка методичних засад впровадження проектної технології в процес 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов на базі теоретичного 
матеріалу навчального посібника Практикум з педагогіки : Навчальний посібник : Видання 2-ге, 
доповнене і перероблене / За заг. ред. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка. – Житомир : Житомир. держ. 
пед. ун-т, 2003 (розділ "Дидактика") [1]. 
Вивчення розділу "Дидактика" передбачає опанування студентами наступних тематичних блоків 

(в дужках вказано кількість годин, призначених навчальним планом на проведення семінарських та 
лабораторних занять): 

−  сутність процесу навчання (2); 
−  зміст освіти у сучасній школі (2); 
−  методи та засоби навчання (2); 
−  форми організації навчання (2); 
−  методична робота у школі (2); 
−  модульно-розвивальне навчання (2). 

Згідно з розробленою моделлю впровадження проектної технології професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов (далі ПТЗПП) [2: 93-99], для кожного тематичного 
блоку розроблено систему операційних цілей, підпорядкованих поетапним та стратегічним цілям 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, які відображають 
когнітивний, операційно-діяльнісний, аксіологічний та мотиваційний компоненти змісту професійно-
педагогічної підготовки; розроблено проектні завдання відповідно до трьох етапів формування 
проектних ЗУН; розроблено діагностичний інструментарій з метою визначення рівня професійно-
педагогічної готовності, готовності до проектної діяльності та мотивації до професійно-педагогічної 
та навчальної діяльності. 
Проектні завдання, запропоновані студентам, поділяються на дві групи за необхідністю синтезу та 

узагальнення інформації курсу: міні-проекти, виконання яких розраховане на засвоєння інформації 
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одного блоку навчального матеріалу, та лонгітюдний проект "Сучасні проблеми дидактики", який 
передбачає узагальнення ЗУН з курсу "Дидактика". 
Проект "Сучасні проблеми дидактики" – практико-орієнтований проект, який передбачає вивчення 

навчального курсу "Дидактика" з перспективи певної педагогічної проблеми сьогодення, та складання 
відповідних методичних рекомендацій для вчителів іноземних мов. Проблеми, які пропонуються на 
розгляд студентів: виділення та навчання найбільш здібних дітей; реалізація принципу диференціації 
освіти; розробка нових методик для учнів, яким важко навчатись; раннє вивчення іноземних мов; 
реалізація компетентнісного підходу в навчанні; реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні. 
Під час проходження теоретичного матеріалу теми "Сутність процесу навчання" студентам 

пропонується уточнити термінологію та понятійний апарат власного дослідження. Так, наприклад, 
студенти, які працюють над проектом "Реалізація принципу диференціації освіти", повинні уточнити 
термін "диференціація освіти", та співставити його з основними категоріями дидактики, а саме: 
проаналізувати роль диференціації навчання у визначенні мети процесу навчання; виділити внутрішні 
протиріччя процесу навчання, які визначають необхідність диференціації; проаналізувати вплив 
диференціації на процес діяльності викладання та учіння; проілюструвати вплив диференціації 
навчання на засвоєння ЗУН; продемонструвати відповідність диференціації принципам навчання у 
сучасній педагогіці тощо. Проектне завдання передбачає написання гранту на виконання 
педагогічного дослідження. 
Під час засвоєння теоретичного матеріалу з теми "Зміст освіти в сучасній школі" студентам 

пропонується розглянути Державні стандарти освіти, навчальний план та навчальну програму з 
іноземної мови; проаналізувати проблему проектного завдання на предмет відображення в державних 
освітніх документах; створити навчальну програму експериментального ЗНЗ з урахуванням тематики 
дослідження. 
Вивчення тем "Методи та засоби навчання" та "Форми організації навчання" супроводжується 

аналізом методів, засобів та форм організації навчання, пріоритетних для вирішення завдань 
проектного дослідження. Результатом проектної діяльності студентів є створення плакату-ілюстрації 
сучасних методів навчання з прикладами їх застосування в періодиці для вчителів іноземних мов та 
складання плану-конспекту уроку відповідно. 
Після засвоєння теоретичного матеріалу з вищезазначених тем студентам пропонується 

узагальнити набуті знання, проаналізувати сучасну педагогічну періодику та скласти методичні 
рекомендації для вчителів іноземних мов з вирішення педагогічної проблеми проектного 
дослідження. 
На практичному занятті з теми "Методична робота у школі" студенти проводять рольову гру 

"Засідання методичного об’єднання", де репрезентують результати дослідження у формі методичних 
рекомендацій для вчителів іноземних мов. 
Таким чином, окрім лонгітюдного проекту, кожне практичне заняття з курсу "Дидактика" 

супроводжується міні-проектним завданням, яке залежно від складності та етапу розвитку проектних 
ЗУН виконується під час заняття під керівництвом викладача, самостійно під час виконання 
домашнього завдання, або включає обидва етапи.  
Експериментальній групі було запропоновано такі проектні завдання для вивчення окремих тем 

курсу "Дидактика" (таблиця 1). 
Таблиця 1. 

Проектні завдання для вивчення окремих тем курсу "Дидактика" 

Тема Проектне завдання Тип проекту 
Сутність процесу 
навчання 

Написання гранту на виконання дослідження Дослідницький, 
практичний 

Зміст освіти в 
сучасній школі 

Складання навчального плану експериментального ЗНЗ Практико-
орієнтований 

Методи та засоби 
навчання 

Створення навчального плакату-ілюстрації системи 
методів навчання 

Творчий, 
практико-
орієнтований 

Форми організації 
навчання 

Складання плану-конспекту уроку Практико-
орієнтований 

Методична робота 
у школі 

Складання плану індивідуальної методичної роботи; 
Проведення засідання методичного об’єднання вчителів 
іноземних мов 

Практико-
орієнтований, 
ігровий 

Таким чином, у процесі вивчення розділу "Дидактика" студенти залучаються до проектної 
діяльності, спрямованої на виконання усіх видів проектних завдань, передбачених ПТЗПП: 
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дослідницький, ігровий, практико-орієнтований та творчий. Система проектних завдань, 
запропонована експериментальній групі студентів, відповідає вимогам розвитку проектних ЗУН, 
зазначених у ПТЗПП.  
Робота студентів та викладача характеризується перенесенням відповідальності за результати 

навчальної діяльності відповідно до технологічної карти-схеми (Схема 1). 
На першому етапі впровадження ПТППЗ – навчальному – студенти прослуховують лекцію про 

історію методу проектів, актуальність проектної діяльності в професійному житті педагога, 
структуру, особливості та вимоги до проектної діяльності, вимоги до розвитку проектних ЗУН, 
отримують дослідницьке проектне завдання, спрямоване на підвищення рівня мотивації до вивчення 
дисципліни. Навчальний етап супроводжується жорстким контролем з боку викладача та поетапним 
аналізом спільної та індивідуальної роботи з боку викладача та студентської групи. Контроль 
реалізується шляхом заповнення індивідуальних та групових графіків виконання завдань проекту, 
опитувальників та особової картки проектних ЗУН студентів, бесід. На навчальному етапі 
проводиться планування проектної діяльності студентів у процесі роботи над проектним завданням 
"Сучасні проблеми дидактики"; виконуються навчальні проекти "Написання гранту на фінансування 
наукового дослідження" та "Планування навчального плану експериментального ЗНЗ", робота над 
якими з метою реалізації посиленого контролю викладача за процесом набуття проектних ЗУН 
проводиться на семінарському занятті. 
На адаптаційному етапі впровадження ПТЗПП продовжується робота над лонгітюдним проектом, 

а також виконуються проектні завдання "Створення навчального плакату-ілюстрації системи методів 
навчання" та "Складання плану-конспекту уроку", які є відповідно творчим та практико-орієнтованим 
проектами та передбачають самостійне уточнення студентами мети, визначення завдань проектної 
діяльності, ходу роботи, методів виконання завдань та шляхів презентації результатів. Відносно 
прихований контроль з боку викладача здійснюється шляхом заповнення особової картки проектних 
ЗУН, опитувальників, а також бесід та консультацій: викладач спрямовує студентів з метою 
використання на практиці вивченого теоретичного матеріалу, але вони обирають шляхи виконання 
завдань самостійно. 
На етапі удосконалення проектних ЗУН студентам пропонується завершити роботу над 

лонгітюдним проектом, а також виконати проектні завдання "Складання індивідуального плану 
методичної роботи" та "Засідання методичного кабінету". Останні два проекти є відповідно практико-
орієнтованим та ігровим, та передбачають високий ступінь самостійності студентів у виборі мети, 
завдань, розподілі обов’язків, плануванні ходу проектної діяльності, де контроль над виконанням 
проектного завдання здійснюється приховано викладачем, а також у формі взаємного та 
індивідуального контролю, шляхом групового обговорення результатів виконаної роботи, заповнення 
особової картки проектних ЗУН та опитувальників. 
Далі наведемо приклади організації викладачем проектної діяльності студентів під час вивчення 

теоретичного матеріалу курсу "Дидактика" (таблиця 2). 
Тема: Сутність процесу навчання 

Оперативні цілі (курсивом виділені професійно-педагогічні ЗУН, які потребують особливої уваги 
в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов): 

Таблиця 2. 
Операційні цілі вивчення теоретичного матеріалу курсу "Дидактика" 

Оперативні 
цілі 

вивчення 
тематичного 

блоку 

Знання Уміння та навички Цінності та особистісні 
риси 

ЗПП Основних 
категорій 
дидактики, 
принципів 
навчання, основних 
підходів до процесу 
навчання; 
• знання про 
зміст та цілі 
навчальної 
діяльності 

Вивчати та аналізувати 
педагогічну літературу, різні 
підходи до навчання; 
• формулювати цілі та 
завдання навчально-
виховного процесу 
 
 

Критичність мислення 
• цілісність, гнучкість 
та логічність мислення; 
• інтерес до 
педагогічної теорії та 
практики; 
• власне ставлення до 
різних педагогічних 
концепцій і теорій 
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Оперативні 
цілі 

вивчення 
тематичного 

блоку 

Знання Уміння та навички Цінності та особистісні 
риси 

Проектні Знання про 
особливості 
проектної 
діяльності; історію 
методу проектів; 

Формувати незалежні 
судження; 
збирати та аналізувати 
незнайому інформацію; 
визначати завдання; 
створювати продукт, який 
має практичне застосування; 
працювати в групах; 
писати зрозумілий звіт про 
проведену роботу 

Дисциплінованість; 
соціальна 
відповідальність; інтерес 
до педагогічної теорії та 
практики 

 
Проектне завдання: Написання гранту на проведення наукового дослідження 
Вступ: 
Проведення наукового дослідження передбачає чітке розуміння науковцем сутності дидактичних 

категорій, які відображають навчальний процес. Обґрунтування дидактичних засад проблеми 
визначає успішність подальшої роботи, а отже, це є вимогою для написання грантів на отримання 
фінансування дослідження. Прогляньте орієнтовну форму-заявку на отримання гранту для 
проведення фундаментального дослідження. У розділі "АНОТАЦІЯ" ви повинні провести наукове 
обґрунтування дидактичних засад дослідження з обраної вами теми. 

 
ЗАПИТ 

на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного 
бюджету 
Назва проекту:____________________________________________________________________ 
Строки виконання: 
Обсяг фінансування: 
1.  АНОТАЦІЯ (до 15 рядків) 
(Короткий зміст проекту) 
2.  ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків) 

-  Об’єкт дослідження 
-  Предмет дослідження 
-  Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект 
-  Конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в 

проекті 
3.  МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків) 
4.  СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків) 
5.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 
6.  ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ 

 
І. Прослухайте байку: які висновки щодо педагогічного дослідження ви зробили? Навіщо потрібне 

чітке визначення методології та термінології в дослідженні? 
МУДРЕЦІ ТА СЛОН 

Колись в маленькому місті жили 6 сліпих мудреців. Одного разу до міста привели слона. Мудреці 
захотіли побачити його, але як? Один з мудреців запропонував доторкнутися до нього. Отже, шість 
мудреців пішли дивитись на слона. Перший доторкнувся до його плаского вуха, яке повільно 
рухалось вперед-назад. "Слон схожий на віяло!" - закричав перший мудрець. Другий мудрець 
пощупав ноги слона. "Він схожий на дерево!" - сказав він. "Ви обидва неправі!", мовив третій 
мудрець, "Слон схожий на мотузку". Цей мудрець доторкнувся до хвоста слона. Четвертий мудрець 
взявся за бивень і заявив, що слон схожий на спис, п’ятий, упершись в бік слона, вирішив, що він 
схожий на високу стіну. Шостий, смикаючи слона за хобот, заявив, що він схожий на змію. Шість 
мудреців кричали один на одного цілу годину, і ніколи не дізнались, як виглядає слон. 
ІІ. Обговорення термінології проектів. 
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1. а) Що таке дидактика? Яке її місце в системі педагогічних наук? Заповніть схему. 

Теорія і методика виховання 
Школознавство 
Загальні основи педагогіки (педагогіка як наука, предмет, мета, методологія) 
Історія педагогіки 
Загальна педагогіка (загальні закони навчання та виховання) 
Дидактика 

б) Розподіліть теми наукових досліджень за розділами педагогічної науки. Порівняйте зі 
своєю темою. У чому відмінність дидактики від інших розділів педагогічної науки? У чому її 
теоретичний та прикладний характер? 

-  Традиції використання театрального мистецтва у вихованні майбутніх учителів (у 
другій половині XX ст.). 

-  Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять 
фізичною культурою. 

-  Бізнес-освіта школярів як фактор інтеграції молоді в соціум. 
-  Формування позитивного ставлення до навчання на основі взаємодії сім’ї та школи в 

спільній діяльності молодших школярів.  
-  Навчання письмового мовлення як творчої діяльності у формі опису, повідомлення 

та аргументації: на старшому етапі в школах з поглибленим вивченням англійської мови. 
-  Методика навчання невербальним засобам спілкування в курсі французької мови.  
-  Педагогічні умови морального формування особистості старшокласників у ЗНЗ.  
-  Взаємодія сім'ї і школи у прилученні учнівської молоді до української національної 

культури. 
-  Рейтингова система оцінювання діяльності учнів. 
-  Учнівське самоврядування. 

в) У чому дидактична сутність вашого дослідження? (що воно описує, вивчає, з якою метою? 
Як у ньому виражатимуться функції дидактики?) 

2. Основні категорії дослідження : заповніть таблицю "Ідеї для анотації" 
а) Що таке процес навчання? Які його особливості у межах Вашого дослідження? Яка 

специфіка викладання та учіння в межах Вашого проекту? 
б) Які рушійні сили процесу навчання як такого? Які внутрішні протиріччя у процесі 

навчання обумовлюють необхідність педагогічного дослідження в межах Вашої теми? 
в) На реалізацію яких функцій спрямований процес навчання? Уточніть специфіку 

функцій процесу навчання іноземних мов у школі. Яку специфіку має Ваше дослідження? 
г) Що таке мета процесу навчання? Як вона може змінюватись? 
д) Проілюструйте на власних прикладах принципи навчання в сучасній педагогіці. Які 

принципи знаходять реалізацію в межах Вашого дослідження? 
е) Що таке зміст освіти? Які елементи змісту освіти висвітлюватимуться у Вашому 

дослідженні? 
є)Які існують форми та методи та засоби навчання? Чи потребує Ваше дослідження 

введення нових форм навчання та залучення нетрадиційних методів навчання? 
ж) Які існують форми контролю? Які критерії ефективності навчання мають місце у 

Вашому дослідженні? 
з) У чому полягає сутність різних підходів до навчання? Який підхід домінуватиме у 

Вашому проекті? 

Сучасна 
педагогічна 
наука 

 

Рис 1. Місце дидактики в системі педагогічних наук 
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3. Заповніть заявку та зробіть презентацію Вашого проекту для отримання гранту на 
проведення дослідження. 

Вищезазначений проект за класифікацією є дослідницьким та практико-орієнтованим, груповим. З 
метою реалізації жорсткого контролю з боку викладача студенти були забезпечені картою-схемою 
виконання проектного завдання, яка містила поетапне планування проектної діяльності, індивідуальні 
та групові графіки роботи, опитувальник для аналізу діяльності окремих студентів та робочої групи 
(таблиця 3). 

Таблиця 3. 
Обґрунтування дидактичних засад дослідження 

Категорія Відображення в проекті, нотатки 
Визначення  
Рушійні сили  

Освітня  
Знання  
Вміння   
Навички  
Виховна  

Функції 

Розвиваюча  
Мета   
Принципи  
Зміст освіти  
Методи  
Форми  
Засоби  

Процес 
навчання 
 

Структура 

Контроль  
Інше  

Подальше дослідження проблем та перспектив впровадження проектної технології професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов потребує проведення формувального 
етапу експерименту та виявлення результативності запропонованої ПТЗПП. 
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Жиляева Ю. Н. Организация проектной работы будущих учителей иностранных языков в 
процессе изучения курса "Дидактика". 

 В статье анализируются методические основы внедрения проектной технологии профессионально-
педагогической подготовки будущих учителей иностранных языков на базе курса "Дидактика" с целью 

модернизации содержания, форм и методов учебного процесса в ВУЗе; приводятся примеры 
проектных заданий, отображающих профессиональную деятельность учителей иностранных языков; 
предлагается примерный план-конспект семинарского занятия с использованием проектной работы. 

Zhylyayeva Y. M. Organizing Project Work while Studying  
Didactic during Foreign Language Teachers’ Training. 

The article analyzes the methodology of introducing project technology of foreign language teachers’ 
pedagogic professional training on the basis of the "Didactic" course aimed at modernizing forms, methods 

and content of the educational process at a university. Project tasks reflecting foreign language teacher 
professional activity are exemplified; the article suggests a sample seminar plan involving project work. 
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АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ  
З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
ТУРИЗМУ В ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті проаналізовано категоріально-понятійний апарат проблеми формування професійної 
культури майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального 

закладу, визначено поняття культури, особистісної культури та професійної культури майбутнього 
менеджера як важливої складової розвитку управлінця. Проаналізовано процес формування 

професійної культури в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу, виділено методи та 
форми позааудиторної виховної роботи. 

Глобальні зміни в системі вищої освіти України та суспільні процеси, що відбулися в країні, на 
сьогодні вимагають нових підходів до здійснення професійної підготовки майбутнього фахівця. 
Досвід багатьох високорозвинених країн свідчить, що одним із провідних чинників економічного 

успіху є професійна підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах, рівень освіти яких має 
забезпечити ринок праці кваліфікованими, конкурентноздатними фахівцями. Особливо це стосується 
вищих навчальних закладів, де готують майбутніх управлінців. У сфері вищої освіти особливої 
актуальності набула проблема впровадження нових напрямів, змісту, форм та методів підготовки 
майбутніх спеціалістів до професійної діяльності. Управління є тією сферою суспільної діяльності, 
яка об’єктивно спрямована на створення оптимальних умов для прояву та розвитку творчого 
потенціалу особистості. Тому формування професійної культури майбутнього управлінця потребує 
значних зусиль, часу, використання спеціальної стратегії навчання і виховання. Аналіз стану 
досліджень і публікацій свідчить, що проблему культури особистості розлядають В. Андрущенко, 
І. Ісаєв, Н. Крилов; форми і методи розвитку професійних умінь розглядаються в роботах 
С. Гончаренка, О. Дубасенюк, Н. Ничкало, О. Пєхоти. Дослідженням у галузі освіти й управління 
присвячені наукові доробки В. Андрущенка, В. Кременя, Г. Щокіна, Ю. Красовського, Д. Петросяна, 
Ю. Пярніц; проблема формування професійної культури відображається у працях В. Мазіна, 
С. Анеліної, І. Михайличенка, І. Радомського. 

Метою статті є аналіз базових понять щодо формування професійної культури майбутнього 
менеджера. Визначення змісту та технології формування професійної культури майбутніх менеджерів 
туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу вимагає логіко-педагогічного 
аналізу таких категорій, як культура, особистісна культура, професійна культура, формування, 
позааудиторна виховна робота, менеджер. 
Слово "культура" увійшло в науковий обіг ще в античні часи, спочатку воно трактувалося як 

"обробка ґрунту, культивація". Вперше про взаємозв’язок культури і особистості заговорив 
давньогрецький філософ Цицерон, який визначав культуру як метод вдосконалення душі. З 
подальшим розвитком суспільства значення цього терміна розширилося, воно охопило такі сфери як 
виховання, освіта, релігія. 
У XIX – XX століттях, коли відбулося виокремлення наукових напрямів, їх представники 

досліджували притаманну культурі специфіку в різних галузях науки. Окремі опосередковані спроби 
визначити поняття культури робили Ф. Ніцше, А. Шпенглер, В. Розанов, М. Бердяєв, І. Франко, але 
всі їх погляди формувались на засадах філософської науки [1: 142]. 
Проаналізувавши спільну працю Д. М. Гвішіані, Н. І. Лапіна, Е. М. Коржева, Н. Ф. Наумова 

"Краткий словарь по социологии", можна виділити декілька тлумачень поняття "культура", серед 
яких: 1. Особистісна система усвідомлених як цінності самим індивідом і визнаних у суспільстві 
якостей розуму, характеру, уяви, пам’яті, отриманих у процесі виховання і освіти. У цьому аспекті 
говорять про моральну, естетичну, політичну, побутову, професійну, гуманітарну та науково-технічну 
культуру особистості. Рівень культури особистості характеризується її соціалізованістю, 
прилученням до культурного надбання, ступенем розвиненості індивідуальних здібностей. 
2. Соціальна система організованих за допомогою норм і цінностей, функціонально корисних, 
закріплених у суспільній практиці та в свідомості суспільства форм діяльності. Культуру в 
суспільстві представляють матеріальні предмети, соціальні установи, духовні цінності. Формується 
культура шляхом накопичення досвіду багатьох генерацій, внаслідок матеріальної та духовної 
діяльності всіх класів, груп та особистостей, які складають суспільство. 3. Цілісний історичний 
феномен (культурно-історичний тип, локальна культура, цивілізація), який утворюється на основі 
територіальної, етнічної, мовної, політичної, економічної і психологічної спільності, що розвивається 
в часі і проходить етапи зародження, розквіту і занепаду. Через призму цього визначення ми 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки 

 
138 

говоримо про індійську, китайську, європейську, північноамериканську, слов’янську культури тощо. 
4. Цілісний космічний феномен, неентропійна жива система, здатна переробляти речовину та енергію 
і постійно підвищувати рівень своєї організації. (Звичайно, про існування, особливості та сутність 
позаземних цивілізацій (культур) можна наразі говорити лише гіпотетично). 5. Сукупність всіх видів 
перетворювальної діяльності людини і суспільства, а також результатів цієї діяльності (філософський 
аспект). 6. Специфічна естетична діяльність, мистецтво (масова культура, музична культура) 
[2: 133-134].  
На сьогодні існують також інші визначення поняття "культура", яке набуло широкого наукового 

значення і характеризується: сукупністю матеріальних і духовних цінностей, створених людством 
протягом його історії; сукупністю соціально-значимих ідей, цінностей, звичаїв; рівнем освіченості, 
вихованості людей та рівнем оволодіння ними певним родом діяльності; сферою духовного життя 
суспільства, що включає систему виховання, освіти, творчості [3; 4; 5; 6]. 
Серед безлічі визначень поняття "культура особистості", ми виділили те, яке характеризує дане 

поняття як багатоаспектне утворення, яке включає у свою структуру такі складові як: особистісну, 
мотиваційно-ціннісну та діяльнісну, характерними ознаками яких є тип особистості, матеріальні та 
духовні цінності, спосіб організації діяльності. Саме ціннісний компонент культури особистості 
характеризується сукупністю матеріальних і духовних цінностей, створених людиною. Діяльнісний 
компонент розкриває зв’язок культури і людської діяльності, у процесі якого створюється культура. 
Особистісним компонентом є процес розвитку сутнісних сил людини та їх творчої самореалізації, 
тобто людина стає творчою особистістю в процесі оволодіння культурою [3; 4; 7]. 
Професійна культура діалектично пов’язана з усіма елементами особистісної культури: 

моральною, естетичною, розумовою, правовою, політичною тощо. Саме поняття "професійна 
культура" не є усталеним і потребує всебічного розгляду. На сьогоднішній день дане поняття має 
декілька визначень, її розуміють як: 1) систему соціальних якостей, яка забезпечує рівень професійної 
діяльності та визначає її особистісний зміст; 2) процес розвитку цілісної особистості; 3) системну 
якість, вихідними елементами якої є знання, практичні вміння і навички, власні соціальні якості, які 
характеризують ставлення особистості до світу соціальних цінностей [8: 22]. Під професійною 
культурою розуміють сукупність умінь фахівця, його персональних та професійних якостей, саме ці 
два поняття ототожнюються в професійній діяльності, так як гідний фахівець повинен поєднувати в 
собі такі якості як: порядність, новаторство, високу культуру, творчість продуктивність та якість 
праці, вміння спілкуватися та інші. Структурними компонентами професійної культури є: 
комунікативний, праксеологічний, ціннісний, пізнавальний, поведінковий. 
Узагальнивши дані визначення, можна сказати, що професійна культура – це комплекс знань, 

умінь, професійних та індивідуальних якостей фахівця у професійній діяльності. Сам процес 
формування професійної культури майбутнього спеціаліста є складним, динамічним і багатогранним, 
кінцевий результат якого – сформованість професійної культури менеджера, як 
висококваліфікованого фахівця на ринку праці. 
У психології й педагогіці під формуванням розуміють сукупність прийомів і способів соціального 

впливу на особистість, ціллю якого є створення в нього системи певних соціальних цінностей, 
світогляду, просоціальних установок, виховання моральних якостей. Розвиваючись, особистість 
приймає певну форму – певний спосіб організації, структуру, котрий може як сприяти гармонійному 
розвитку, так і гальмувати його. Процес формування особистості майбутнього управлінця, його 
професійне становлення, успішність в управлінській праці залежить від багатьох культурних та 
суспільних чинників. У результаті аналізу науково-педагогічної літератури нами було визначено 
систему компонентів формування професійної управлінської культури студентів, до яких належить 
мотиваційно-емоційний, пізнавальний, діяльнісний та корекційно-регулятивний компоненти. 
Мотиваційно-емоційний компонент характеризується позитивним ставленням до знань про 

управлінську діяльність, бажанням нею займатися. Діяльнісний компонент включає відповідність 
знань, умінь та навичок, а також можливість їх реалізації у професійній діяльності. Відповідність 
навчальних і професійних інтересів, стійка потреба у знаннях щодо змісту управлінської діяльності 
висвітлюється в пізнавальному компоненті щодо формування професійної культури майбутнього 
управлінця. 
Перед нами постає доцільність визначення такого поняття як "менеджер". У розвинених 

капіталістичних країнах ще й досі немає єдиного погляду на роль менеджера в суспільстві як 
професійно підготовленого фахівця. Першими концепцію менеджменту розробили американці, які й 
уперше охарактеризували роль менеджера. З американської точки зору, менеджер – це фахівець, який 
має вищу професійну освіту, дуже часто як додаткову до юридичної, інженерної, економічної [9: 23]. 
Менеджер у сучасному розумінні характеризується як висококваліфікований професійний 

управлінець, який має спеціальну підготовку і здійснює керування організацією, підрозділом або 
напрямом діяльності: кадрами, фінансами, матеріальними чи інформаційними ресурсами, інноваціями 
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тощо в умовах ринку. Він повинен мати відповідні знання, вміння і навички з фаху, що надаються 
вищими освітніми навчальними закладами; він має вміти постійно організовувати конкретну 
діяльність підлеглих, а також сам кваліфіковано виконувати певний обсяг управлінських функцій [9: 
123].  
Головною метою розвитку менеджера є формування професійної культури, а саме такі основні 

види управлінської культури, як: правова культура, адміністративна, організаційна, менеджерська, 
соціально-психологічна, інформаційна, комунікативна, економічна. Усі ці компоненти управлінської 
культури мають бути засвоєні в процесі професійної підготовки спеціаліста у вищому навчальному 
закладі, який включає в себе навчальну, наукову, позааудиторну роботу.  
Позааудиторна робота у вищому навчальному закладі проводиться на основі студентського 

самоврядування, активності і самостійності студентів за умови керівної ролі студентського активу та 
педагогічної допомоги викладачів. Позааудиторна робота має стимулювати формування особистості 
майбутнього фахівця у контексті професіоналізації всіх виховних впливів на студентів [8: 146-147]. 
Позааудиторна робота у вищому навчальному закладі містить безліч форм, що дозволяють 

систематизувати даний процес та виокремити наступні її напрямки у ВНЗ: 
− врахування специфіки факультету при проведенні виховної роботи зі студентами; 
− використання форм і методів, які б відображалися у професійній діяльності майбутніх 

спеціалістів; 
− вдосконалення вмінь та якостей, якими має володіти майбутній спеціаліст за допомогою 

методів позааудиторної виховної роботи; 
− громадянське, правове, моральне, екологічне, професійне, культурне виховання та інші [8: 

146]. 
До основних методів виховної роботи, які запропонував В. Сластьонін належать: методи 

формування свідомості особистості (диспути, вечори, бесіди, переконання, навіювання); методи 
організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки 
(педагогічна вимога, громадська думка, привчання, тренування, прогнозування); методи 
стимулювання діяльності і поведінки (гра, змагання, заохочення і покарання); методи самовиховання 
(самопізнання, самооцінка, саморегуляція). 
Формування професійної культури майбутнього менеджера можливе лише за умови підвищення 

ефективності навчання з раціональною організацією всього навчального процесу. При обмеженні 
навчального аудиторного часу, а також з урахуванням психологічних особливостей студента й 
обов'язкової умови оволодіння професійною культурою, виникає необхідність навчати студентів 
самостійно працювати в позааудиторний час. Суперечності між рівнем знань студентів та рівнем 
сформованості професійної культури, як важливої складової висококваліфікованого фахівця, можна 
з'ясувати, використовуючи сучасні педагогічні технології, що створюють пріоритетні умови для 
самостійної пізнавальної діяльності й дають змогу значно підвищити ефективність навчального 
процесу. Саме єдність всіх видів виховної позааудиторної діяльності вищого навчального закладу 
допоможе розв'язати проблему формування професійної культури майбутнього менеджера. 

Висновки. Проаналізувавши категоріально-понятійний апарат з проблеми формування 
професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого 
навчального закладу, можна зробити висновок, що поняття "культура" є багатогранним утворенням, 
яке включає у свою структуру особистісний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісний компоненти. 
Поняття "професійна культура" характеризується нами як комплекс знань, умінь, значущих якостей 
фахівця у професійній діяльності. Поняття "менеджер" визначається нами як висококваліфікований 
професійний управлінець, який має спеціальну підготовку і здійснює керування організацією, 
підрозділом або напрямом діяльності. Однак значного підвищення рівня його конкурентоздатності на 
ринку праці можна досягти завдяки забезпеченню цілеспрямованої та систематизованої професійної 
підготовки фахівця у вищому навчальному закладі через використання методів позааудиторної 
виховної роботи. Це обумовлює гостру необхідність пошуку таких форм роботи зі студентами, що 
сприятимуть підвищенню їх рівня професійної культури, що є перспективою нашого подальшого 
дослідження. 
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Казьмерчук А  В. Анализ категорий и понятий по проблеме формирования профессиональной 
культуры будущих менеджеров туризма во внеурочной деятельности  

высшего учебного заведения. 

В статье проанализированы категории и понятия проблемы формирования профессиональной 
культуры будущего менеджера туризма во внеурочной деятельности высшего учебного заведения, 
определены понятия культуры, личностной культуры, профессиональной культуры будущего 
менеджера, как важных составляющих развития руководителя. Проанализирован процесс 
формирования профессиональной культуры во внеурочной деятельности высшего учебного 

заведения, определены методы и формы внеурочной воспитательной роботы. 

Kazmerchuk A. V. Categorical-Conceptual Analysis on the Problem of the Future Tourism Managers’ 
Professional Culture in Extracurricular Activities in Higher Educational Establishment. 

The article analyzes categorical-conceptual apparatus on the problem of the future tourism managers’ 
professional culture in extracurricular activities in higher educational establishment. The notions of future 

manager’s culture, personal culture and professional culture as integral parts of manager’s development are 
determined. The formation process of professional culture in extracurricular activities in higher educational 

establishment is considered. The methods and forms of extracurricular educational work are assessed
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ТВЕРЕЗІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Обґрунтована необхідність та значущість тверезого способу життя для розробки ефективних 
управлінських рішень. Даються рекомендації щодо покращення розробки ефективних рішень на 

основі забезпечення природного стану мислення всього колективу, де свідомо сповідується тверезий 
спосіб життя. Вказується на необхідність тверезого життя у вирішенні важливих виробничих та 
управлінських проблем. Привертається увага управлінців до тверезого, здорового способу життя 

всього колективу, як фактору забезпечення результативної роботи підприємства. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Предметом управлінської праці є інформація [1: 92], яка проходить певну оброб-
ку і втілюється як результат в управлінському рішенні. Тому для забезпечення розробки ефективних 
управлінських рішень потрібно створити оптимальні умови для обробки інформації, оскільки саме від 
якості, швидкості проведення даної обробки залежить ефективність управлінських рішень.  
Як відомо, обробка інформації – це розумова праця людини. Тому при розгляді цього питання слід 

визначити особливості психологічних процесів, що протікають в організмі управлінця, коли він 
виконує розумову діяльність над розробкою рішення.  
Одним із найголовніших факторів, які виводять сучасного управлінця із стану максимальної 

розумової активності є алкоголь, оскільки це один із чинників, що послаблює розумову діяльність 
людини. Розробка ефективних управлінських рішень не перестає привертати увагу як науковців, так і 
практиків управління.  
Оскільки ефективні управлінські рішення є першоосновою результативного управління, то 

обґрунтування позитивного впливу тверезості на підвищення ефективності управлінських рішень має 
важливе значення для сучасного менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Підвищення 
ефективності управлінських рішень цікавило людство ще з початку управління. У сучасних 
конкурентних умовах господарювання дана проблема постає як ніколи гостро. Майже всі праці 
науковців тою чи іншою мірою направлені саме на розробку ефективного управлінського рішення, 
яке призведе до підвищення результативності роботи підприємства. З цією метою було розроблено 
різні методи прийняття колективних рішень, методи залучення працівників до прийняття рішень, 
способів організації робочого місця менеджера, впроваджені нормативи управління персоналом. 
Робота базується на дослідженнях праць таких українських науковців: А. В. Шегда, Т. Л. Мостенська, 
А. Е. Воронкова, Н. Г. Калюжна, В. І. Отенко, а також зарубіжних вчених Е.А. Смирнов, 
Н. Н. Козелецький, В. С. Юкаева, М. Х. Мексон, М. Альберт, Ф. Хедури. 
У свій час відомі медичні працівники, хіміки, біологи, фізіологи, педагоги та психологи, серед 

яких такі відомі імена, як І. М. Сєченов, І. І. Сікорський, Д. І. Менделєєв, І. М. Введенський, 
О. Л. Мендельсон, С. О. Рачинський, І. П. Павлов, Ф. Г. Углов, Г. А. Шичко, у своїх працях 
наголошували на пригнічуючій дії алкоголю на розумову та фізичну активность людини [2: 15]. 

Мета статі – обґрунтування необхідності тверезого способу життя для розробки ефективних рішень. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів.  
Рішення – це результат розумової діяльності людини, який призводить до якогось висновку або до 

необхідних дій, наприклад, повна пасивність, розробка певної дії або вибір дій з набору альтернатив 
та його реалізація [6: 9].  
У зв’язку з великою невизначеністю та іншими суб’єктивними і об’єктивними факторами не 

завжди вдається розробити оптимальне рішення. Тому будь-яке рішення може піддаватись 
коригуванню, тобто розробленню додаткових рішень для вирішення конкретної проблеми. І вже 
початкове рішення залежить від ефективної реалізації додаткового.  
Початкове рішення – це рішення, ціль якого підпорядкована забезпеченню мети підприємства.  
Додаткове рішення (коригувальне рішення) – це рішення, ціль якого підпорядкована забезпеченню 

цілі початкового рішення, вносить оперативне коригування для забезпечення належного виконання 
або мінімізації відхилень початкового рішення. 
Зрозуміло, що чим менше додаткових рішень, спричинених суб’єктивними причинами, тим краще 

аналізована інформація, що дозволяє ефективно виконати дане рішення. 
До суб’єктивних причин можна віднести не вірно сформульовану ціль рішення та помилки на 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки 

 
142 

послідуючих етапах процесу розробки та реалізації управлінського рішення та ін.  
До об’єктивних причин можна віднести такі, які не могли бути враховані: законодавчі зміни, 

погодні умови, хвороба виконавців, чи сприяючих осіб та ін. 
На об’єктивні причини розробки не ефективного управлінського рішення управлінець впливати не 

може, отже, зменшення суб’єктивних факторів є пріоритетним напрямком для розробки ефективних 
управлінських рішень.  
У психології процес розумової діяльності визначений терміном "мислення" – це психічний 

пізнавальний процес узагальненого та опосередкованого відображення істотних елементів, 
властивостей і зв’язків між ними у предметах і явищах об’єктивної дійсності [9: 142]. Мислення 
опосередковано відображає дійсність через аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, тобто через 
операції мислення, спираючись на знання, що дістає вираження у слові. Опосередковане 
відображення дає можливість вийти за межі безпосереднього досвіду [9: 140]. 
До основних функцій мислення належать:  

− розуміння (здатність розкриття тих чи інших об’єктів в їх істотних зв’язках з іншими 
об’єктами, що досягається на основі включення нового знання у суб’єктивний досвід); 

− розв’язування проблем і задач (уміння знайти зв'язок відомого і невідомого); 
− цілеутворення (постановка загальної, проміжної та кінцевої мети); 
− рефлексія (діяльність суб’єкта, спрямована на усвідомлення способів і дій свого пізнання) 

[9: 143].  
На практиці мислення як цілком відокремлений процес не існує, здебільшого воно присутнє у всіх 

інших пізнавальних процесах: сприйнятті, уявлені, увазі, мовленні, пам’яті, мові [10: 132]. 
Отже, мислення постає як природний психологічний процес, який відбувається в управлінця під 

час розробки рішення (пошук, обробка і виведення інформації), даний процес відбувається у 
взаємозв’язку з процесами сприйняття, уявлення, уваги, мовлення, пам’яті, мови. Саме дані 
психологічні процеси є найбільш важливі для будь-якої розумової праці, і пригнічення даних 
процесів допустиме для розробки ефективних управлінських рішень. 
Найбільш впливовим та розповсюдженим чинником пригнічення основних психологічних 

процесів виступає алкоголь. Етиловий спирт – легкозаймиста, безбарвна рідина з характерним 
запахом, відноситься до сильнодіючих наркотиків, що викликають спочатку збудження, а потім 
параліч нервової системи [11]. Збудження чи параліч нервової системи має свої негативні наслідки у 
розробці ефективних управлінських рішень. Крім цього, за оцінками вчених 200 г сухого вина 
пригнічують інтелект людини протягом 18-20 днів після прийому [3; 4; 12].  
Саме ж поняття тверезість – природний і єдино розумний стан людини, сім'ї, суспільства, в якому 

зберігається повна свобода від тютюно-алкогольно-наркотчних самоотруєнь [13]. З дослідження 
даного поняття Володимир Олексійович Коняєв робить висновок, що "тверезість" – це природній стан 
людини, під час якого вона аналізує свої вчинки та вчинки оточуючих, свідомо контролює свої дії, 
відповідає за свої вчинки. Тверезість – це той стан, який дозволяє людині грамотно, ґрунтовно 
розібратись у будь-яких ситуаціях [14]. У даному визначенні О. В. Коняєв робить наголос на тому, що 
тверезість – це більше, ніж просто відмова від алкоголю, це захищеність від маніпуляцій через 
критичне сприйняття інформації та аналіз всієї інформації, але алкоголь віднімає від людини саме цю 
захищеність, оскільки пригнічує психологічні процеси мислення, сприйняття, уявлення, уваги, 
мовлення, пам’яті, мови та інше. 
Отже, як засвідчує аналіз наукових джерел, важливим елементом здорового способу життя 

людини є спрямованість на тверезий спосіб життя. При цьому постає важлива проблема утвердження 
здорового способу життя як норми в робочих колективах, що має забезпечити його ефективну працю. 
Зазначимо, що актуальними питаннями тверезого життя людини, сім'ї, колективу та суспільства в 
цілому, займається достатньо нова наука – "собріологія" [7], що являє собою цілісну психолого-
педагогічну програму, в основу котрої покладені розробки провідних науковців з Росії, України та 
Білорусії. Ці розробки, розраховані на всі верстви населення, мають на меті формування тверезого 
світогляду через "пізнання правди" – автентичної інформації про алкоголь, нікотин інші недоліки та 
згубні прояви суспільства. Собріологія широко висвітлює основи свідомо тверезого способу життя, 
надаючи людині право вибору між "тверезим чи п’яним", "розумним чи дурним", "здоровим чи 
хворим", "духовним чи бездуховним", а не між "кемелом чи примою", "коньяком чи брагою", 
"горілкою чи вином". Тобто тут пропонується вибір не в межах "якісних" чи "неякісних" алкогольних 
розчинів, а між тверезим чи п’яним існуванням. 
На основі рекомендацій собріології людина, опановуючи відповідну наукову інформацію, формує 

певні знання про тверезе життя, а ці знання, у свою чергу, формують "тверезі" переконання, які 
сприяють формуванню тверезого способу життя. Важливо, що семінарські заняття з собріології, в 
першу чергу, передбачають підготовку високодуховної свідомо тверезої, патріотичної, наукової та 
бізнесової еліти, котра має досконало володіти основами мистецтва тверезого, здорового способу 
життя і здатна особистим прикладом підняти престиж тверезого життя як основу успішності в житті 
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та бізнесі. На наш погляд, саме свідомо твереза еліта здатна докорінно змінити ситуацію в державі. 
Відтак, через пізнання правди про суспільну сутність алкоголю та нікотину, долаючи певні фальшиві 
стереотипи про ці згубні наркотики, створюючи престижне, привабливе середовище з тверезим 
здоровим світоглядом, можливо зупинити духовну, моральну, фізичну деградацію нашого суспільства 
і створити чудове підґрунтя для посіву в душах людей зерна духовних та моральних цінностей, 
підняти до належного рівня економіку та згармонізувати економічні взаємини між людьми.  
Зазначимо також, що собріологія як наукова дисципліна доступно, логічно і напрочуд просто 

викриває фальшиві міфи та сформовані в суспільстві стереотипи, що заполонили людську свідомість 
на соціально-побутовому рівні, про так звану "культуру поглинання алкогольних сумішей". Міфи про 
цю антинаукову "культуру пиття", за визначенням академіка Ф. Г. Углова, передаються із вуст в вуста 
зацікавленими людьми, які спотворюють суспільну думку, спрямовуючи її не на збереження 
природної тверезості, даної людині від народження, а на тотальну алкоголізацію населення – 
обов’язкове "культурне" вживання алкоголю яке буцімто позбавлене "зловживання".  
Зазначимо, що будь-яка держава у принципі занепокоєна зазначеним станом речей у суспільстві та 

намагається подолати соціально-економічні та духовні проблеми, викликані вживанням алкоголю. Над 
цими проблемами працюють науковці-медики та освітяни, безліч громадських та державних 
організацій, але ситуація все більше ускладнюється. У цьому ракурсі аналізу проблеми важливим є 
також і віртуальна пропаганда вживання алкоголю. Так, вивчаючи відповідну рекламу, доцільно 
навести попередження МІНЗДРАВУ про те, що "надмірне" вживання алкоголю може зашкодити 
здоров'ю людей, хоча, по суті, це попередження є віртуальною пропагандою алкоголевживання, адже 
безпідставно, не маючи жодного наукового визначення говорити про нормальну "міру" вживання алко-
гольного наркотику, – це значить проводити приховану рекламу щодо вживання алкогольних виробів.  
Існує ще один важливий документ, прийнятий Верховної радою України в 2003 році, а саме – 

Закон "Про захист суспільної моралі". В цьому законі, який нібито покликаний захистити людей від 
алкогольно-наркотичної епідемії, у ст. 2 та 7 говориться, що "забороняється виробництво та 
розповсюдження продукції, яка пропагує наркоманію, токсоманію, алкоголізм, тютюнопаління та 
інші шкідливі звички" (підкреслено нами – Ф. К., І. В.). На наш погляд, зазначене формулювання 
виявляється неадекватним науковим засадам пропаганді здорового способу життя, оскільки 
алкоголізм – це кінцевий стан процесу алкоголевживання, тобто алкоголізм – це для більшості людей 
закономірний наслідок, викликаний виключно вживанням алкоголю. І саме тому потрібно було б 
написати правильно, без лукавства: "…пропагує наркоманію, токсоманію, алкоголевживання, 
тютюнопаління та інші шкідливі звички". Така позиція закону відповідала б реальному стану речей та 
примусила б людей робити відповідні висновки. 
Великий вітчизняний невролог В. М. Бехтєрєв зазначав, що питання про величезну шкоду, яку 

приносить алкоголь, недостатньо зрозумілі для малокультурних мас, і навіть для більшості 
інтелігентів часто не зрозумілим є те, що алкоголь – це безумовна отрута. Навіть навпаки, 
переважають думки про користь малих, "помірних" доз алкоголю, хоча спроби деяких учених довести 
цю "користь" зазнали повного провалу після подальших поглиблених наукових досліджень. Відтак, 
оскільки цілком доведена шкідливість алкоголю з науково-гігієнічної точки зору, не може бути навіть 
мови про наукову підтримку "малих" та "помірних" доз алкоголю – як правило, процес алкоголізації 
розпочинається з малих доз алкоголю і згодом ці малі дози переростають у великі [15]. Теж саме 
стверджують і експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, які зазначають, що безпечних доз 
алкоголю для організму людини не існує. Тим більше, що, як іронічно запитує Ф. Г. Углов, "можливо, 
пропагандисти "культурного" вживання вина мають на увазі, що після прийняття певної дози вина 
люди стають культурнішими, розумнішими, цікавішими, їх бесіда більш змістовна, наповнюється 
глибоким змістом?" [8]. 
Дослідженнями наукової школи І. П. Павлова доведено, що вже після першої, самої малої дози 

алкоголю, в корі головного мозку паралізуються ті відділи, які пов’язані із елементами виховання та 
культури. Відтак, одіозним постає сам вислів "культура винопиття", оскільки саме алкоголь нівелює 
функції головного мозку людини, пов’язані із культурою поведінки людини; при цьому порушуються 
вищі функції мозку, які підміняються нижчими інстинктивно-асоциативними формами, що нагадують 
собою явище суто патологічне. Як доводять психологічні та фізіологічні дослідження, зміною якості 
асоціацій пояснюється вульгарність думок "людини напідпитку", схильність до стереотипних та 
тривіальних висловлювань, до пустої гри словами [7]. 
Отже, алкоголь та культура – несумісні поняття, подібно до таких дихотомічних понять, як 

"гаряче і холодне", "мокре і сухе", "грішне і праведне" тощо. Відтак, в суспільстві потрібні негайні і 
радикальні зміни у свідомості людини та суспільної свідомості в цілому, які забезпечили б 
формування тверезого здорового способу життя.  
Загалом, знання та відповідні технології здорового способу життя, а також технології подолання 

негативних згубних звичок, пов’язаних із вживанням наркотиків, – всі ці знання та технології ми 
знаходимо у собріології, вивчення якої дає можливість управлінцям вести в робочих колективах 
активну пропаганду свідомо тверезого життя для того, щоб тверезість заохочувалася і сприймалася як 
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норма, яка забезпечує духовний, моральний, інтелектуальний, професійний розвиток людини. Саме 
тому тверезість постає одним із факторів, що знижують дію суб’єктивних чинників, які негативно 
впливають на розробку ефективних управлінських рішень.  

Висновки. Ефективність управлінського рішення залежить від суб’єктивних і об’єктивних чинників. 
Управлінець має змогу максимально знизити вплив суб’єктивних чинників. Одним із основних 
напрямків зниження впливу суб’єктивних чинників є становлення тверезості. Тверезість – це той стан, 
який дозволяє людині грамотно, ґрунтовно розібратись у тих ситуаціях, які виникли у процесі 
діяльності людини [14]. Загалом, пригнічуюча дія алкоголю на розумову та фізичну активність 
позначається на якості обробки інформації [3; 4], а відтак і на розробці ефективних управлінських 
рішень. Відтак, тверезість повинна бути свідомою та суцільною у всіх працівників підприємства, а не 
лише в управлінських кадрів, оскільки для досягнення запланованого результату важливо, щоб у вико-
навців також не були пригнічені відповідні психологічні процеси – сприйняття, мислення, уваги та інші.  
Зазначені висновки потребують подальшого теоретичного вивчення з метою обґрунтування 

відповідних технологій здорового способу життя у трудових колективах, у тому числі й у вищих 
навчальних закладах.  
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Калинчук Ф. М., Гриценко И. В. Трезвость как фактор разработки эффективных 
управленских решений. 

Обоснована необходимость и значимость трезвого образа жизни для разработки эффективных управ-
ленческих решений. Даются рекомендации по улучшению разработки эффективных решений на основе 
обеспечения естественного состояния мышления всего коллектива, где сознательно ведется трезвый 
образ жизни. Указывается на необходимость трезвой жизни в решении важных производственных и 
управленческих проблем. Привлекается внимание управленцев к трезвому, здоровому образу жизни 

всего коллектива, как фактора обеспечения результативной работы предприятия. 

Kalinchuk F. М., Hryrsenko I. V. Sobriety as the Factor of the Effective Management Decisions 
Development. 

The necessity and importance of a sober lifestyle for the development of effective management decisions are 
grounded. The recommendations for improving the development of effective solutions by providing the 

natural state of thinking of the whole group, which is deliberately oriented at sober lifestyle. It is specifies the 
need for a sober life in the important industrial and management problems. The managers' attention is drawn 

to the sober, healthy lifestyle of all the employees as a factor to ensure the effective work of the enterprise..
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ  
З ДЕЛІНКВЕНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ  

В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

У статті здійснено аналіз розвитку соціально-педагогічної роботи з підлітками із делінквентної 
поведінкою в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді наприкінці ХХ – початку ХХІ 

століття. Виявлено провідні напрями роботи з підлітками з делінквентною поведінкою у 
досліджуваний період 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення проблема делінквентної поведінки підлітків 
залишається дуже гострою. За останні роки збільшилася питома вага правопорушень, скоєних 
неповнолітніми. Все більше протиправна поведінка серед підлітків набуває групового характеру. 
Різним аспектам соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками присвячені праці 
І. Звєрєвої, Т. Кальченко, Л. Лінник, В. Лютого, В. Оржеховської, Н. Онищенко, Т. Федорченко, 
М. Фіцули та інших. 
Зараз у країні існує низка соціальних інститутів, діяльність яких спрямована на профілактику 

делінквентної поведінки неповнолітніх та їх ресоціалізацію. Зокрема, важливого значення набуває 
діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Різні аспекти соціально-педагогічної 
діяльності центрів висвітлювалися у працях українських дослідників О. Безпалько, І. Іванової, 
І. Звєрєвої, О. Кузьменка, С. Толстоухової, М. Чайковського та інших. Проте дотепер не дістали 
ґрунтовного наукового аналізу особливості соціально-педагогічної роботи з різними цільовими 
групами в таких центрах. 
Тому мета статті полягає у характеристиці змісту і форм соціально-педагогічної роботи з 

делінквентними підлітками в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді наприкінці ХХ – 
початку ХХІ ст.  
Створення Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді започатковано у 1992 р. На думку 

одного з перших дослідників проблеми соціально-педагогічної роботи з молоддю в Україні 
І. Звєрєвої, це було обумовлено, наявністю у 80-х рр. ХХ ст. всіх необхідних передумов для переходу 
від окремих елементів передового досвіду соціальної роботи на державний рівень вирішення 
проблеми, створення системи служб соціальної допомоги населенню з розгалуженою 
інфраструктурою їх кадрового забезпечення [1: 157]. 
Варто зауважити, що перші осередки соціальних служб з ініціативи Міністерства молоді та спорту 

України, комітетів у справах молоді та спорту на місцях та за підтримки місцевої влади почали 
створюватися з 1991 р. у найбільш криміногенних східних регіонах (Харківській, Луганській, 
Дніпропетровській, Донецькій областях та Автономній республіці Крим). Юридичним підґрунтям для 
офіційного започаткування таких служб став Закон України "Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 [1: 156]. На виконання цього Закону Кабінет Міністрів 
України постановою від 13 серпня 1993 року № 648 "Про соціальні служби для молоді" затвердив 
Типове положення про соціальні служби для молоді, згідно з яким соціальні служби для молоді 
отримали статус спеціальних структур, що надають соціальні послуги та соціальну допомогу молоді 
віком від 15 до 28 років. Постановою колегії Міністерства України у справах молоді та спорту від 30 
грудня 1994 року за № 32-а було затверджено Комплексну програму розвитку соціальних служб для 
молоді на 1994–1997 роки, яка передбачала план їх розвитку та поширення в Україні. 
За період з 1992 по 1994 роки були створені обласні, Український державний, міські (у містах 

республіканського значення) центри соціальних служб для молоді, деякі районні та районні у містах 
центри соціальних служб для молоді. 
У 1995-1997 роках була продовжена робота щодо розширення мережі центрів соціальних служб 

для молоді, а також формувалася та вдосконалювалася нормативно-правова база їх діяльності [2: 221]. 
Одним із пріоритетних напрямів діяльності центрів соціальних служб для молоді завжди 

залишалася профілактична діяльність, зокрема профілактика делінквентної поведінки підлітків. ЇЇ 
початок був покладений реалізацією комплексної цільової державної програми боротьби із 
злочинністю на 1996-2000 рр., програми правової освіти населення України, Указу Президента 
України "Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та 
правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві" від 18.03.1998 р. Отже, у 90-х 
роках ХХ ст. з метою протидії розповсюдженню правопорушень неповнолітніми, центри соціальних 
служб для молоді реалізували близько 130 регіональних соціальних програм [3: 120-134]. 
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Програми профілактики правопорушень і злочинності у молодіжному середовищі у зазначений 
період передбачали комплексний підхід і були розраховані на проведення профілактичної роботи 
серед дітей, неповнолітніх, молоді, їхніх батьків і вчителів. 
При проведенні профілактичної роботи фахівці центрів соціальних служб особливу увагу 

приділяли таким категоріям як діти та молодь делінквентної поведінки; неповнолітні, які стояли на 
обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх; безпритульні та бездоглядні діти; 
неповнолітні, які звільнились з місць позбавлення волі. 
У комплексі практичних заходів соціальних служб для молоді щодо профілактики делінквентної 

поведінки особливого значення набувало правове навчання і виховання підлітків та молоді. Аналіз 
тенденцій розвитку правопорушень та злочинності в молодіжному середовищі, виявлення причин 
правопорушень обумовив розширення кола напрямів профілактичної діяльності та вдосконалення 
соціальних технологій у діяльності центрів соціальних служб для молоді. З метою проведення 
цільової індивідуальної роботи серед неповнолітніх практично всіма обласними, міськими та 
районними центрами створювалися банки даних неповнолітніх, які перебувають на обліку в органах 
внутрішніх справ, як такі, що вчинили злочини чи правопорушення, або схильні до їх вчинення, 
неблагополучних сімей, в яких діти перебувають в особливо складних морально-психологічних 
умовах життя, на неповнолітніх та молодь, яка звільнилась з місць позбавлення волі [3: 120-134]. 
Найбільш розповсюдженою формою проведення профілактичної роботи в молодіжному 

середовищі у 90-х роках ХХ ст. були лекції. У них висвітлювались основні положення Конституції 
України, Конвенції ООН про права дитини, права та обов'язки підлітків та молоді, захист прав 
неповнолітніх нормами трудового, шлюбно-сімейного, житлового та і цивільного законодавства. 
Особлива увага зверталась на питання адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення 
злочинів і правопорушень. До проведення таких лекцій в загальноосвітніх навчальних закладах були 
залучені фахівці, які не були штатними працівниками центрів, переважно юристи чи представники 
органів внутрішніх справ. 
З метою організації змістовно відпочинку дітей та неповнолітніх, профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі, спеціалісти центрів соціальних служб для молоді організовували роботу 
щодо створення таборів відпочинку, наметових таборів, залучали неповнолітніх до спортивних секцій 
та гуртків, гуртків народно-прикладного мистецтва тощо. 
Для неповнолітніх з делінквентною поведінкою спеціалісти центрів соціальних служб для молоді 

створювали табори соціально-психологічної реабілітації, спеціалізовані та профільні зміни тощо. Під 
час відпочинку таким дітям та підліткам надавалася соціально-психологічну допомогу, яка 
спрямовувалася на корекцію поведінки, зняття агресивності, тривожності, розвиток комунікативних 
здібностей.  
Особливо слід відзначити досвід організації збору-походу "Козацькими шляхами", який з 1991 р. 

традиційно організовується та проводиться Київським центром соціальних служб для молоді. Під час 
збору-походу здійснюється не тільки оздоровлення та відпочинок дітей різних категорій, в тому числі 
й підлітків з делінквентної поведінкою, але й проводиться профілактична робота, за рахунок 
проведення різних заходів соціального спрямування; надання психолого-педагогічно допомоги; 
відбувається сприяння розвитку та соціальній адаптації підлітків в реалізації власного потенціалу.  
Починаючи з 1998 року з метою надання спеціалізованої та висококваліфікованої допомоги 

фахівців при центрах соціальних служб для молоді створюється мережа спеціалізованих соціальних 
служб з питань профілактики правопорушень неповнолітніх і молоді. Зокрема, були створені 
консультаційні пункти, "Телефони довіри", школи правових знань, громадські приймальні, тощо. На 
початок 1999 року їх було близько 70 [3: 120-134]. Так, на виконання Указу Президента України "Про 
Затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та конфліктності, 
агресивності, формування здорових навичок і норм правопорушень серед дітей, їх соціальної 
реабілітації в суспільстві" від 18.03.1998 р. практично всі центри соціальних служб для молоді 
створили свої консультативні пункти при притулках для неповнолітніх. У них вихованцям притулків 
надавалася індивідуальна та групова соціально-психологічна допомога, проводилися благодійні акції. 
Спеціалісти центрів надавали методичну допомогу колективам працівників притулків для 
неповнолітніх. Консультативні пункти, до штату яких входили юрист, психолог, соціальний педагог 
були створені і при приймальниках-розподільниках, зокрема в таких обласних центрах соціальних 
служб для молоді, як Житомирський та Полтавський. Неповнолітніх, які перебували в 
приймальниках-розподільниках знайомили з чинним законодавством України, з ними проводилася 
індивідуальна психокорекційна робота. 
З метою виявлення бездоглядних дітей, дітей, які не відвідують школи, дорослих осіб, які 

втягують неповнолітніх в злочинну діяльність, запобігання правопорушень серед підлітків, центрами 
соціальних служб для молоді широко використовувався метод вуличної соціальної роботи. 
Основними завданнями вуличної соціальної роботи були: встановлення довірливих відносин з 
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кризовими категоріями дітей та молоді, які більшість часу перебувають на вулиці; сприяння в 
усвідомленні та прийнятті дітьми позитивних стереотипів соціальної поведінки; залучення 
громадськості до вирішення соціальних проблем "вуличних" категорій дітей та молоді; 
консультування на умовах анонімності та конфіденційності; переадресування клієнтів до інших 
існуючих інститутів соціальної допомоги; допомога в захисті від будь-якого фізичного та психічного 
насилля; надання первинної медичної допомоги; надання окремих соціальних послуг (доставка їжі, 
одягу, медикаментів тощо). Заслуговує на увагу досвід роботи соціальної служби м. Києва з питань 
організації соціальної роботи на вулиці, яка спрямована на попередження бездоглядності, організацію 
змістовного дозвілля дітей та підлітків шляхом організації ігротек.  
З метою соціальної адаптації та залучення підлітків із делінквентною поведінкою до праці та 

організації змістовного дозвілля з 1999 року в мережі центрів соціальних служб реалізовувалися 
соціальні програми "Трудові об’єднання молоді" або "Трудові об’єднання старшокласників". Мета 
таких програм – організація громадських робіт у соціальній сфері для дітей та молоді, які опинилися у 
скрутному становищі, забезпечення тимчасового працевлаштування підлітків та молоді з метою 
поліпшення їх матеріального стану, залучення до участі у суспільно-корисній діяльності, 
попередження асоціальної поведінки. У рамках реалізації цих програм неповнолітні в канікулярний 
період залучалися до проведення суспільних робіт в своєму мікрорайоні (соціологічне опитування, 
розповсюдження інформаційних матеріалів соціального спрямування, упорядкування дитячих 
майданчиків, проведення вуличних ігротек, патронат ветеранів, дітей-інвалідів, сімей, які знаходяться 
у скрутному стані тощо). Такі програми забезпечували профілактичну роботу шляхом залучення 
підлітків групи ризику до волонтерської діяльності, що сприяло розвитку у них емпатії, альтруїзму та 
милосердя.  
У профілактичній роботі центрів соціальних служб для молоді у 90-х роках ХХ ст. переважали 

масові форми роботи. Практично кожний четвертий масовий захід (акція, фестивалі, конкурси), 
організований центрами соціальних служб для молоді був присвячений питанням профілактики 
негативних явищ саме у молодіжному середовищі. У діяльності центрів соціальних служб для молоді 
були широко поширені такі масові форми роботи, як акції "Молодь – за здоровий спосіб життя", 
різноманітні конкурси, вистави, просвітницька робота, яка включає лекторії, розробку та 
розповсюдження інформаційно-рекламних листівок профілактичного спрямування, виступи на радіо, 
в телепередачах розрахованих на широкий загал дітей та молоді. 
Як зазначалося вище, початок ХХІ ст. пов’язаний зі створенням розгалуженої системи мережі 

центрів соціальних служб для молоді. Якщо раніше діяльність центрів була спрямована на реалізацію 
різних соціальних програм, то сьогодні, вони є поліфункціональними, оскільки при центрах діють 
різні спеціалізовані формування: Служба соціальної підтримки сімей, "Громадська приймальня"; 
"Служба юридичних консультацій для дітей, молоді та їх батьків"; "Центр медико-соціальної 
реабілітації жертв насильства"; "Інформаційно-ресурсний центр"; "Центр вуличної соціальної 
роботи"; "Центр студентських соціальних служб"; "Школа волонтерського руху"; "Соціальний 
супровід неповнолітніх та молоді, яка перебуває або повернулась з місць позбавлення волі", тощо. Ці 
спеціалізовані формування надають молодим людям інформаційну, правову, соціально-педагогічну, 
медичну та інші види соціальної допомоги, реалізують різноманітні заходи з метою запобігання 
негативним явищам у молодіжному середовищі, зокрема здійснюють профілактику делінквентної 
поведінки. 
Наприклад, спеціалісти спеціалізованої соціальної служби "Центр вуличної соціальної роботи" 

проводять різного роду інспектування з метою проведення соціально-кримінальної паспортизації 
основних місць скупчення неповнолітніх, які займаються бродяжництвом, жебракуванням; виявлення 
дітей, які в навчальний час не відвідують заняття, у вечірній час перебувають в комп’ютерних клубах. 
Зокрема проводяться спільні всеукраїнські рейди "Канікули", "Діти вулиці", "Урок" спільно з 
представниками кримінальної міліції, служби у справах дітей, органів внутрішніх справ. Зокрема за І 
півріччя 2005 р. в ході здійснення рейдів вуличної соціальної роботи було проведено фахівцями 
спеціалізованої служби "Центр вуличної соціальної роботи" 416 групових заходів, якими було 
охоплено 2105 осіб [4: 49]. 
Однією з найпоширеніших і, на думку фахівців центрів соціальних служб для молоді, ефективних 

форм профілактичної роботи, що досить часто використовується у практиці, залишається лекція. Так, 
43% загальної кількості лекцій, проведених центрами соціальних служб для молоді, були присвячені 
питанням профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, соціальної підтримки молоді 
делінквентної поведінки та осіб, котрі повернулися з місць позбавлення волі. Під час лекцій 
спеціалісти соціальної сфери використовують широкий арсенал форм і методів просвітницько-
профілактичної роботи. Спостерігається тенденція поступового розуміння цими фахівцями низької 
ефективності пасивних методів навчання у процесі формування життєвих навичок і навичок 
здорового способу життя та переходу до активних. Нині дедалі частіше з метою профілактики 
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делінквентної поведінки використовуються інтерактивні методи, зокрема тренінги, дискусії та 
зустрічі з представниками правоохоронних органів, юристами, психологами тощо. 
На сьогодні основним видами діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо 

профілактики делінквентної поведінки є: психологічне обстеження підлітків з делінквентної 
поведінкою; оцінка соціальної ситуації та соціально-психологічного клімату в сім’ї неповнолітнього; 
психологічна реабілітація неповнолітнього; психологічна допомога його батькам; соціальний 
супровід неповнолітнього (сприяння його зайнятості, отриманню освіти, медичної допомоги, 
оздоровленню, відпочинку, подоланню особистісних проблем); профілактика адиктивної поведінки та 
формування здорового способу життя неповнолітнього; залучення неповнолітнього до соціально-
позитивних груп однолітків (дитячих організацій, волонтерських загонів, спортивних секцій, творчих 
студій тощо). 
Проведений аналіз соціально-педагогічної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді дає підстави зробити такі висновки. Основними напрямами роботи з підлітками з 
делінквентною поведінкою в центрах наприкінці ХХ – початку ХХІ були первинна та вторинна 
профілактика правопорушень, соціальна реабілітація неповнолітніх, які мали досвід протиправної 
поведінки та психолого-корекційна робота з ними. Реалізація цих напрямів забезпечувалася шляхом 
створення на базі центрів спеціалізованих формувань; здійснення вуличної соціальної роботи, 
надання інформаційних послуг (лекції, зустрічі з фахівцями, підготовка та розповсюдження рекламної 
продукції, консультації юриста); здійснення соціального супроводу неповнолітнього (вивчення 
соціальної ситуації; мінімізація негативного впливу оточення; вирішення особистісних проблем); 
організація зайнятості підлітків (залучення до суспільно-корисної роботи, волонтерства, організація 
змістовного дозвілля) та сприяння самореалізації та самовдосконалення підлітків з делінквентної 
поведінку (тренінги, консультації психолога). 
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Клишевич Н. А. Организация социально-педагогической деятельности с делинквентными 
подростками в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

В статье представлен анализ становления социально-педагогической работы с делинквентными 
подростками в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи в конце ХХ – начале ХХІ ст. 

Выявлены главные направления работы с подростками с делинквентным поведением  
в исследуемый период. 

Klishevych N. A. Organization of Social and Pedagogical Work with Delinquent Teenagers in the Centres 
of Social Services for Family, Children and Young People. 

In the article the analysis of becoming of social and pedagogical work with teenagers of delinquent 
behavior in the centers of social services for a family, children and young people  

at the end of 20th are beginnings of a 21st century is presented. Basic directions of their activity concerning 
the prophylaxis of neglect and offences are selected. 
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ПІДГОТОВКА АГРАРІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ:  
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

Стаття присвячена питанню підготовки студентів-аграріїв до професійного спілкування. 
Висвітлено результати дослідження формування вмінь професійного спілкування майбутніх 

аграрників як складової частини їх фахової підготовки. Встановлено, що невирішеною 
залишається проблема формування вмінь професійного спілкування спеціалістів економічного 

профілю аграрної сфери. 

Підготовка майбутніх фахівців економічного профілю аграрних ВНЗ до професійного спілкування 
є досить складним процесом, який потребує як теоретичного обґрунтування, так і відповідного 
методичного забезпечення. 
З огляду на те, що в психолого-педагогічних дослідженнях не знайшла належного наукового 

обґрунтування проблема підготовки майбутніх фахівців агроекономічного профілю до професійного 
спілкування, вважаємо за доцільне спочатку звернутися до різних підходів щодо підготовки в цілому 
студентів-аграріїв до професійного спілкування, оскільки це питання певною мірою розроблено в 
сучасній педагогічній теорії та практиці. У контексті сказаного звернемося до результатів 
теоретичних та експериментальних досліджень, що проведені Л. В. Барановською, С. М. Амеліною, 
В. А. Кручек, Л. П. Мельник, Л. А. Осадчою, Ю. О. Ніколаєнко.  
Мета статті – з’ясувати стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх фахівців-аграрників до 

професійного спілкування у вітчизняній педагогічній науці.  
Одним із найбільш ґрунтовних наукових доробків у контексті підготовки майбутніх аграріїв до 

професійного спілкування можна вважати докторську дисертацію Л. В. Барановської, яка 
обґрунтувала дидактико-методичну систему поетапного навчання професійного спілкування 
студентів аграрного ВНЗ, що представляє собою множину взаємопов’язаних структурних і 
функціональних компонентів, підпорядкованих меті навчання студентів професійного спілкування в 
процесі здобуття ними фахової освіти [1: 18]. 
Структурно модель вказаної системи включає такі компоненти: 1) мета – засвоєння знань і 

формування вмінь, необхідних для організації продуктивної фахово-комунікативної діяльності; 
2) зміст навчання – сукупність психолого-педагогічних, лінгвістичних знань, знань з професійно 
орієнтованих та спеціальних дисциплін; 3) студенти; 4) науково-педагогічні працівники; 5) засоби 
педагогічного впливу – дії викладача, спрямовані на встановлення взаємодії з учасниками процесу 
навчання, вербальні й невербальні засоби спілкування; 6) етапи навчання професійного спілкування: 
психолого-комунікативний, вербально-комунікативний, фахово-комунікативний; 7) результат – 
система психологічних, лінгвістичних, професійних знань і вмінь спілкування літературною 
професійно спрямованою мовою [2: 488]. 
Слід підкреслити, що зазначеним вище трьом етапам навчання студентів професійного 

спілкування відповідає зміст трьох видів навчальних дисциплін: основи психології та педагогіки, 
професійна мова працівника аграрної галузі, професійно орієнтовані й спеціальні навчальні 
дисципліни. На психолого-комунікативному етапі з метою вироблення в студентів комунікативних 
умінь дослідниця пропонує: моделювання ситуацій дружнього й ділового спілкування з аналізом 
особливостей їх змісту, мети та принципів організації, доцільності використання вербальних і 
невербальних засобів; завдання прийняття комунікативних рішень у конфліктних ситуаціях; вибір 
стратегій особистісного захисту в ситуаціях психологічного дискомфорту – заміщення, проекції, 
інтелектуалізації, раціоналізації, сублімації [1: 24]. 
На другому етапі передбачається розгляд теоретичних засад вербального професійного 

спілкування та вдосконалення писемних навичок студентів з володіння стилістично нейтральними, 
професійно маркованими нормативними мовними засобами. На фахово-комунікативному етапі 
майбутні працівники аграрної галузі, засвоюючи зміст фахових дисциплін, виробляючи професійні 
вміння, на основі знань, умінь і навичок з основ психології та української мови, вдосконалюють 
рівень володіння вміннями професійного спілкування, чому сприяє, як стверджує Л. В. Барановська, 
моделювання викладачами фахово-рольових ситуацій, що передбачають необхідність виконання 
студентами не лише професійних завдань, а й участь у комунікативній діяльності, з пошуком 
адекватних стратегій вербальної та невербальної взаємодії [1: 28]. 
На думку Л. В. Барановської, насиченість занять проблемними ситуаціями оптимізує процес 

формування комунікативних умінь. Удосконаленню вмінь професійного спілкування студентів, 
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переконує дослідниця, сприяють такі прийоми, що наближують навчальну діяльність до професійної: 
розв’язання ситуативних фахових завдань, робота з тими самими об’єктами й за допомогою тих же 
методів, що й на виробництві. Доречно наголосити, що колективні та групові форми навчання 
Л. В. Барановська розглядає як найефективніші в напрямі формування комунікативних умінь 
майбутніх фахівців [1: 19]. 
С. М. Амеліна вважає підготовку студентів аграрних ВНЗ до професійного спілкування 

складником професійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв [3], з чим ми абсолютно 
погоджуємося. Привертає увагу й той факт, що дослідниця наголошує на тому, що в деяких 
зарубіжних аграрних закладах освіти спілкування визначається предметом, необхідним для вивчення 
кожним студентом-аграрієм, що є досить показовим у контексті вітчизняної практики. 
У докторській дисертації С. М. Амеліної розроблено концепцію формування культури 

професійного спілкування студентів аграрних ВНЗ як важливого чинника підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв й обґрунтовано модель цілісного процесу 
формування культури професійного спілкування вказаних спеціалістів, що ґрунтується на 
системному, культурологічному, гуманістичному, особистісно-зорієнтованому й діяльнісному 
підходах [4: 10]. Вказана модель передбачає, що формування культури професійного спілкування 
спирається на діалогізацію навчальної діяльності, інтелектуальну взаємодію та співтворчість 
викладачів і студентів, їхню активність у діалозі. 
З огляду на пріоритет діалогічності в професійному спілкуванні аграріїв, що зумовлюється 

потребою в динамічності, мобільності й необхідності плідної співпраці в професійній діяльності, 
С. М. Амеліна вважає культуру діалогу основною характеристикою якості професійного спілкування, 
вказуючи на те, що високий рівень культури діалогу є адекватним відображенням суб’єкт-суб’єктного 
характеру в цьому спілкуванні. У цьому зв’язку організація професійного діалогічного спілкування, 
на думку дослідниці, має ґрунтуватися на таких принципах: 1) емоційна й особистісна відкритість 
партнерів по спілкуванню; 2) психологічна налаштованість на актуальні стани один одного; 
3) безоцінність, довіра та щирість висловлення почуттів і станів [5]. 
У контексті нашого дослідження значний науковий інтерес мають пропозиції С. М. Амеліної щодо 

програми й методики проведення тренінгів з розвитку вмінь і навичок професійного діалогічного 
спілкування, а також програма психолого-педагогічного семінару для викладачів аграрних ВНЗ 
"Діалог у навчанні", мета якого – підготовка викладачів до діалогізації педагогічного процесу, 
активізації їхньої взаємодії та сприяння переходу від авторитарних позицій до партнерської співпраці 
зі студентами [4: 12]. Слід звернути увагу на те, що ефективним засобом формування вмінь 
встановлювати контакт, зацікавлювати партнера по спілкуванню, аргументувати власну позицію, 
слухати співрозмовника були спеціальні тренінги [6: 371]. 
Певне значення з точки зору нашої роботи також мають розроблені С. М. Амеліною програми з 

курсів "Ораторське мистецтво", "Мовна модель сучасного інформаційного простору" й "Ведення 
ділових переговорів", які пропонуються студентам серед вибіркових дисциплін і можуть бути 
використані при підготовці фахівців у галузі сільського господарства. В аспекті формування вмінь 
професійного спілкування майбутніх фахівців економічного профілю агросфери заслуговують уваги 
розробки дослідниці, що відображені в посібнику "Тренінги з розвитку умінь та навичок діалогічного 
спілкування" [7], і можуть бути використані для реалізації вказаної мети. 
Дослідниця В. А. Кручек розробила власну педагогічну технологію формування комунікативних 

умінь студентів аграрних ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, спрямовану на 
побудову комунікативно спрямованого спілкування, суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників 
навчально-виховного процесу [8: 11]. Розроблена авторкою модель педагогічної технології 
формування комунікативних умінь студентів містить мету діяльності, розкриває її суттєві аспекти, 
уміщує опис самого процесу формування вмінь, зокрема, етапи роботи викладача, напрямки 
реалізації умов формування комунікативних умінь, методи формування вмінь та форми педагогічного 
спілкування. У цілому реалізація вказаної моделі включає такі етапи: 1) діагностика рівня розвитку 
комунікативних умінь студентів (змістовий компонент; мотиваційний компонент; операційний 
компонент); 2) постановка мети формування комунікативних умінь; 3) оцінка реалізації умов 
формування комунікативних умінь; 4) адаптація змісту навчального матеріалу; 5) визначення системи 
методів формування комунікативних умінь; 6) організація комунікативно спрямованого навчання [9: 
161-162].  
Згідно з даною моделлю викладач психолого-педагогічних дисциплін на початковому етапі має 

продіагностувати рівень сформованості комунікативних умінь у студентів та, у випадку виявлення 
його недостатності, поставити за мету формування комунікативних умінь. Мета потребує розгляду 
факторів та умов, що забезпечують її реалізацію. У процесі формування комунікативних умінь беруть 
участь: викладач психолого-педагогічних дисциплін в якості суб’єкта діяльності, студенти та 
викладачі-предметники як об’єкти діяльності. Після адаптації змісту навчального матеріалу 
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відповідно до потреб студентів у інформації з комунікативної діяльності й прояву конкретних умінь 
викладачу психолого-педагогічних дисциплін потрібно організувати комунікативно спрямоване 
навчання, причому, доцільно проводити роботу не лише зі студентами, а й удосконалювати 
комунікативну майстерність викладачів.  
На думку В. А. Кручек, реалізацію всіх умов формування комунікативних умінь студентів може 

забезпечити застосування комплексу методів: проведення лекційних занять; підготовка та проведення 
занять студентами; участь студентів у конференціях; проведення тренінгових занять: тестування, 
переконання, навіювання (аутогенне тренування), наслідування, моделювання ситуацій, дискусії, 
бесіди, мозкова атака, ситуативно-рольові ігри; написання рефератів; вивчення та обговорення 
літератури з проблем спілкування. 
З метою вдосконалення комунікативної майстерності викладачів аграрних ВНЗ В. А. Кручек 

пропонує забезпечити: 1) проведення науково-практичного семінару; 2) практикум з мови; 3) участь у 
круглих столах з комунікативної проблематики; 4) тестування комунікативної компетентності; 
5) психологічне консультування; 5) роботу з літературою; 6) вивчення передового педагогічного 
досвіду; 7) відвідування відкритих занять. За таких обставин, як стверджує В. А. Кручек, викладачі-
предметники опосередковано впливають на формування комунікативних умінь студентів, тобто 
виступають не лише об’єктами, а й суб’єктами формування комунікативних умінь.  
Слід підкреслити, що, на думку В. А. Кручек, методи активної взаємодії найбільшою мірою 

сприяють розвитку інтерактивного боку спілкування, а методи психологічного впливу розвивають усі 
три сторони, але переважно – комунікативну та перцептивну [9: 138]. Проте, найбільшу увагу 
дослідниця приділяє соціально-психологічному тренінгу, зокрема, тренінгу вмінь, який вона 
використовує як основний для формування комунікативних умінь. У цьому зв’язку авторкою 
розроблено програму тренінгу спілкування, мета якого: розширити інформаційне поле студентів 
аграрного ВНЗ; навчити адаптивним способам поведінки; розвинути комунікативні вміння. Програма 
даного тренінгу передбачає проведення шести занять, на кожному з яких має виконуватися низка 
спеціальних вправ, виконання яких переслідує свою мету. Так, наприклад, пропонуються вправи на 
розвиток перцепції, мовленнєвих та немовленнєвих умінь, розвиток уміння слухати та 
зосереджуватись. Результати проведеного В. А. Кручек дослідження впроваджувались у навчальний 
процес Національного аграрного університету та Білоцерківського державного аграрного 
університету й було підтверджено ефективність пропонованої педагогічної технології формування 
комунікативних умінь. 
В Уманському агроуніверситеті, забезпечуючи психологічну підготовку майбутніх менеджерів 

аграрного виробництва, особливу увагу приділяють формуванню їх комунікативної компетентності. 
Так, у межах курсу "Основи психології та педагогіки" вивчаються загальні засади спілкування як 
виду діяльності, розглядаються засоби спілкування і їх психологічні характеристики, вплив 
спілкування на формування й розвиток особистості [10]. 
Зі специфікою управлінського спілкування студенти знайомляться при вивченні курсу 

"Психологія управління". У цьому зв’язку доречно зазначити, що, як стверджує Л. А. Осадча, система 
психологічної підготовки майбутніх менеджерів передбачає створення навчального курсу 
"Психологічні основи управління в системі аграрних формувань" із використанням активних форм і 
методів навчання (проблемних лекцій, психологічних практикумів, "мозкових штурмів", навчально-
рольових і ділових ігор), конкретизацією змісту й вибором найдоцільніших організаційних форм і 
психологічних засобів підготовки [11: 15-16]. Слід наголосити, що програма вказаної дисципліни 
складається з п’яти тематичних модулів, два з яких присвячені соціально-психологічним 
особливостям внутрішніх комунікацій та особливостям зовнішніх комунікацій в системі аграрних 
формувань [11: 12]. 
Як стверджують Л. П. Мельник та Л. А. Осадча, структура лекційного заняття "Психологія 

управлінського спілкування" охоплює такі питання: зміст, види й функції управлінського 
спілкування, "смислові бар’єри", що виникають у процесі взаємодії керівника й підлеглого та шляхи 
їх подолання, а також етику ділових комунікацій. Особливу роль у формуванні комунікативної 
компетентності майбутніх менеджерів відіграють тренінгові заняття, в основу яких покладено 
принцип активності, що базується на ідеї: людина засвоює 10 % від того, що вона чує; 50 % – від того, 
що бачить; 70 % – від того, що проговорює; 90 % – від того, що виконує сама [10], з чим не можна не 
погодитися. 
Тренінгові заняття дозволяють учасникам здобути знання й сформувати вміння, розвинути 

позитивні установки, що визначають їх поведінку в спілкуванні, перцептивні здібності, розвивати й 
коригувати систему відносин особистості в групі. Так, проведення тренінгу "Ділова бесіда з 
претендентом на управлінську посаду при наймі на роботу" передбачає оволодіння студентами 
прийомами формування позитивного ставлення роботодавця до претендента на посаду й алгоритмом 
ведення співбесіди з ним [10]. Як переконують Л. П. Мельник і Л. А. Осадча, поєднання різних 
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прийомів тренінгового спілкування (дискусії, рольові й ділові ігри, психодрама та її модифікації, 
способи зворотного зв’язку, психогімнастичні вправи) дозволяє підвищити рівень комунікативної 
компетентності майбутніх менеджерів аграрного виробництва. 
У дисертації Ю. О. Ніколаєнко розроблено модель підготовки студентів аграрних спеціальностей 

до професійного спілкування в іншомовному середовищі, яка включає загальний (комунікативний) 
підхід, мету, принципи, зміст, технологію та результат підготовки. Особливість вказаної моделі, як 
стверджує дослідниця, зумовлюється комунікативною спрямованістю кожного елементу та 
використанням модульної інтерактивної технології, яка є практичним засобом формування 
комунікативно достатнього рівня готовності студентів аграрних спеціальностей до професійного 
спілкування в іншомовному середовищі [12: 145]. Варто зазначити, що формування вказаної 
готовності базується на принципах: мовленнєворозумової активності; проблемності; індивідуалізації; 
функціональності; ситуативності; новизни; професійної спрямованості навчальної діяльності; 
міжпредметних зв’язків іноземної мови зі спеціальними дисциплінами; культурологічності. 
Модель підготовки студентів-аграріїв до професійного спілкування в іншомовному середовищі 

складається із таких компонентів: цільовий (визначає загальний підхід і мету підготовки), змістовий 
(описує принципи й обґрунтовує зміст підготовки), організаційно-методичний (описує технологію 
підготовки), оцінювально-результативний (визначає результат підготовки). Модель, яку пропонує 
Ю. О. Ніколаєнко, передбачає засвоєння студентами теоретичних основ майбутньої професійної 
діяльності (фахова підготовка) і формування у них практичних умінь і навичок спілкуватися 
іноземною мовою (іншомовна комунікативна підготовка). Слід підкреслити, що реалізація модульної 
інтерактивної технології в процесі підготовки аграріїв до професійного спілкування передбачає 
специфічні форми, методи й прийоми роботи, а також зміну співвідношення провідної ролі викладача 
й студентів у взаємодії на кожному з трьох етапів: підготовчий, тренувальний, творчий. Так, на 
першому етапі відбувається ознайомлення студентів з новим лексичним матеріалом і його первинне 
закріплення шляхом виконання умовно мовленнєвих вправ, а процес спілкування організовується та 
керується викладачем. Другий етап характеризується посиленням комунікативної активності 
студентів під час моделювання ситуацій професійного спілкування в парах та групах. Нарешті, на 
третьому етапі студенти самостійно організовують свою мовленнєву діяльність у ділових іграх та 
проектній роботі [12: 197]. 
З огляду на завдання нашого дослідження вважаємо за доцільне наголосити на тому, що на 

тренувальному етапі основним засобом формування готовності до професійного спілкування в 
іншомовному середовищі дослідниця вважає моделювання ситуацій, а основними видами роботи на 
творчому етапі – ділові ігри та проекти. Ю. О. Ніколаєнко стверджує, що процес підготовки 
студентів-аграріїв до професійного спілкування має бути організованим як моделювання ситуацій, що 
максимально наближені до реального професійного спілкування й завдання проблемного характеру. 
У цьому зв’язку нею пропонуються такі ситуації: "Перше знайомство", "Екскурсія на ферму", 
"Знайомство з новими друзями", "Обмін досвідом", "Робота на фермі" [12: 116-117]. 
На думку Ю. О. Ніколаєнко, найефективнішим методом підготовки студентів до професійного 

спілкування в іншомовному середовищі на творчому етапі є ділова гра, яка дозволяє максимально 
відтворити професійну реальність. Тому на творчому етапі вона пропонує використовувати такі ділові 
ігри, як "Прес конференція", "Співбесіда для бажаючих пройти практику за кордоном", "Аграрна 
виставка" [13]. Привертають нашу увагу й приклади проектів, які можна використовувати на 
творчому етапі підготовки студентів-аграріїв до фахового спілкування в іншомовному середовищі: 
"Найкраща ферма Вашої області"; "Проект Вашої ферми"; "Міжнародна виставка" та інші [12: 125]. 
Значну увагу дослідниця приділяє роботі в групах, цікавим різновидом якої є "мозкова атака", тобто 
групам пропонується за чітко визначений проміжок часу представити максимальну кількість гіпотез з 
певної проблеми.  
На нашу думку, деякі пропозиції Ю. О. Ніколаєнко, за умови їх адаптації (бо вони розроблені, по-

перше, для підготовки до фахового спілкування в англомовному середовищі; по-друге, зорієнтовані 
на агрономів, механізаторів і технологів), можуть бути використані в процесі підготовки майбутніх 
аграріїв економічного профілю до професійного спілкування. 
Результати дослідження проблеми підготовки студентів-аграрників до професійного спілкування 

свідчать про те, що в науково-педагогічній літературі ця проблема певною мірою, хоч і недостатньо, 
розглянута. Водночас, невирішеною залишається проблема формування вмінь професійного 
спілкування спеціалістів економічного профілю аграрної сфери. Тому пошуки системного 
забезпечення формування вмінь професійного спілкування у сфері професійної підготовки майбутніх 
фахівців економічного спрямування в аграрних ВНЗ набувають особливої актуальності, що й стане 
перспективою подальших розвідок автора в даному напрямі.  
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Кучер А. В. Подготовка аграриев к профессиональному общению: проблемы теории и практики. 

Статья посвящена вопросу подготовки студентов-аграриев к профессиональному общению. 
Отражены результаты исследования формирования умений профессионального общения будущих 
аграрников как составной части их профессиональной подготовки. Установлено, что нерешенной 

остается проблема формирования умений профессионального общения специалистов 
экономического профиля аграрной сферы. 

Kucher A. V. Agrarians’ Preparation for Professional Communication: Theoretical and Practical Issues. 

The article is dedicated to the question of agrarian students’ preparation for professional communication. 
Research results of future agrarians’ skills formation as a vocational training component are elucidated. It is 

established that unresolved remains the problem of agrarian specialists’ skills formation for professional 
communication in economic sphere. 
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КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "ЯКІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ" 

У статті подано категоріальний аналіз проблеми якості практичної підготовки майбутніх учителів 
інформатики, проаналізовано поняття "якість", "якість освіти", "підготовка", "практична 
підготовка". Обґрунтована актуальність проблеми оцінювання якості вищої освіти. Показана 
складність, багатоаспектність категорії "якість". Встановлено взаємозв’язок між поняттями 

"якість" та "якість освіти". Розглянуто поняття "якість підготовки". Сформульовано означення 
практичної підготовки. 

Якість освіти стає основоположним чинником перетворення суспільства, яке вимагає від вищого 
навчального закладу підготовки в стислі терміни фахівців, що володіють високою кваліфікацією, є 
компетентними в професійній діяльності, здатними до ефективного вирішення соціально-
економічних завдань [1: 45]. На думку Г. Гутник, якість – це те, що зрозуміло людині, або соціальній 
або професійній групі, те, з чим пов'язані очікування всього суспільства і держави, нарешті, це 
основна місія системи освіти в її регіональному вираженні [2: 3]. Тому потрібно підвищувати якість 
будь-якої освіти, а для цього необхідно проводити її моніторинг. Тобто, актуальною є проблема 
оцінювання якості вищої освіти. Проте в науково-педагогічних дослідженнях не знайшли достатнього 
висвітлення особливості оцінювання якості практичної підготовки вчителів. Одним із завдань у 
контексті дослідження зазначеної проблеми є уточнення педагогічної сутності базових понять. 
Проблему якості освіти у філософському значенні та її управління досліджували багато вчених: 

І. Зязюн, А. Субетто, М. Кісіль, В. Вікторов, Н. Муліна, В. Гумбольт, К. Ясперс, М. Данілевський, 
П. Сорокін, А. Тойнбі, М. Вебер, Е. Тоффлер та ін., у загальній педагогіці – Ю. Бабанський, 
В. Загвязинський, М. Скаткіна. Практичну підготовку майбутніх педагогів та викладачів 
досліджували, зокрема, такі науковці, як: Л. Машкіна, Н. Казакова, В. Берека. Єдність теоретичної та 
практичної сторони знань була досліджена Л. Зоріною, О. Абдулліною, І. Новиковим, Ю. Бабанським, 
А. Вербицьким, Л. Виготським, Б. Гершунським, С. Рубінштейном, А. Матюшкіним, Т. Шамовою, 
М. Скаткіною та ін.  
У даній роботі досліджуються такі поняття, як "якість", "якість освіти", "підготовка", "практична 

підготовка". 
У філософських словниках поняття "якість" є традиційною філософською категорією, яка 

розглядається разом з категорією "кількість". Уперше категорія "якість" була проаналізована 
Аристотелем, який визначав її як видову відмінність сутності. Він відзначав плинність якості як 
станів речей, їх здатність перетворюватися на протилежне [3: 483]. Якість у його розумінні – це 
сутність речей, тобто предикат, який відповідає на питання який? яка? яке? [4: 221]. Сьогодні 
філософська категорія якості виражає притаманну речам специфічну визначеність, тотожну з їхнім 
буттям, яка відрізняє їх від інших речей у певній системі зв’язків [5: 767]. Якість відображає стійке 
взаємовідношення складових елементів об'єкта, що характеризує його специфіку, яка дає можливість 
відрізняти один об'єкт від інших. Саме завдяки якості кожен об'єкт існує і мислиться як щось 
відділене від інших об'єктів. Водночас, якість висловлює і те загальне, що характеризує весь клас 
однорідних об'єктів [6: 255]. У "Великому тлумачному словнику сучасної української мови"  цей 
термін тлумачиться як: 1) внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє 
його від усіх інших; 2) ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за 
призначенням; 3) та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь; 4) сукупність 
характеристик продукції або послуг щодо її здатності задовольнити встановлені та передбачені норми 
[7: 1423]. В іншому тлумачному словнику "якість" – наявність істотних ознак, властивостей, 
особливостей, що відрізняють один предмет чи явище від інших [8: 296]. В економіці та управлінні 
термін "якість", насамперед пов'язаний із створенням та використанням продукції і послуг, тому 
об'єктом дослідження і управління тут є, передусім, якість продукції і послуг, причому його 
сприйняття кожною людиною багато в чому залежить від ролі, яку він відіграє в процесі їх 
виробництва та споживання [9]. У педагогічних працях якість – це: 1) сукупність, система 
властивостей об'єктів і процесів; 2) єдність елементів і структури об'єктів і процесів, система якостей 
елементів і підсистем об'єктів і процесів; 3) основа цілісності об'єкта; 4) ієрархічна система 
властивостей або якостей частин об'єктів і процесів; 5) динамічна система властивостей або якостей 
частин об'єктів або процессу, що в динаміці відображає в собі якість їхнього життєвого циклу; 
6) якість, що надає об'єктам властивість одиничності, визначеності, сутності; сутність є корінне, 
внутрішнє, потенційне якості об'єкта або процесу; 7) корисність, цінність об'єктів і процесів, їх 
придатність або пристосованість до задоволення певних потреб або до реалізації певних цілей, норм, 
доктрин, ідеалів, тобто відповідність або адекватність вимогам, потребам і нормам [10: 196]. 
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Сьогодні великий обсяг наукових досліджень присвячений управлінню якістю освітніх послуг, це 
пов’язано з бажанням удосконалення освітньої системи, тобто якість стала не тільки затребуваною 
категорією в економіці, але і значущою проблемою педагогічної науки. Цільова аудиторія освітніх 
послуг приділяє велику увагу їх якості, тому якість освіти стала також соціально затребуваною 
категорією. 
Як пише Б. Жебровський: "Термінологічно вчені розмежовують поняття "якість освіти", 

аналізуючи його як процес і як результат. Із позицій процесу, "якість освіти" – це стан та його 
здатність, що задовольняють потреби людини, відповідають інтересам суспільства і держави; як 
результат діяльності навчального закладу – вказує на відповідність рівня підготовки учнів вимогам 
діючих освітніх програм" [11]. 

Таблиця 1. 
Основні авторські підходи до визначення поняття "якість освіти" 

Автори Визначення поняття "якість освіти" 
Г. Поберезська  сукупність властивостей та характеристик освітнього процесу, що 

надають йому спроможність формувати такий рівень професійної 
компетентності, який задовольняє потреби (які є або які будуть) 
громадян, підприємств і організацій, суспільства і держави; 

І. Шпак сукупність результатів, досягнутих студентами в процесі здобуття 
ними нових знань, умінь і навичок; 

А. Субетто  складна категорія, що має цивілізаційний, соціально-системний, 
культурний, національно-естетичний, освітньо-педагогічний, 
особистісний виміри; 

І. Прокопенко  
В. Євдокимов  

всезагальна інтегральна характеристика результатів освітньої 
діяльності, яка включає в себе економічні, соціальні, пізнавальні і 
культурні аспекти освіти; 

М. Поташнік  співвідношення мети та результату, як міра досягнення цілей при 
тому, що цілі (результати) задані тільки операціонально і 
спрогнозовані в зоні потенційного розвитку школяра; 

Д. Матрос, Д. Полєв,  
Н. Мельникова  

співвідношення мети та результату, міра досягнення мети; 

Б. Жебровський таке динамічне та інтегративне утворення, сукупні властивості якого 
здатні задовольняти споживачів, їх постійно зростаючі вимоги і 
потреби, структурними компоненти якого є: задоволеність суб’єктів 
освіти результатами навчально-виховного процесу, якістю освітніх 
програм, високий рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів, 
залученість навчального закладу до інноваційної діяльності, сучасні 
матеріально-технічні ресурси, утвердження державно-громадського 
управління; 

М. Головань сукупність властивостей і характеристик освітнього процесу, що 
надають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані 
потреби в знаннях і навичках окремих громадян, підприємств і 
організацій, суспільства і держави; 

С. Шишов, 
В. Кальней 

соціальна категорія, яка визначає стан і результативність процесу 
освіти в суспільстві, його відповідність потребам та очікуванням 
суспільства (різних соціальних груп) у розвитку та формуванні 
цивільних, побутових і професійних компетенцій особистості; 

Г. Гутнік  сукупність властивостей якості освіти і проявів цих властивостей, що 
сприяють задоволенню потреб людини і відповідають інтересам 
суспільства і держави; 

Є. Коротков комплекс характеристик професійної свідомості, що визначають 
здатність фахівця успішно здійснювати професійну діяльність 
відповідно до вимог економіки на сучасному етапі розвитку; 

В. Вікторов багатогранна модель соціальних норм і вимог до особистості, 
освітнього середовища, в якому відбувається її розвиток та системи 
освіти, що реалізує її на певних етапах навчання людини. 

Після такого введення зрозуміло, що існує багато визначень поняття "якість освіти". Найбільш 
узагальнене визначення якості освіти є відповідність стандарту, нормі.  
Підсумком багаторічних дискусій став висновок про те, що дати однозначне визначення поняттю 

"якість освіти" просто неможливо. З метою реалізації практичних завдань і цілей освіти під цим 
поняттям прийнято розуміти зміни в навчальному процесі і в навколишньому середовищі, які 
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безпосередньо пов’язані з процесом навчання і які можна ідентифікувати як поліпшення знань, умінь 
і цінностей, здобутих у ході навчання [12: 13-14].  
Аналіз різних підходів до розуміння поняття "якість освіти" дав можливість виділили наступні 

категорії:  
− як політична категорія – акумулює засади освітньої політики держави на певному етапі її 

розвитку й головні стратегічні лінії розвитку національної системи освіти в контексті світових 
тенденцій;  

− як соціальна категорія – відображає суспільні ідеали освіченості та окреслює загальну мету 
освіти, законодавчо визначені й нормативно закріплені в державних стандартах освіти;  

− як категорія управління – визначає стратегії впливу на певні показники функціонування 
системи освіти й вибирає можливі напрями її змін та розвитку; 

− як педагогічна категорія – є квінтесенцією: сутності поняття, процедур діагностування, 
аналізу явищ і властивостей суб’єктів освітнього процесу, при умові відповідності особистісної і 
суспільної мети освіти; політичної стратегії її розвитку в контексті вітчизняних і світових 
тенденцій; закономірностей менеджменту освіти на всіх її рівнях управління – державному, 
регіональному, муніципальному, інституційному (локальному), особистісному тощо [13: 33]. 
Всесвітньою декларацією з вищої освіти, прийнятою на міжнародній конференції з вищої освіти в 

листопаді 1998 року й Законом України "Про вищу освіту" визначено якість вищої освіти, у Законі 
України "Про вищу освіту" формулюється поняття "якість освітньої діяльності".  
У "Національній доктрині розвитку освіти" якість освіти є національним пріоритетом і 

передумовою національної безпеки держави, дотримання міжнародних норм і вимог законодавства 
України щодо реалізації права громадян на освіту.  
Як результат звуження поняття "якість освіти" виникає поняття "якість підготовки", яке можна 

розглядати на різних рівнях: перший рівень – планування навчання, коли певні уявлення про 
заплановану якість підготовки закладаються в освітні програми з кожного предмета; другий – етап 
реалізації освітніх програм у навчальному процесі; третій – оцінка якості результатів здійсненого 
навчального процесу [12: 14]. 
Термін "підготовка" у "Тлумачному словнику української мови" визначається як: 1) запас знань, 

навичок, досвід, набутий у процесі навчання, практичної діяльності; 2) готування всього необхідного 
до чого-небудь [14: 329]. У новому тлумачному словнику української мови трактуються терміни 
"підготувати, підготовити" як давати необхідний запас знань, передавати навички, досвід та інше в 
процесі навчання, практичної діяльності; навчати, тренувати, підковувати [15: 359]. 
У соціології термін "практика" – категорія, яка може бути віднесена до всієї сфери людської 

діяльності і мислення, але, як правило, її вживання конкретизується через категоріальні опозиції: 
1) поезія і практика; 2) теорія і практика; 3) досвід (емпірія) і практика [16: 782]. У філософських 
словниках практика походить від грецького слова, яке означає "діяння", "активність" – матеріальна 
чуттєво-предметна цілепокладаюча діяльність людини, що має своїм змістом освоєння природних та 
соціальних об’єктів та становить всезагальну основу, рушійну силу людського суспільства і пізнання. 
Практика виступає як праця. Окреслена як суспільна, виявлена в конкретно-історичних формах 
діяльність, що соціалізує природу, постійно розширює сферу суспільного буття, шляхом 
підпорядкування йому нових галузей природного буття, визначає і спрямовує як основний напрям 
суспільного розвитку конкретні форми суспільних відносин на окремих його етапах. Практика 
виступає як виробництво, визначена як діяльність, що штучно відтворює ті або інші сторони 
об’єктивного світу з метою їх наукового дослідження. Практика виступає як експеримент [5: 519]. У 
словнику іншомовних слів "практика" (грец. praktikos – активний, діяльний) тлумачиться як: 
1) методи, навички якоїсь роботи, діяльності, а також сама ця робота, діяльність; 2) робота, фахові 
знання як основа досвіду, уміння; 3) одна з форм навчання – застосування і закріплення теоретичних 
знань на підприємствах, в установах тощо; 4) діяльність людей, що творчо освоюють світ 
(перетворююча та створююча) [17: 757]. 
На думку багатьох філософів практика – це основа людського пізнання. З точки зору 

матеріалістичної теорії пізнання можна виділити різноманітні функції практики, такі як: джерело 
знань, критерій істинності й відповідності, а також вплив на перетворення та вдосконалення 
дійсності. Дане поняття вживається, передусім, як перевірка теорії в реальній діяльності, яка має 
намір установити підтвердження теоретичних прогнозів на основі одержаних результатів. Практика 
визначає зміст і завдання людського існування, впливає на діяльність, світогляд і свідомість людини, 
формує наше уявлення й ставлення до світу. У науці практика збуджує інтерес, зміцнює пізнавальну 
активність, кристалізує основні напрямки, положення і поняття, полегшує розуміння явищ, їх 
значення і цінність тощо. У педагогіці особливе значення має розуміння практики як перетворюючої 
діяльності в процесі виховання й навчання (тобто практичне застосування знань) [18]. 
Отже, під "практичною підготовкою" будемо розуміти одну з форм навчання, в ході якої 

відбувається застосування і закріплення теоретичних знань, завдяки чому з’являються 
(трансформуються) вміння, навички, методи, досвід будь-якого виду діяльності.  
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Практична підготовка є однією із найважливіших ланок у системі професійної підготовки 
майбутнього вчителя. Тому наступним завданням є визначення поняття оцінювання якості базової 
практичної підготовки вчителя інформатики, дослідження її структурних компонентів та критеріїв 
оцінювання. 
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Новицкая Т. Л. Категориальный анализ понятия "качество практической подготовки учителей". 
В статье подается категориальный анализ проблемы качества практической подготовки будущих 

учителей информатики, проанализованы понятия "качество", "качество образования", 
"подготовка", "практическая подготовка". Обоснована актуальность проблемы оценивания 

качества высшего образования. Показана сложность, многоаспектность категории "качество". 
Установлена взаимосвязь между понятиями "качество" и "качество образования". Рассмотрено 

понятие "качество подготовки". Сформулировано определение практической подготовки. 

Novytska T. L. Categorial Analysis of the Concept "Teachers’ Practical Quality". 
The article presents categorial analysis of the future computer science teachers’ practical training, analyzes 

such concepts as "quality", "quality of education", "training", "practical training". The timeliness of the 
problem of higher education quality evaluation is stated. The complexity, multidimensionality of the category 
"quality" is shown. The relationship between the concepts "quality" and "education quality" is justified. The 

notion" training quality" is envisaged. The definition of practical training is stated. 
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ЯК СУТТЄВА РИСА ЇЇ СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

У статті розкриваються особливості ініціативи та активності особистості з різних наукових 
точок зору. Аналізується соціальна ініціатива, як прояв ряду інтегративних якостей особистості, а 
також суттєвий критерій та рівень прояву суспільної активності особистості. Здійснено спробу 
визначити взаємозв’язок між поняттям "соціальна ініціатива" та активністю особистості. 

Виховне значення соціальної ініціативи, глибина її дії на самого ініціатора та його оточення здатні 
здійснити моральний і духовний вплив, що можна порівняти з ефективністю спеціально організованої 
виховної діяльності освітніх закладів, педагогів і, навіть, сім`ї. Здійснюючи за власною ініціативою 
суспільно-корисну діяльність, людина включається в різні стосунки, контакти, зв'язки, всебічно 
розвиваючись. Рівень розвитку самодіяльності, ініціативи та відповідальності, активної позиції в 
системі внутрішньо-групових стосунків, непримиренність до антисуспільних вчинків будь-якого типу 
розкривається в таких показниках як розуміння самостійності й наявність прагнення до неї, вміння 
планувати майбутню діяльність і діяти відповідно до плану. 
Наукове вивчення проблеми формування ініціативи особистості починається у 50-60 роки ΧΧ 

століття. Цією проблемою, в основному, займалися психологи. Педагоги розглядали ініціативу, в 
більшості, у зв'язку з обґрунтуванням сутності самостійності, активності, творчості. Такі вчені, як 
Т. М. Тищенко, В. П. Теплинський часто вживали ці поняття тотожними [1; 2]. Теоретичні 
дослідження тих років, не змогли знайти свого повного застосування у досвіді виховання молоді, 
адже жорстка детермінованість діяльності учнів в умовах домінування авторитарного стилю у 
вихованні позбавляло можливості виявляти ініціативу у суспільній діяльності. 
У 70-х роках ініціатива розглядалася О. О. Погоніною у руслі розкриття психологічних 

особливостей формування ініціативності старшокласників [3]; Г. С. Суховейко  вивчав ініціативу в 
організації роботи дитячих громадських організацій [4]. 
Наступні десятиліття педагогічною наукою досліджувалися теоретичні питання формування 

ініціативи. Важливий внесок у дослідження "ініціативи" та "ініціативності" внесли роботи 
Г. І. Сороки та О. В. Трошкіна [5; 6]. Але дослідження, що дають розуміння поняття "соціальна 
ініціатива" та його зв’язку з активністю особистості практично відсутні. 
Тому метою даної статті є визначення взаємозв’язку поняття "соціальна ініціатива" з активністю 

особистості. 
Психолог А. Г. Ковальов пише, що коли мова йде про активність особистості, мають на увазі 

ступінь її участі у суспільно-трудовому житті. Активність – максимальна діяльність особистості, яка 
бере участь у громадсько-політичному та ідеологічному житті суспільства [7]. 
Для характеристики соціальної активності студентів було виділено комплекс найістотніших 

критеріїв цієї активності: 
− усвідомлене ставлення до трудової діяльності; 
− ступінь участі в громадському житті; 
− уміння співвіднести особисті інтереси з інтересами колективу і суспільства; 
− готовність і вміння виконувати доручення; 
− наявність почуття відповідальності за належне виконання роботи; 
− вміння виявляти ініціативу, аналізувати доручення і звітувати про їх результати; 
− залежність характеру активності від виду діяльності (навчальної, трудової, 

організаторської); 
− інтенсивність і систематичність прояву соціальної активності в процесі своєї діяльності; 
− практичне ставлення до результатів своєї діяльності та діяльності друзів; 
− вміння відстоювати свої погляди, довести свою правоту;  
− бажання вдосконалювати свої знання, уміння, соціальний досвід;  
− наполегливість у досягненні мети. 

Тобто, уміння виявляти ініціативу у діяльності, визначається як один з істотних критеріїв 
активності людини. 
Дослідники Л. П. Буєва, В. Г. Мордикович, М. А. Нугаєв вважають, що активність особистості є не 

природною, а набутою властивістю, що розвивається на основі потреб. Ці потреби детермінуються 
потребами суспільства, в якому живе людина і вплив якого вона постійно на собі відчуває. Але для 



А. П. Сапріянчук. Соціальна ініціатива особистості як суттєва риса її суспільної активності 

 159 

того, аби потреба перейшла в активність, необхідно, щоб вона була усвідомлена особистістю, тобто 
набула характеру інтересу. Усвідомлена потреба породжує активність свідомості, яка стимулює 
активність людини до виконання певної дії й може проявитись лише в дії. Активність на вищому 
рівні розвитку – соціальна активність – характеризується, перш за все тим, що, виступаючи якістю 
людини, включає в себе творче начало та здатність впливати на зміни умов життя людей [8]. 
Х. Ц. Беновські говорить про соціальну активність як готовність до дії. Він виділяє наступні 

критерії соціальної активності:  
− міра використання можливостей людини в діяльності; 
− свідоме ставлення до неї;  
− безкорисливість діяльності;  
− об’єм присвяченого їй вільного часу;  
− елементи змагання, зверхмотивованості; 
− ініціативність у діяльності [9]. 

Відповідно, ініціатива в діяльності є показником соціальної активності особистості. 
Показники саме рівня розвитку соціальної активності розглядає Т. Н. Маяковська: 

1) рівень сформованості ідейно-моральних понять, уявлень, які характеризують міру 
усвідомлення соціальної активності; 

2) ступінь оволодіння ЗУН; 
3) рівень розвитку мотивації соціальної активності; 
4) рівень розвитку самодіяльності, ініціативності та відповідальності, активної позиції в 

системі внутрішньо-групових стосунків, непримиренність до антисуспільних вчинків будь-
якого типу. Цей критерій розкривається в таких показниках як розуміння самостійності і 
наявність прагнення до неї, вміння планувати майбутню діяльність і діяти відповідно до 
плану, прояви ініціативності і наполегливості при виконанні спланованого, різноманітність 
сфер прояву самостійності і відповідальності, здатність до самодіяльності, самооцінки і 
самоконтролю та інше [10]. 

Очевидно, що ініціатива виступає необхідним елементом критеріїв, показників та рівнів 
суспільної активності. Відповідно, в прояві суспільної активності особистість здійснює суспільно-
корисну діяльність, виявляючи саме соціальну ініціативу. 
Аналізуючи поняття "ініціатива", можна сказати, що його суть, перш за все, у тому, що людина, 

яка її проявляє, спонукається внутрішніми цілями й мотивами. Саме тому будь-яка ініціатива 
спрямована на прояв активності, самостійності, творчості. 
В енциклопедичному словнику "ініціатива" (франц. іnitiative, від лат. іnitium – початок) – почин, 

внутрішнє спонукання до нових форм діяльності; керівна роль в будь-яких діях; заповзятливість, 
здатність до самостійних активних дій [11: 450].  
Учені Б. Г. Ананьєв , Л. С. Виготський займалися вивченням проблеми розвитку ініціативи 

особистості через її багатофункціональність, адже вона є основою взаємозв’язку багатьох 
інтегративних якостей особистості й має значний вплив на їх розвиток. Ініціатива може існувати й 
функціонувати лише в комплексі з цілою системою якостей особистості (цілеспрямованість, 
наполегливість, працьовитість, рішучість, відповідальність та ін.). Через ініціативу виявляються 
сутнісні сили особистості, її вчинки, дії, що створюють можливість для розвитку й реалізації 
можливостей особистості та соціуму. Через реалізацію ініціативних дій відбувається розвиток волі, 
самостійності, активності, самодисципліни й інтелекту особистості. Ініціатива, як вища форма 
активності сприяє моральному становленню особистості, збагаченню її особистого досвіду [12]. 
Ініціатива виконує одну з важливих функцій у життєдіяльності особистості, вона входить у число 

обов’язкових змістових компонентів людського існування, а соціальна ініціатива необхідна для 
розвитку суспільства. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблематики ініціативи дозволив виділити найбільш 

істотні компоненти ініціативи, які цілком можна віднести й до соціальної ініціативи: спрямованість 
особистості на творчу діяльність; самостійність; активність і енергійність; розвиток інтелектуальних 
здібностей; здатність до вольових дій; здатність до реалізації особистого почину. 
Дослідники Д. Б. Богоявленська, Л. М. Попов, П. Н. Іванов розглядають ініціативу як 

інтелектуальну властивість особистості. Д. Б. Богоявленська вводить поняття "інтелектуальна 
ініціатива", як синонім поняттю "інтелектуальна активність", під якою розуміє продовження не 
просто розумової роботи, а пізнавальної діяльності, не обумовленої ні практичними потребами, ні 
зовнішньою або суб'єктивною негативною оцінкою роботи. Інтелектуально-ініціативній людині 
властиво продовжувати пізнавальну діяльність за межами потрібного, самостійно ставити проблеми, 
встановлювати нові закономірності. Вивчення фактів інтелектуальної ініціативи, стадій її розвитку 
дозволило дослідниці виділити три її рівні: стимульно-продуктивний, евристичний, креативний [13]. 
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Л. М. Поповим інтелектуальна ініціатива розглядається як здатність до самостійної постановки 
завдань (проблем), як дія ініціативної людини, втілена в продукт, якість, особливість особистості [14].  
На думку П. А. Рудика, ініціатива полягає у здатності людини на самостійні вольові прояви, тобто 

самостійна постановка мети, самостійна організація самої дії, спрямованої на досягнення цієї мети [15].  
Схильність до самостійних вольових проявів як основну з ознак ініціативи виділяють також 

О. В. Цаболова, С. О. Пєтухов. Дослідниця О. В. Цаболова вказує, що ініціатива виявляється в умінні 
розпочати справу самостійно, передбачити перспективу, мету діяльності і здійснювати їх, долаючи 
труднощі на шляху досягнення поставленої мети. На думку С. О. Пєтухова, ініціатива людини 
виявляється в самостійному починанні при чіткому усвідомленні необхідності діяти з метою 
найповнішого задоволення тих або інших матеріальних чи духовних потреб, своїх або свого колективу. 
Ініціатива як здатність людини до самостійних дій виявляється в умовах постійної взаємодії суб’єкта з 
об’єктом. Ініціатива може бути включена до складу центральної ланки психологічного механізму 
творчості, як відображення процесуальної характеристики цього процесу [16].  
Як уже зазначалося у статті, нерідко ініціатива розглядається через показники вищої форми 

активності особистості (К. Абульханова-Славська, П. Суховейко, О. Цаболова, В. Лозова). 
О. В. Цаболова підкреслює, що ініціатива є вищою формою активності, є творчою активністю [17]. 
К. Абульханова-Славська розглядає ініціативу й відповідальність, в сукупності з різноманітними 
формами їх взаємозв’язків, як різні способи моделювання простору активності. Зазначає, що 
активність й ініціатива формуються в діяльності, коли атмосфера відносин сприяє прояву цих 
соціально значимих якостей. "Ініціатива, – відзначає автор – це зберігання автором творчої або 
авторської позиції в процесі діяльності. Ця форма активності виступає як причина початку і 
розгортання діяльності" [10]. 
У дослідженнях Н. М. Татарнікової, В. Л. Шатуновського визначається, що ініціатива є одним з 

основних чинників успішного результату процесу навчання, тому одним з важливих завдань навчання 
є підвищення ініціативності й активності особистості, що виявляється в її самостійності [18: 85]. 
Отож, розглянувши особливості поняття "ініціатива", ми визначили, що воно розглядається 

невідривно від активності особистості. Відповідно й "соціальна ініціатива" виявляється в суспільній 
активності людини. Протиріччя, що виникають між потребами суспільства та неспроможністю 
державних установ їх задовольнити, між прагненням впливати на соціальні процеси та участю 
людини у соціальних справах, породжує суспільну активність особистості. А суттєвою та необхідною 
рисою суспільної активності особистості, як ми вже з’ясували, виступає її соціальна ініціатива. 
Модель соціальної ініціативи є цільовим орієнтиром для розробки змісту, методів і засобів 

підготовки особистості до генерації та реалізації ідей у сфері соціально-корисної діяльності. Але 
аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що саме соціальна ініціатива як 
один із видів ініціативи розглядається лише в контексті соціальної активності. 
На основі вищевикладеного, ми можемо визначити соціальну ініціативу як форму добровільної 

діяльності суб’єктів соціальних відносин, що виявляється в активності, відповідальності й 
винахідливості, спонуканні й здатності до самостійних активних дій, відкритості до пізнання нового, 
допитливості, творчому ставленні й особистому інтересі до діяльності, виявленні соціальної 
творчості, перетворенні традиційних способів поведінки та прагненні мобілізувати власні зусилля в 
інтересах і на користь особистості, суспільства, країни, направлених на створення нової соціальної 
дійсності. Соціальна ініціатива є результатом усвідомлення особистістю значущості соціальних 
перетворень у суспільстві та здатністю виявляти самостійність, активність, творчість та особистий 
почин. 
Отже, можемо зробити висновок, що соціальна ініціатива є основою взаємозв'язку різних якостей 

особистості і одночасно чинить вплив на їх формування, бо вона існує і функціонує лише в комплексі 
з цілою низкою якостей особистості: цілеспрямованістю, настирністю, рішучістю, відповідальністю, 
дисциплінованістю, працьовитістю тощо і знаходить виявлення у діях, що, в свою чергу, забезпечує 
можливість суб'єкта до самореалізації, формування самосвідомості, відповідальності, волі, 
самодисципліни, збагачення власного досвіду. Водночас, соціальна ініціатива виступає вищою 
формою суспільної активності, коли особистість не лише бере участь у суспільно-корисній 
діяльності, а й сама ініціює її здійснення, виявляючи низку якостей. 
Подальших розвідок потребує уточнення самого поняття "соціальна ініціатива" та визначення 

його структурних елементів. Невизначеними залишаються принципи та методи розвитку соціальної 
ініціативи особистості. 
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Саприянчук А. П. Социальная инициатива личности как важная характеристика ее 
гражданской активности. 

В статье рассматриваются особенности инициативы и активности личности со стороны разных 
научных точек зрения. Анализируется социальная инициатива, как проявление комплекса качеств 
личности, а также, как существенный критерий и уровень проявления гражданской активности 
личности. Делается попытка определить взаимосвязь между понятием "социальная инициатива" и 

активностью личности. 

Sapriyanchuk A. P. Personal Social Initiative as an Important Characteristic of Civic Engagement. 

This article discusses features of personal initiative and activity from different scientific points of view. 
Social initiative as a manifestation of a personal complex of traits as well as a significant criterion and a 

level of expression of personal civic engagement is analyzed. The effort is made to determine the relationship 
between the notion of "social initiative" and personal activity. 
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ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

У статті досліджено феномен полікультурної компетентності у взаємозв’язках з професійною 
компетентністю педагога, розкрито зміст категорій "компетентність", "професійна 

компетентність", "полікультурна компетентність". Зроблено висновок про полікультурну 
компетентність як обов’язкову складову в структурі професійної компетентності педагога. 

Суспільні зміни, пов’язані з процесами глобалізації та інтеграції, що відбуваються майже в усіх 
сферах життя, визначають пріоритетні напрямки розвитку сучасної освіти. Особливої актуальності 
набуває процес формування вільної особистості, здатної відійти від етноцентризму та готової жити у 
відкритому загальноцивілізаційному культурному просторі. З огляду на це, завдання професійної 
освіти не обмежується трансляцією необхідних знань, умінь і навичок, а полягає, також, в організації 
полікультурної підготовки студентів та формуванні полікультурної компетентності як інтегрованої 
особистісної якості. На розв’язання цих завдань спрямовані Державна національна програма "Освіта" 
("Україна XXI століття"), Закони України "Про освіту", Національна доктрина розвитку освіти, 
Концепція національного виховання тощо. 
Об’єктивна потреба перебудови змісту професійної освіти на полікультурній компетентнісній 

основі зумовлює необхідність звернення до принципу культуровідповідності, що передбачає уважне 
вивчення цінностей рідної та іншомовної культур. Володіння полікультурною компетентністю стає 
невід’ємною складовою професійної майстерності сучасного кваліфікованого працівника. 
У психолого-педагогічній літературі накопичено чималий досвід з проблеми компетентності, яка 

була висвітлена у наукових працях Н. Бібік, Є. Бондаревської, Б. Гершунського, А. Хуторського, 
А. Щекатунової, Н. Розова, Н. Запрудського та ін. У роботах цих авторів компетентність пов’язується 
з рівнем освіченості фахівця і його загальнокультурною компетентністю, а також розглядається як 
складна система, що включає знання, уміння, навички та професійно-важливі якості спеціаліста. 
Питання професійно-педагогічної компетентності знайшли своє відображення у роботах 

Л. Васильченко, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, М. Дяченко, П. Зеєра, І. Зимньої, В. Сластьоніна, 
А. Смирнова, І. Ісаєва, С. Шишова, Р. Шаповал. Професійно-педагогічна компетентність вивчається у 
контексті проблеми реалізації особистісних характеристик вчителя, розвитку його професійної 
свідомості і рефлексії, динаміки професійного самовизначення. 
Важливим для нашого дослідження є праці науковців, які стосуються феномену полікультурної 

компетентності. Серед таких досліджень варто вказати роботи вітчизняних (І. Бех, О. Дубовік, 
О. Сухомлинська) та зарубіжних вчених (П. Вебер, О. Джуринський, І. Кушнір). 
Не зважаючи на широкий спектр поглядів вчених на проблему професійної педагогічної 

компетентності, питання полікультурної підготовки є недостатньо розкритим. У зв’язку з цим 
вважаємо доречним розглянути полікультурну компетентність у контексті професійної 
компетентності педагога. 
Метою статті є дослідження феномену полікультурної компетентності у взаємозв’язках з 

професійною компетентністю педагога. 
Розкриття змісту термінологічної тріади "компетентність – професійна компетентність – 

полікультурна компетентність" повинно відображати логіку дослідження від загального до 
конкретного. Найбільш загальним є поняття "компетентність", яке у науковій літературі однозначно 
не визначене, при тому, що діапазон тлумачень є достатньо широким. Компетентність розглядається 
як загальна здатність людини, яка набувається у процесі навчання, як сукупність особистісних 
властивостей, як освітній результат, який проявляється у готовності людини до життя і професійної 
діяльності [1; 2]. 
На нашу думку, об’єднуючим моментом різних підходів до вивчення компетентності є 

трактування останньої як інтегративної якості, яка включає сукупність різних здатностей та 
характеристик особистості. Про інтегративну властивість компетентності пише, зокрема, О. Пометун, 
окреслюючи її як сукупність знань, умінь, навичок та досвіду [1]. Г. Селевко трактує компетентність 
як інтегральну якість особистості, яка проявляється в її загальній готовності до діяльності, що 
ґрунтується на знаннях та досвіді, набутих у процесі навчання [2]. На думку Г. Назаренко, 
"компетентність" – це особисте інтегроване утворення, яке включає смислові, світоглядні, 
операційно-діяльнісні елементи та зв’язки між ними [3]. 
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Компетентність як інтегративна характеристика виникає на основі сукупності різних 
компетентностей, які формуються у людини під впливом її життєвого досвіду. Розгорнуту 
класифікацію ключових компетентностей людини розробила Л. Перетяга. У результаті аналізу робіт 
Л. Канішевської, А. Маркової, О. Овчарук, М. Рижакова, А. Хуторського та ін. авторка виділила такі 
види ключових компетентностей людини: особистісну (пов’язана з ціннісними уявленнями людини, 
які дозволяють самовизначатися у житті), компетентність саморозвитку (спрямована на засвоєння 
способів фізичного, інтелектуального та духовного саморозвитку), навчально-пізнавальну (знання та 
вміння планування, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності), інформаційну 
(пов'язана з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати, добирати необхідну інформацію), 
інтелектуальну (пов'язана з формуванням умінь мисленнєвої діяльності), загальнокультурну (коло 
питань, у яких особистість має бути добре обізнаною, мати знання та досвід певної діяльності), 
полікультурну (пов'язана із здатністю співпрацювати з людьми інших культур, мов та релігій, із 
розумінням несхожості людей, повагою один до одного, із запобіганням расизму, нетерпимості), 
комунікативну (передбачає оволодіння мовленням та способами взаємодії з людьми), соціальну 
(оволодіння знаннями та досвідом у громадянсько-суспільній діяльності, у соціально-трудовій сфері, 
у галузі сімейних стосунків, у питаннях економіки та прав), професійну (передбачає володіння власне 
професійною діяльністю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший 
професійний розвиток) [4]. 
Таким чином, у класифікації Л. Перетяги професійна та полікультурна компетентності 

розглядаються як однопорядкові елементи у системі загальної компетентності людини. При цьому 
вони, все ж таки, взаємопов’язані одна з одною та з іншими елементами компетентнісної системи. 
Можемо припустити, що зміни однієї зі складових впливають на систему в цілому і, відповідно, на 
кожен її елемент окремо. З такої точки зору, взаємодія професійної та полікультурної компетеностей 
не безпосередня, а опосередковується особистістю людини. 
Іншого роду зв’язки між професійною і полікультурною компетентностями виявляються, якщо 

розглядати ці феномени в системі поглядів Є. Степанова та І. Демури. З наукової позиції цих авторів 
полікультурність є складовою або засобом вияву професійної підготовки людини. 
Зокрема, Є. Степанов розглядає полікультурну компетентність як інструмент прояву професійних 

якостей фахівця, які можуть повноцінно проявлятися за умов формування особистісних рис, 
затребуваних у будь-якій професії. Йдеться про такі чесноти, як чесність, справедливість, порядність, 
довіра, відповідальність, толерантність, культура міжнаціонального спілкування тощо. Саме вони, на 
думку Є. Степанова, складають основу професійної поведінки фахівця [5]. 

 На основі аналізу поглядів І. Демури на проблему професійної компетентності можемо зробити 
висновок, що автор також встановлює тісні зв’язки між професійністю фахівця та рівнем його 
полікультурної підготовки. Професійна компетентність, на думку І. Демури – це система явищ, що 
включає знання, уміння, навички (професійні компетенціїї широкого спектру) та професійно значущі 
якості особистості, які забезпечують виконання власне професійних обов’язків (професійні 
компетенції вузького спектру). На нашу думку, необхідність інтеркультурної обізнаності фахівця 
простежується у змісті виділених автором професійних компетенцій широкого спектру. Наприклад, 
таких як: глибоке розуміння соціальної реальності, гармонійна інтеграція в соціальний контекст, 
участь у спільній діяльності [6]. 
Дещо інша площина аналізу зв’язку професійної та полікультурної компетентностей виникає, 

якщо предметом вивчення є конкретна професійна діяльність і система підготовки до цієї діяльності, 
зокрема професійна підготовка педагога. Специфіка педагогічної діяльності зумовлює необхідність 
формування полікультурної компетентності вчителя як обов’язкової складової його фахової 
підготовки. Іншими словами, полікультурна компетентність є однією з основних елементів у 
структурі педагогічної професійної компетентності і передумовою педагогічної майстерності. Про це, 
зокрема, пише О. Крокошенко, виділяючи різні компоненти професійної компетентності залежно від 
виду професійної діяльності. Підкреслюється, що для кожної професії існують стійкі сполучення 
професійних характеристик, які визначають ключові компетенції. Ці ключові компетенції 
професійної компетентності забезпечують конкурентоздатність, професійну мобільність, 
продуктивність професійної праці, професійне зростання, підвищення кваліфікації фахівця [7; 8]. 
Директор Центру інформації та досліджень міжнародних міграційних процесів Ради Європи 

Антоніо Перотті при підготовці майбутніх учителів особливого значення надає саме 
інтеркультурному підходу. У роботі "Виступ на захист полікультурності" він пише: "При підготовці 
вчителів необхідно виробити у них інтеркультурне бачення і дати їм засоби розвивати й актуалізувати 
свої знання з урахуванням набутків різних культур, їх взаємодії й еволюції… Слід навчитися 
розпізнавати й долати стереотипи, упередження, односторонність поглядів, прагнути поглиблювати 
свої знання про іншого, а заодно і пізнання самого себе" [9: 102]. 
Автор виділяє три рівні інтеркультурного підходу підготовки вчителів: дидактичний рівень 

(науковий підхід, що передбачає оцінку усіх знань під різними кутами зору, демонстрація їхньої 
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відносності); педагогічний рівень (набуття навичок, умінь і засобів, що дають кожному індивіду 
змогу визначатися стосовно іншого, урізноманітнити відносини, приймати різні культури у своєму 
середовищі, з’ясувати, що групи, до яких він належить, не є ні центром, ні вершиною світу); 
соціальний рівень (освіта, націлена на оптимальну інтеграцію у демократичне суспільство й 
інтеграцію людини в спільноту – виховання у взаємовідносинах з іншими, вміння протистояти 
змаганню й конфліктам). На думку Антоніо Перроті, така парадигма професійної освіти дозволить 
сформувати новий тип педагога, полікультурно спрямованого, тобто здатного змінювати "з 
погляду іншого" методологію навчання. З позицій автора, тільки такий педагог є професійно 
компетентним [9]. 
У вітчизняній психолого-педагогічній літературі полікультурна компетентність розглядається як 

динамічне особистісне утворення, що передбачає розробку спеціальних технологій його формування. 
Наприклад, полікультурна компетентність майбутнього вчителя-філолога визначається І. Соколовою, 
як "цілісне, інтегроване, багаторівневе, особистісне новоутворення, результат професійної підготовки 
людини, успішність якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій, що сприяють 
соціалізації особистості, формуванню в неї світоглядних та науково-професійних поглядів, 
формуванню педагогічної творчості та майстерності, визначають успішність діяльності, здатність до 
самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя" [10: 102]. На думку авторки, 
процес формування полікультурної компетентності полягає в ознайомленні студентів з культурою 
інших народів, навчанні студентів знаходити інформацію щодо іншомовної культури та постійно 
оновлювати її в умовах неперервної комунікативної практики, а також у формуванні уміння 
застосовувати знання у процесі педагогічної діяльності [10].  
Дослідницею Л. Воротняк була розроблена технологія формування полікультурної компетентності 

магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах. У структурі такої технології автор виділила три 
взаємопов’язаних компоненти. Концептуальна основа – це опора технології на певну  науково 
обґрунтовану концепцію чи систему уявлень. Змістова частина навчання охоплює постановку, 
максимальне уточнення, формулювання цілей щодо досягнення результатів. Процесуальна частина 
запропонованої технології включає організацію навчального процесу відповідно до поставлених 
цілей, методи і форми навчальної діяльності студентів та викладачів, управління навчальним 
процесом, підсумкову оцінку результатів [11]. 
Вітчизняна дослідниця Г. Суткевич, вивчаючи проблему формування полікультурної 

компетентності майбутніх політологів, дійшла висновку, що впровадження культурологічного 
підходу  з опорою на комунікативну методику є найбільш ефективним у процесі формування 
полікультурної компетентності. Важливо те, що формування полікультурної компетентності 
відбувається за умов адаптації до контексту національної та іншомовної культури. При цьому  
вивчення мови відбувається через пізнання культури, а культура пізнається через засвоєння мови [12]. 
З точки зору Л. Перетяги, сутність полікультурної компетентності полягає в тому, що людина, яка 

володіє цією компетентністю, виступає активним носієм досвіду в галузі міжособистісної взаємодії з 
представниками різних культур. Полікультурна компетентність визначається авторкою як "складне 
багатокомпонентне особистісне утворення, що є результатом полікультурної освіти і ґрунтується на 
засадах теоретичних знань та об’єктивних уявлень про етнокультурне різноманіття світу, що 
реалізується через уміння, навички і моделі поведінки, які забезпечують взаємодію з представниками 
різних народів і культур на основі позитивного (толерантного) ставлення до них, а також  у процесі 
набуття досвіду міжкультурної взаємодії, що в свою чергу сприяє ефективній міжетнічній взаємодії в 
сучасному полікультурному середовищі" [4: 102]. 
У результаті аналізу вищезгаданих підходів до вивчення проблеми фахової підготовки педагога 

можемо зробити висновок, що формування полікультурної компетентності розглядається як важлива 
складова педагогічної освіти та передумова високого рівня подальшої професійної діяльності. Цієї 
думки притримується вітчизняна дослідниця Н. Якса, яка звертає особливу увагу на залежність якості 
педагогічної діяльності від рівня полікультурної підготовки педагогів. На її думку, "ефективність 
педагогічної підготовки залежить від добору, структурування, змісту полікультурної освіти, 
формування професійної культури майбутнього вчителя, здійснення культурологічного, морально-
етичного, етнічного напрямку навчально-виховної діяльності на різних етапах підготовки фахівця; 
розробки і впровадження технології з урахуванням інтересів особистості, світових тенденцій, 
національної специфіки" [13: 264]. 
Отже, на основі аналізу досліджень феномену полікультурної компетентності у взаємозв’язку з 

формуванням професійної компетентності майбутнього педагога можемо зробити такі висновки: 
1. Професійна та полікультурна компетентності є складними особистісними утвореннями, які 

разом з іншими компетентностями (комунікативна, інформаційна, народознавча, навчально-
пізнавальна тощо) включені до структури більш складної системної характеристики особистості – її 
загальножиттєвої компетентності, що формується протягом усього життєвого досвіду людини. 

2. Можна виділити дві точки зору на співвідношення понять "професійна компетентність" та 
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"полікультурна компетентність": з позицій першої – феномени професійної та полікультурної 
компетентності фахівця вивчаються як однопорядкові, рівнозначні, з другої – полікультурна 
компетентність вивчається як складова професійної компетентності педагога. Це пов’язано з 
розробкою нової освітньої парадигми та необхідністю реконструкції процесу навчання та виховання 
молоді з позицій суб’єкт-суб’єктних взаємин людей різних національностей. 

3. Полікультурна компетентність розглядається як статичне особистісне утворення, яке має 
певну структуру (компоненти) і характеристики (зміст компонентів). Від структури та змісту 
полікультурної підготовки, на думку багатьох дослідників, залежить якість професійної освіти 
педагога. 

4. Полікультурна компетентність розглядається також як динамічне особистісне утворення. 
Формування полікультурної компетентності потребує розробки відповідних моделей або технологій, 
що є надзвичайно актуальним у сучасних умовах інтеграції суспільства, та складає перспективу 
наших подальших досліджень. 
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Величко Н. Н. Поликультурная компетентность как составляющая профессиональной 
компетентности учителя. 

В статье исследован феномен поликультурной компетентности в взаимосвязи с профессиональной 
компетентностью педагога, раскрыто содержание категорий "компетентность, 

"профессиональная компетентность", "поликультурная компетентность". Сделан взвод про 
поликультурную компетентность как неотъемлемую составляющую в структуре профессиональной 

компетентности педагога. 

Velychko N. N. Multicultural Competence as a Constituent of Professional Teacher's Competence. 

This article investigates the phenomenon of multicultural competence in the interrelations with teacher's 
professional competence, uncovers the meaning of such categories as "competence", "professional 

competence", "multicultural competence". The conclusion is drawn that multicultural competence is a 
necessary part in teachear's professional competence structure. 
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ВПЛИВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ НА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ РЕГІОНУ 
(ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) 

У статті проаналізовано зміст та форми взаємовпливу культурно-просвітницької діяльності 
викладачів та вихованців Кременецького ліцею з навколишнім соціокультурним середовищем. 
Відзначено культурно-просвітницьку місію викладацького та учнівського колективів ліцею у 
поширенні науки та мистецтв у Кременці та всьому волинському регіоні (ХІХ – поч. ХХ ст.) 

Актуальність та стан дослідженості проблеми. Проблема становлення та розвитку змісту, форм 
та методів навчально-виховного процесу у Кременецькому ліцеї стала предметом вивчення низки 
українських та зарубіжних (переважно польських) науковців. Так, в Україні проблему діяльності 
Кременецького ліцею досліджували С. Чуйко, Н. Сейко, Р. Шмагало, Р. Кирчів, К. Шамаєва, 
О. Карліна, С. Медвєдєв та ін. Одними з небагатьох комплексних досліджень Кременецького ліцею, 
попри позірну вивченість історії розвитку цього навчального закладу, є історико-педагогічне 
дисертаційне дослідження С. Коляденко "Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як 
осередку освіти на Волині (1805-1833 рр.)" (1997 р.) та історичне – Н. Оболончик "Кременецький 
ліцей в системі освіти Другої Речі Посполитої" (2007 р.). Серед польських науковців, які комплексно 
або частково досліджували проблему діяльності Кременецького ліцею, варто, насамперед, назвати 
праці Д. Бовуа, Л. Заштовта, М. Ролле, М. Данілевічової, В. Петровського, О. Крісовського та ін. 
Важливими для теми нашого дослідження вважаємо також роботи з методології історії педагогіки, 
які дають можливість розглядати досліджувану проблему з точки зору сучасних науково-теоретичних 
підходів, а саме: Л. Ваховського, Н. Гупана, І. Звєрєвої, С. Золотухіної, Г. Лактіонової, 
О. Сухомлинської, Л. Таран, С. Харченка, Л. Штефан, Л. Бородкіна, М. Румянцевої, В. Філатова, 
Б. Шпотова та ін. 
Однак суттєвою прогалиною в цьому комплексі наукових праць вважаємо: зосередження авторів 

на вивченні окремих фрагментів процесу становлення та розвитку ліцею; відсутність комплексного 
структурованого підходу до визначення специфіки діяльності Волинського ліцею порівняно з іншими 
навчальними закладами України та регіону; нестачу досліджень діяльності випускників та викладачів 
ліцею протягом тривалого історичного періоду (ХІХ – початок ХХ ст.). 

Метою статті є аналіз культурно-просвітницького впливу Кременецького ліцею на 
соціокультурне середовище Кременця та регіону. 
Відкрита у 1805 році Волинська гімназія (згодом – Кременецький ліцей) значно відрізнялася від 

звичайних губернських гімназій, причому не лише тому, що це була найчисельніша з усіх існуючих у 
Російській імперії гімназій. На відміну від інших гімназій, що передбачали семирічний курс навчання 
з явним переважанням суспільно-гуманітарних дисциплін [1], програма новоствореної була 
розрахована на 10 років (після попереднього закінчення початкової школи або рівнозначної 
домашньої освіти). Прагнення поєднати в одному навчальному закладі три ступені освіти (початкову, 
середню і вищу) визначалося необхідністю оновлення змісту культурно-просвітницької (духовно-
просвітницької) діяльності. 
Викладачі ліцею поступово ставали просвітниками у середовищі регіону завдяки публічним 

лекціям, іспитам, виступам з результатами літературної творчості тощо. Ф. Ковальський у спогадах 
про навчання в ліцеї писав: "Ми застали в ліцеї двох знайомих нам з Вінниці професорів: Юзефа 
Ульдінського і Стефана Зеновича. Перший викладав історію, другий – хімію, лекції їх були 
переповнені слухачами, яких зала часто не могла вмістити. Дами з Волині і Поділля найбільше любили 
слухати Фелінського і Ульдінського, так що часто займали місце на лавах для учнів, які врешті мусили 
стояти при лавах; таким чином кожна тих двох професорів лекція була схожа на публічний екзамен. 
Можна собі лише уявити, як кожен учень старався бути досконало підготовленим на кожне заняття, 
аби не провалитися і отримати похвалу професора і приязний усміх присутніх" [2: 82]. 
Студіювання матеріалів, поміщених у дослідженні А. Осінського [3], показує, що Т. Чацький 

часто роздумував над тим, що кожен гімназист, окрім колективу гімназії, спілкується у колі інших 
соціальних груп, спільнот, є членом своєї сім’ї, родини (і у цій якості постає суб’єктом виховання 
родичів і близьких); нарешті, живе у тому ж великому і складному світі, у якому живуть дорослі 
(читає ті ж газети, книги, слухає ті ж розмови), а значить співпереживає і замислюється над цілком 
"дорослими" проблемами. Ось чому організація позагімназійного культурно-освітнього середовища, 
на його думку, має враховувати таке "виховання життям" і спрямовувати його у задеклароване 
духовно-просвітницькою концепцією русло розвитку потреб і можливостей особистості. До цих 
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потреб А. Осінський відносив потреби у "вивищенні знанням і ерудицією, естетичному оформленні 
життя, визнанні і суспільному схваленні та повазі, творчої діяльності та праці" [3: 38]. 
Культурно-просвітницьким явищем, що об’єднувало багатьох мешканців міста і регіону в ліцеї, 

стали публічні іспити. Ф. Ковальський писав про них: "Приїжджали візитатори з Вільна: Ян 
Вілежинський, Казимєж Монюшко, Людвік Кропінський. … У найкращій залі ліцею – фізичній, 
прибраній як на свято, всідалися найповажніші дами з кременецького товариства, в крісла, поставлені 
амфітеатром. За ними сиділи чоловіки, представники вищого товариства Кременця, цивільні і 
військові, духовні і світські; зліва – візитатор і директор ліцею, префект і професори. У центрі на 
столі лежали малюнки учнів, які випускалися з перших чотирьох класів. Вчителі і учні виступали 
латиною, польською, німецькою і французькою. …І нагороди – срібні й золоті медалі - і спосіб їх 
отримання дуже зворушували учнів та присутніх" [2: 132]. У Кременець до Т. Чацького, як пише 
В. Єршов, приїжджали відомі діячі з різних країн, насамперед, Польщі. Наприклад, у 1812-1813 рр. у 
ліцеї брав участь у публічних іспитах В. С. Ржевуський [4: 99]. 
Широка просвітницька діяльність високоосвічених викладачів-музикантів сприяла не лише 

підвищенню загальної культури молодих людей, формуванню естетичних смаків, умінню танцювати, 
співати, грати на інструменті, – тобто відповідати запитам дворянського побуту, але й розвитку 
здібностей обдарованих дітей, вдосконаленню їх музичної освіти, а також підготовці вчителів музики 
для шкіл. 
У Волинському навчальному ліцеї формувалися основні засади системи музичної освіти, які 

отримали теоретичне обґрунтування в спеціальній музичній літературі в наступні десятиліття. 
Концертне життя гімназії у І період (1805-1813 рр.), як видно зі спогадів сучасника тих подій, у 

минулому гімназиста Я. Козерацького [5], було доволі активним, але ще не вирувало так, як після 
1813 р. Загалом це були виступи викладачів і учнів, однак на пристойному академічному рівні. Звісно, 
вони були справжніми "спалахами" у культурно-мистецькому житті міста. 
Культурно-просвітницька діяльність, яка передбачала естетичний розвиток та музичне виховання 

учнів, повинна була враховувати також вплив середовища – домашнього, соціального – і 
спрямовувати його в русло розвитку потреб і можливостей особистості, яке задекларовано було у 
духовно-просвітницькій концепції Тадеуша Чацького. 
Тогочасне домашнє музичне середовище було досить неоднозначним явищем, яке складалося і з 

високопрофесійного, і з дилетантського виконавства, навчання під керівництвом іноземних або 
вітчизняних педагогів-музикантів. Досвід слухання і сприймання музики, сформованість практичних 
музичних вмінь в учнів був різним: від елементарних знань і умінь до володіння інструментом, 
засвоєння певних музичних знань та наявності інтересів і бажань до занять музикою і співом. 
Відвідування богослужінь у костьолі теж сприяло з ранніх років залученню до музичного мистецтва. 
Для учнів гімназії будній день починався із служби в костьолі о 7-й годині ранку [6]. 
Музичне виховання в гімназії та ліцеї пов’язано було також із навколишнім культурним 

середовищем міста та організацією позанавчального часу вихованців. 
Т. Чацький заохочував відомих громадян Польщі оселятися у Кременці й організовувати публічні 

забави для товариства, у яких брали участь вихованці гімназії. Найвідоміші сім’ї з Волині, Поділля 
(Тарновські, Сапехи, Потоцькі, Четвертинські, Любомирські, Плятери, Яблоновські, Ожаровські, 
Сангушки, Собанські, Гадомські, Орловські, Понятовські, Свейковські, Маліновські та інші) мешкали 
у Кременці і тісно були пов’язані із Кременецькою школою, в якій навчалися їх діти. З радістю вони 
дивилися на цю енергійну молодь, що навчалася під пильним оком, щоб стати зразковими 
громадянами країни. 
Музика була в пошані у вихованців гімназії та ліцею. Вона звучала під час маївок, які проводилися 

у травні. Місто Кременець, розташоване у гарній місцевості – гори, ліси, луки, річка – приваблювало 
учнів, і вони вирушали на маївку на цілий день. Серед інших забав звучала музика, пісні [2]. 
У приватних товариствах, де збиралося небагато друзів для відпочинку, теж грали музику. 

Звучали скрипка, фортепіано, але найпопулярнішим інструментом була гітара. А. Козерадський 
згадував: "Найчастіше під гітару співали історичні пісні Нємцевича, чи філарецькі пісні, наприклад: 
"Веселімося друзі, поки молоді", "Чого плачеш, в’язню молодий?", а також пісні Міцкевича чи 
Кропінського [5: 89]. 
До Кременця з-за кордону прибували люди, котрі чули про місто, про гімназію, ліцей, і були 

зацікавлені атмосферою культури й освіти, яка запанувала тут на початку ХІХ століття. Це були 
музиканти, художники, танцівники. Вони не лише давали уроки іноземних мов, малювання, музики, 
танцю, але й знайомили з культурою та побутом своєї батьківщини. 
Приблизно у 1818 році в Кременці організовується "Музичне товариство", душею і організатором 

якого був Ю. Джевецький. Марія Данилевичова писала у своїх наукових розвідках, що до Кременця 
приїжджали як до відомого осередку науки і культури [7]. 
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У колонній залі ліцею проводилися святкові бали та інші урочисті події. Музика постійно звучала 
в салонах місцевої знаті. Все це свідчить про те, на якому високому рівні знаходилося світське життя 
невеликого містечка Кременця завдяки Т. Чацькому. У Кременці звучала також музика українського 
та польського народів, виконувалися релігійні обряди, зберігалися традиції, свідками яких були 
вихованці гімназії та ліцею.  
Ф. Ковальський згадує про концертні вечори С. Грабовського: "Станіслав Грабовський, 

найкращий у Кременці фортепіаніст, часто проводив у себе концертні вечори, створював квартети, у 
яких приму завжди виконував Бендзінський, секунду – Чарнецький, альт – Вайончек, а віолончель – 
Сандо. Станіслав Грабовський – вихованець Відня, навчав музики дітей заможних волинян. Мешкав у 
Конюхах на Волині, потім – у Кременці. Після 1830 року переїхав до Житомира, де заклав 
знаменитий музичний магазин, відомий на всю Волинь" [2: 108]. 
Високий професійний рівень викладання музики у Волинській гімназії, а згодом ліцеї, тісні 

контакти із західноєвропейською культурою, постійне прагнення до розширення музичного впливу 
ліцею, передача музичної педагогіки до рук професійно підготовлених музикантів – все це свідчить 
про те, що Волинський ліцей був осередком широкого музичного просвітництва в Україні в перші 
десятиріччя ХІХ століття. Традиції, закладені ліцеєм, знайшли своє продовження і розвиток в 
українській музичній культурі. 
Значний вплив на культурно-освітні традиції міста й регіону справляв створений засновниками 

ліцею ботанічний сад. Його місія вбачалася організаторами ліцею не лише в тому, аби давати 
можливість учням добре засвоїти ботаніку, а й у тому, щоб залучати до знань та спілкування місцевих 
мешканців. Ф. Ковальський зазначає: "Кременець тоді був немалим містом, і мешканці збагачували 
місто. Найвідомішим місцем для прогулянок місцевих мешканців був ботанічний сад. Влітку в ньому 
відбувалися ранкові лекції з ботаніки. … Професор Бессер, гарний чоловік, круглолиций, білолиций, 
рум’яний, сидячи посеред найсвіжіших місцевих і екзотичних квітів і кущів, здавався нам нічним 
метеликом чи крилатим Купідоном. Помічником і заступником його був Антоній Анжейовський, 
відомий ботанік і завсідник салонів, завжди цікаво розповідав про все. Часто бував у подорожах і 
тому був цікавим співрозмовником" [2: 93]. 
Заняття, які він проводив для вихованців Ю. Пічман та його помічники, не вичерпували всіх 

можливостей для одержання ними художнього розвитку, художньої освіти та вдосконалення в 
образотворчій техніці. Здобуті знання вони могли удосконалювати шляхом приватних занять у 
видатних художників. Найпершим був Матео (Матеуш) Бацеллі (1772-1850), член Римської академії 
св. Лукаша. Його запросив Т. Чацький до Порицька для навчання своїх дітей, де він працював до 1814 
року. У Кременці працював учителем в домі Четвертинського. З 1815 по 1823 р. викладав малювання 
у школі Кам’янця-Подільського. З 1823 року перебував на державній службі, а потім повернувся до 
Кременця, читав лекції з малюнка і одночасно італійської мови [8]. М. Бацеллі багато малював; 
Олександр Пшездзецький писав про нього: "Його твори знаходять у найкращих костьолах, а портрети 
– у всіх домах Поділля і Волині" [9: 397]. У 1830 році через Костянтина Пшездзецького Матео 
Бацеллі був запрошений до маєтку Т. Чацького, де й помер у 1850 році. 
Вихованці ліцею могли брати приватні уроки у Юзефа Нарциза Каетана Сейдліца (1789-1845). Він 

навчався приватно у Зигмунта Вогля, а пізніше у Дрезденській художній академії. В 1810-1834 роках 
працював у Кременці. Він давав приватні уроки рисунка, мав дар навчання і його знали у найкращих 
домах. Сам малював портрети і краєвиди аквареллю, пастеллю, і писав мініатюри [10].  
Отже, для художнього розвитку вихованців гімназії та ліцею велике значення мала художня 

атмосфера міста, де жили, працювали видатні художники, давали приватні уроки навчання малярству. 
Велике значення для культурного обміну ліцею та регіону мало заснування в Кременці книгарні, 

яка обслуговувала не лише учнів і викладачів гімназії, але й широкий загал мешканців не лише міста, 
а й усієї губернії. Ф. Ковальський у своїх "Спогадах…" писав: "Величезна книгарня Глюксберга такий 
само мала значний оборот книг, як і магазини – оборот товарів. В ній завше було багато покупців, і 
старий Глюксберг не міг жалітися на стагнацію торгівлі. Рідко він з Варшави приїжджав… а як 
від’їжджав, то залишав по собі стриєчного Емануеля, хлопця незвичного наукового обдарування, але 
до справи торгівлі недбалого… той ходив на заняття до ліцею і більше пильнував шкільної науки, 
аніж довіреної йому книгарні. У нього майже постійно тривав конгрес літераторів і не літераторів, 
підігріваний чаєм і вином. … Якось раз мені оповідав Глюксберг, яку честь йому надано на поштовій 
станції між Устилугом і Луцьком, коли їхав до Кременця з метою заснування там книгарні. … На 
пошті, де йому треба було поміняти коней, писар, прочитавши прізвище, наказав з великим 
пошануванням і поспіхом запрягати найкращих коней, пояснюючи поштарю, що цей пан більш 
значить, аніж граф, бо не граф, а типограф" [2: 79]. 
Новітні видання мешканці міста могли отримати не лише в книгарні Глюксберга, але й у 

бібліотеці ліцею, яка була дбайливо створена Т. Чацьким і ретельно оберігалася бібліотекарями й 
бібліографами, постійно поповнюючись новими виданнями. У "Правилах бібліотеки Кременецького 
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ліцею" її бібліограф Павло Ярковський спеціально зазначив правила для мешканців міста, які 
прагнули скористатися її послугами: "Бібліотека Волинської гімназії відкрита для всіх охочих 
щоденно, крім хіба що літніх місяців, а також святкових днів, у понеділок, середу, п’ятницю й суботу 
з 10 до 12 години, у вівторок та четвер – з 2 до 4 години. У зазначені години кожен може приходити 
до бібліотеки оглядати її або ж читати книги. Кожен, хто буде потребувати допомоги у виборі книги 
до читання, може знайти її у бібліотекаря" [11: 1]. 
Про вплив викладачів ліцею на культурно-просвітницьке середовище міста згадує 

Ф. Ковальський, випускник ліцею, аналізуючи просвітницьку місію директора ліцею А. Фелінського: 
"Настала пора постати перед директором. Ним тоді був (1819), після Чеха і Сціборського, Алойзи 
Фелінський, творець сучасної польської літератури, чоловік середніх років, середнього зросту, з 
круглим приємним обличчям; … був він водночас професором літератури польської, яку двічі на 
тиждень по дві години викладав. … він умів об’єднати загальну любов і повагу до учнів і мешканців 
Кременця, що жили разом зі своїми синами і часто разом з дітьми слухали його лекції" [2, с.81]. 
Таким чином, просвітницька діяльність педагогів гімназій та ліцею поєднувалася із 

просвітницькою атмосферою середовища, в якому перебували вихованці кременецької школи. 
Ідеї просвітництва, які передбачали певну організацію навчання, виховання та позанавчального 

культурно-освітнього середовища, торкалися й естетичного розвитку вихованців: естетичного 
оформлення їх побуту, підготовки учнів до життя у певному товаристві і суспільстві, їх музичного 
розвитку, навчання слухати і розуміти музику та насолоджуватися нею, формування умінь виявлення 
себе у музиці – грати на музичному інструменті, співати, танцювати. Тобто, такого життя, розвитку і 
виховання, яке б відповідало способу життя шляхтича. 
Культурно-просвітницька місія ліцею полягала у його постійній гармонійній співпраці з 

середовищем міста, його інтелігенцією, освіченими родинами. З іншого боку, саме існування ліцею 
також притягувало до себе освічених людей краю, які приїжджали жити до Кременця разом зі своїми 
дітьми і збагачували громадське життя міста. 

Висновок. У результаті здійсненого аналізу можна дійти висновку про те, що освічене 
середовище наділене синергетичними властивостями, воно продукує подальший науковий і освітній 
розвиток, взаємозбагачується. 
Проаналізувавши культурно-просвітницький вплив Кременецького ліцею на місцеве 

соціокультурне середовище, ми можемо виокремити в цьому такі головні тенденції: 
− тенденція до наростання культурного впливу ліцею у місті та в регіоні протягом першого 

десятиліття ХІХ століття, та взаємовпливу культурних середовищ міста і ліцею – протягом двох 
наступних десятиліть; 

− тенденція до наступності у культурно-просвітницькій діяльності (від викладачів до 
випускників) ліцею, яка виражалася у передачі міжпоколіннєвого культурно-просвітницького 
досвіду; 

− тенденція до розширення напрямків культурно-просвітницької діяльності (література, 
поезія, природничо-математичні науки, мистецтво і музика, громадська діяльність, безпосередня 
педагогічна діяльність і т.п.). 
Перспектива подальших досліджень полягає у висвітленні культурно-просвітницької діяльності 

випускників ліцею після його скасування у 1834 р. 
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Даюк Ж. Ю. Влияние Кременецкого лицея на культурно-просветительские традиции региона 
(первая половина ХІХ в.). 

В статье проанализировано содержание и формы взаимного влияния культурно-просветительской 
деятельности преподавателей и воспитанников Кременецкого лицея и окружающего 
социокультурного пространства. Отмечена культурно-просветительская миссия 

преподавательского и ученического коллективов лицея в распространении науки и искусств в 
Кременце и всем волынском регионе в ХІХ – нач. ХХ в. 

Dayuk Zh. Yu. The Influence of the Kremenets Lyceum on the Cultural  
and Educational Region Traditions (the first half of the XIX century). 

The article analyzes the content and forms of the mutual influence of cultural educational teachers’ and 
pupils’ work in Kremenets Lyceum and sociocultural environment. The  

cultural educational mission of teachers’ and pupils’ staff to spread science and arts in Kremenets 
and all the Volyn region in the XIX and the beginning of the XX centuries is pointed out. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 
ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСЕРЕДКІВ ТОВАРИСТВА "ПРОСВІТА" НА ПОДІЛЛІ 

У статті висвітлено суспільно-політичні та культурно-освітні передумови виникнення та 
становлення осередків товариства "Просвіта" на Поділлі на початку ХХ століття, вказано на їх 
вплив на напрями, форми та методи роботи подільських просвітян на початку ХХ століття, 

розкрито окремі аспекти становлення діяльності товариства "Просвіта" на Поділлі. 

Постановка проблеми. Знання з історії рідного краю, розвитку освіти, науки, культури та 
мистецтва, місцевих традицій та звичаїв мають значний вплив на формування світоглядних позицій та 
переконань людини. Період кінця ХХ – початку ХХІ століття – це час відродження національної 
історії, освіти та культури, можливість поглянути на історичні процеси об’єктивно, незаангажовано, 
застосовуючи підходи та принципи історико-педагогічної науки, здійснити критичний аналіз 
суспільно-політичних та культурно-освітніх подій, які відбувалися в українському суспільстві в 
попередні роки, та які мали вплив на його розвиток у майбутньому. Тому й не дивно, що сьогодні в 
Україні з’являється чимало наукових праць, присвячених різноманітним проблемам формування 
державності України, розвитку освіти та культури на початку ХХ століття, які висвітлюються крізь 
призму діяльності різноманітних просвітницьких організацій, товариств, спілок. Важливе значення у 
даному контексті має діяльність товариства "Просвіта", яке на початку ХХ століття набуло 
поширення на території центральної та східної України (перша "Просвіта" в Україні була зароджена у 
м. Львові в 1868 р.). Просвітницькі організації створювали свої осередки в містах і селах України, і не 
виключенням стала Подільська губернія. Варто зауважити, що поширенню осередків "Просвіти" на 
Поділлі з боку місцевої адміністрації (та й окремих представників населення регіону) чинилися 
усілякі перепони на шляху діяльності товариства, основною метою якого, за твердженням самих 
просвітян, було поширення освіти та культури серед широких верств населення. А тому актуальним є 
аналіз суспільно-політичних та культурно-освітніх передумов виникнення осередків товариства 
"Просвіта", які ретранслювалися в майбутню педагогічну та культурно-освітню діяльність просвітян 
Поділля (напрями, завдання, форми та методи, що використовувалися просвітянами у своїй 
культурно-освітній діяльності). 

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогодні чимало науковців займаються вивченням діяльності 
просвітницьких товариств в Україні. Однак, варто зазначити, що першими дослідниками діяльності 
товариств "Просвіта" в Україні були самі члени цієї організації. Так, у даному контексті варто 
зазначити праці О. Г. Лотоцького, І. І. Огієнка, В .В. Садовського, А. Смолієвського, В. К. Приходька, 
дописувачів у газету "Рада" Подолянина, Просвітянина, Хмурого. 
Аналіз наукової джерельної бази показав, що діяльність товариства "Просвіта" в Україні є 

актуальною проблемою, на що вказує низка дисертаційних досліджень, присвячених цій 
проблематиці – Л. І. Бадєєвої, Р. М. Гарата, О. М. Германа, А. В. Грицана, С. Л. Зворського, 
В. М. Зеленого, І. С. Зуляка, Г. Г. Кучерова, О. В. Лисенка, О. В. Малюти, С. О. Масюк, 
М. Б. Філіповича, О. М. Цапка, Т. О. Чугуя та ін. Серед дисертаційних робіт педагогічного 
спрямування варто зазначити праці Н. І. Опанасенко, О. Ф. Яцини. Окремі аспекти діяльності 
просвітницьких осередків в Україні розглянуто в монографіях наших сучасників. Так, 
Н. С. Побірченко в монографії "Питання національної освіти та виховання в діяльності українських 
Громад (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)" охарактеризовано культурно-національний 
характер педагогічної та науково-просвітницької діяльності Громад [1]. Л. Д. Березівською 
проаналізовано освітньо-виховну діяльність київських просвітницьких товариств другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття [2]. Праця В. Д. Губ’яка присвячена проблемі просвітницького руху на 
Західному Поділлі (мається на увазі сучасне географічне Поділля) під час національно-культурного 
відродження, в якій досліджено етапи становлення та розвитку просвітницького руху в регіоні, 
діяльність товариства "Просвіта" та інших українських громадських об’єднань ("Рідна школа", 
"Сільський господар", "Сич", "Луг", "Пласт" та ін.) [3]. Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині в 
1868-1921 рр. знайшла відображення в колективній праці Р. М. Гарата, А. П. Коцура та В. П. Коцура 
[4], в якій авторами розкрито основні напрями діяльності товариства, його місце та роль у суспільно-
політичному, культурному та духовному житті галичан, досліджено етапи розвитку "Просвіти", 
форми та методи роботи товариства. Б. П. Савчуком здійснено ретроспективний аналіз діяльності 
Волинської "Просвіти", в якому автором розкрито організаційні аспекти та напрями її діяльності, 
вказано на роль окремих діячів у становленні та безпосередній організації діяльності товариства [5]. 
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Система освіти на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. стала предметом досліджень 
І. В. Сесака, Г. Д. Мітіна [6]. Важливими джерелами дослідження культурно-просвітницької 
діяльності товариства "Просвіта" на Поділлі початку ХХ століття є часописи "Життя Поділля", "Наш 
шлях", "Рада" "Село" та ін. Чимало подільських науковців зверталися до історії становлення та 
розвитку товариства "Просвіта" на Поділлі. Але ще не всі її періоди вивчені на належному рівні. Цим 
питанням займаються, як правило, члени "Просвіти", краєзнавці та історики. Зокрема, Л. В. Баженов, 
Г. Г. Кучеров, В. С. Лозовий, В. П. Мацько, Є. Д. Назаренко, В. А. Нестеренко, Є. І. Сохацька та ін. Ці 
дослідження проводяться з погляду історії, аналізується роль подільського товариства "Просвіта" в 
державотворчих процесах початку ХХ століття та після проголошення незалежності України, 
недостатньо уваги звертається саме на педагогічну та культурно-освітню діяльність товариства. 
Цілісного, системного дослідження, в якому була б розкрита педагогічна та культурно-освітня 
діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі на початку ХХ століття на сьогодні не існує, про що і 
свідчить вислів В. П. Мацька та Л. В. Баженова: "фундаментальну історію Подільської "Просвіти" як 
складову частину Всеукраїнського товариства, ще не написано [7: 8]. У даному контексті важливим є 
висвітлення суспільно-політичних і культурно-освітніх передумов створення осередків "Просвіти" на 
Поділлі, що дасть змогу розкрити основні напрями, форми та методи культурно-просвітницької  
діяльності подільської "Просвіти" на початковому етапі її становлення.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення суспільно-політичних та культурно-
освітніх передумов виникнення та становлення осередків товариства "Просвіта" на Поділлі на 
початку ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Еволюція національного руху на Поділлі, розвиток культурно-
освітніх процесів на початку ХХ століття значною мірою пов’язується із діяльністю товариства 
"Просвіта". Внаслідок тривалого поневолення корінне населення Поділля зазнало важких 
випробувань: національне гноблення, матеріальні негаразди, недопущення українців до основних 
сфер життя краю. Усе це призвело до вкрай важкого стану культурно-освітньої сфери життя подолян.  
Як зазначає Г. Васькович, "питання освіти в Україні не можна розглядати окремо від політичних, 

економічних та загальнокультурних подій і процесів, що відбувалися в російській імперії перші 
двадцять років ХХ століття. Окремо взяті, вони не були б як слід зрозумілі всім тим читачам, що мало 
ознайомлені з тодішніми східноєвропейськими проблемами. Особливо важливим у цьому випадку є 
знання офіційної політики російського уряду супроти українського народу та його національних 
потреб, бо ця політика завдала надзвичайно великої шкоди Україні в кожному відношенні, а зокрема, 
в ділянці освіти" [8: 11]. 
Загалом, соціально-економічна відсталість Правобережжя України зумовила низький рівень освіти 

та культури населення краю. Так, Л. М. Дровозюк наводить дані Всеросійського перепису населення 
1897 р., відповідно до якого в Київській губернії письменне населення становило 18,1%, у Волинській 
– 17,2%, у Подільській – 15,5%. Ці показники були найнижчими серед губерній європейської частини 
Росії [9: 4]. Російське вище керівництво вважало освіту важливим інструментом реалізації своєї 
політики в регіоні. Освіта мала особливе політичне значення й була покликана протидіяти 
сепаратистським прагненням, підтримувати та посилювати суто матеріальні інтереси населення. 
Проте, суспільний рух другої половини ХІХ – початку ХХ століття зумовив постановку питання про 
створення національної школи, оскільки тогочасна офіційна педагогіка не допускала можливості 
ознайомлення українських дітей зі своєю рідною історією, літературою, народною творчістю, а 
навпаки, спостерігалося переслідування української мови та культури. Свідомі українці, інтелігенти, 
вчителі почали організовувати різноманітні культурно-освітні товариства, зокрема й "Просвіти", які 
шляхом культурно-освітньої роботи, запровадження роботи хат-читалень, організації книгозбірень та 
лекцій працювали в плані підвищення рівня освіти та культури населення Поділля, давши їм змогу 
навчатися рідною мовою, вивчати історію та культуру свого народу, закладаючи підвалини 
української національної школи, що в подальшому переросло у відкриття початкових шкіл та 
гімназій, запровадження курсів українознавства в освітніх закладах Подільської губернії 
(безпосередньо самими "Просвітами" чи за їх активної участі та матеріальної підтримки).  
У статистичному виданні "Обзоръ Подольской губернии за 1892 годъ" зазначається, що з 1888 по 

1892 рр. кількість навчальних закладів по губернії збільшилася, як і кількість учнів, що було 
зумовлено в основному зростанням кількості церковноприходських шкіл [10]. Таким чином, значна 
частина шкіл у Подільській губернії була закріплена за церквами. Г. Г. Ващенко, висвітлюючи у своїх 
працях систему освіти Російської імперії, відзначає становість системи освіти, яка тяжко 
відобразилась на дітях так званих "нижчих станів", зокрема, на дітях селян. Вони фактично не мали 
змоги не тільки вступати до вищої школи, а навіть і здобути  середню освіту. Особливо важко було 
дітям українських селян, адже російська мова, якою велося навчання, була для них незрозумілою, і 
тому школа мало давала їм знань або давала знання в перекрученому вигляді. Окрім цього, як 
зазначає автор, "школа навіть у здібних дітей не викликала цікавості до науки та читання книжок, бо 
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вони були написані чужою мовою" [11: 7]. Члени товариства "Просвіта" розуміли цю проблему, а 
тому чи не найважливішим своїм завданням вони вважали відкриття освітніх закладів для дітей 
широкого загалу та навчання в них саме українською, рідною для учнів мовою. 
Про утиски української мови та всього українського з боку російського царату в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. стверджують науковці М. Г. Щербак та Н. О. Щербак: "проводячи русифікацію 
корінного населення Правобережної України (до складу Правобережної України входили три 
губернії: Київська, Волинська, Подільська, які були об’єднанні в адміністративно-територіальну 
одиницю – Південно-Західний край), царський уряд не визнавав за українським народом права на 
існування як окремої нації, мотивуючи це релігійною, історичною та етнічною єдністю українців і 
росіян. Антиукраїнська політика самодержавства в той період базувалася на прийнятих дещо раніше 
Валуєвському циркулярі (1863 р.) та Емському указі (1876 р.), які стосувались, перш за все, мови як 
однієї з основних ознак нації. У 80-90-ті рр. вони були доповнені нормативними актами, 
спрямованими на заборону українського друкованого слова. До 1905 р. в українських губерніях не 
було жодного періодичного видання рідною мовою. Українська мова була витіснена зі шкіл, судів та 
інших державних установ" [12: 4]. Про важкий стан української справи на Поділлі говорить і 
В. С. Лозовий: "Україна початку ХХ століття… після кількох заборон мови, цілеспрямованого 
нищення української освіти і культури вона знаходиться в страхітливому стані національної 
деградації. Іржа русифікації і денаціоналізації роз’їдала живу душу нашого народу. Стояло грандіозне 
завдання відродити Україну, підняти самосвідомість і самоповагу людей, зробити з "малороса" 
українця, і розпочалась велика, копітка, терпляча національно-громадська праця. Подоляни не 
залишались осторонь цієї величної, патріотичної роботи… Під час революційних подій, в кінці 1905 
року, царизм змушений був дещо лібералізувати свою політику щодо українського національного 
руху. І відразу ж почали виникати різноманітні організації та товариства, серед яких чільне місце 
належало "Просвітам", що проводили значну українознавчу роботу, пробуджуючи любов до рідного 
слова і краю" [13: 6].  
Загалом Маніфест 1905 р. став переломним у житті подолян, оскільки декларував свободу віри, 

слова, друку, парламентаризм, земельну реформу, що викликало відповідну реакцію інтелігенції 
краю. У містах та селах Поділля відбувалися маніфестації, збори, віча, почали створюватися різні 
культурно-освітні товариства. Не виключенням стала і "Просвіта". Однак, навіть в умовах певної 
революційної свободи відкрити українську організацію було важко, оскільки потрібно було отримати 
дозвіл царських чиновників, які чинили постійні перешкоди. А тому для заснування товариства 
докладалось чимало зусиль. Великий внесок у справу відкриття просвітницьких осередків на Поділлі 
(як і заснування першої "Просвіти" в м. Кам’янці-Подільському) здійснив відомий лікар і перший 
голова Подільського Українського товариства "Просвіта" – Кость Григорович Солуха, який своїм 
авторитетом та діями сприяв становленню та поширенню осередків "Просвіти" у краї.  
У доповнення до вищезазначеного, є твердження В. С. Лозового про те, що "кожне прохання 

товариства дати дозвіл на заснування в селах бібліотек-читалень розглядалося дуже довго. На лист 
Кам’янецької "Просвіти" від 12 липня 1906 р. відповідь отримано лише 26 березня 1907 р. Ретельно 
перевірялась благонадійність осіб, які мали стати завідуючими просвітянських осередків. Поліцейські 
чини застерігали губернатора, що "відкриття в селах та містечках бібліотек-читалень дуже не бажане, 
так як вони можуть служити місцем нелегальних мітингів та розповсюдження нелегальної літератури, 
а тому… прохання Подільського Українського Товариства "Просвіта" треба відхилити" [13: 10]. 
Загалом, діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі в початковій фазі свого існування зазнавала 
постійних утисків з боку місцевих чиновників, які всіляко намагалися чинити перепони роботі 
просвітян, а нерідко й взагалі закривали місцеві осередки товариства, оскільки вважали його таким, 
що вороже ставиться до діючої влади, та несе у своїй діяльності націоналістичні елементи. Окрім 
цього, варто вказати на важке матеріальне становище "Просвіт", яким доводилося проводити вистави, 
гуляння, влаштовувати ярмарки, залучати членські внески, і на виручені кошти проводити свою 
діяльність. Не зважаючи на протидію з боку місцевої адміністрації, перший період діяльності 
"Просвіти" на Поділлі (1905-1914) показав, що українська справа лише набирає обертів, набирає сили. 
Заходи, які у неймовірно важких умовах проводили члени "Просвіти" (літературні й музично-
вокальні вечори, масові гуляння, театральні вистави, лекції, поширення української літератури, 
пропаганда української мови тощо) справляли гарне враження на публіку, пробуджували в народі 
національну свідомість, національну ідентичність [14: 37]. Говорячи про українську справу загалом, 
варто зазначити, що кінець 1905 р. та початок 1906 р. характеризувався появою цілої низки 
українських періодичних видань. В Україні заснувалось чимало нових видавництв, що сприяло 
поширенню українського друкованого слова. 
Відомий діяч просвітницького руху на Поділлі початку ХХ століття В. К. Приходько у своїх 

мемуарах подає відомості про умови, в яких відбувалося становлення осередків товариства 
"Просвіта". Він акцентує увагу читачів на питанні несприйняття серед населення Поділля літератури 
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російською мовою. Зокрема, автором наведено приклад, коли він, будучи семінаристом, читав перед 
аудиторією щось із російського, то його не слухали, а дехто навіть куняв. В. К. Приходько спочатку 
все списував на втому селян після важкого дня. Однак, коли він послухав читання перед аудиторією 
"Катерини" Тараса Шевченка, і слухачі настільки пройнялися, що деякі навіть плакали, він зрозумів, 
що в даному випадку аудиторія, автор та читач були одним цілим, і нікому ніякі пояснення не 
потрібні, а необхідно лише читати по "малоросійськи" (українською) [15: 46]. Таким чином, 
В. К. Приходько наштовхує нас на думку про те, що український народ потребував рідного слова, і в 
цьому контексті "Просвіта" визначила один із основних напрямів своєї діяльності. Автором спогадів 
подаються відомості про проведення української пропаганди на селі. Це, з одного боку, організація в 
школах (як правило – церковнопарафіяльних) читань, під час яких вели українську, а разом з тим і 
(обережно) протиурядову пропаганду. Другим способом української пропаганди на селі стало 
проведення вистав [15: 62-63].  
У таких складних умовах організовувалась перша подільська "Просвіта", яка виникла на хвилі 

національного піднесення під час революційних подій 1905 р. у м. Кам’янці-Подільському як спротив 
русифікаторській політиці царизму та самоусвідомлення прав української нації" [16: 3]. В. П. Мацько, 
аналізуючи передумови виникнення "Просвіти", звертає увагу на утиски української мови, культури, 
як з боку російського царського режиму, так і з боку угорської, польської влади, які тільки 
підсилювали наростання супротиву свідомого населення краю. Як стверджує автор, передумовами до 
виникнення цієї громадської організації були історичні аспекти політичного, соціального й 
національного спрямування [17: 5]. 
Загалом, у товаристві "Просвіта" зібралися кращі представники місцевого населення, її члени 

виконували різноманітні завдання. Перше ж засідання Подільської "Просвіти", яка налічувала тоді 
120 членів, відбулося 8 травня 1906 р. На ньому було обговорено першочергові завдання товариства 
та обрано Раду "Просвіти", що складалася з 8 чоловік на чолі з К. Г. Солухою. Своєю головною 
метою члени товариства вважали "допомогу культурно-просвітницькому розвитку українського 
народу на Поділлі" [13: 8]. За свідченням В. К. Приходька, тогочасне "Поділля міцно спало, 
вколисане царсько-жандармським режимом", а тому просвітяни намагалися виправити ситуацію та 
значну увагу при цьому було звернено на селянство. Просвітяни засновували в селах бібліотеки-
читальні, організовували книгозбірні, читали лекції селянам на суспільно-політичні та культурно-
освітні теми, в яких намагалися пробудити серед селянства та інших верств населення національну 
свідомість, гідність, почуття патріотизму, підняти їх освітній та культурний рівень, сприяти 
покращенню функціонування української мови.  
Низький рівень освіченості подолян, утиски української мови, культури та всього, що пов’язане з 

українством, дали поштовх на визначення основних напрямів та завдань діяльності просвітян, які й 
були відображені у статуті товариства (1906 р.), в якому вказувалося: 1. Товариство має на меті 
допомогу культурно-просвітному розвитку українського народу на Поділлі. 2. Щоб досягнути 
зазначеної мети, Товариство: 1) відкриває школи, бібліотеки, читальні, книгарні й кіоски; 2) видає 
свої твори, а також книжки, газети і листки для народного читання; 3) організовує читання рефератів і 
бесіди про читання, що торкаються України; 4) піклується про збирання й заковування рідної пісні й 
музики, а також вивчення фольклору тутешнього народу; 5) закладає музеї для зберігання речей, що 
торкаються історії, етнографії, шкільної справи й природних ознак краю; 6) для поширення освіти 
серед дорослого люду заводить недільні школи, повторні й вечірні заняття з дорослими, споряджає 
народні читанки та систематичні курси, щоб витлумачувати народові правничі питання, знайомити 
його з медициною й кращими способами визиску кураєвого багацтва; 7) ширити в народові через 
невеличкі книгарні, рухливі вистави й через книгоношів українські книжки, газети, листки й 
малюнки; 8) взагалі добирає всяких законних способів, щоб досягнути своєї мети [18: 101]. 
Важливою в плані широкого залучення до культурно-освітньої роботи населення була агітаційно-

пропагандистська та роз’яснювальна робота. Просвітяни Поділля постійно проводили роботу щодо 
залучення до діяльності товариства все нових членів (інтелігенція, вчителі, молодь, робітники, 
селяни, духовенство), намагаючись приєднати до культурно-просвітницької роботи дедалі більшу 
кількість людей, адже влучно сказав голова "Просвіти" (1873-1877 рр.) В. Федорович: "Скільки голов 
здобудемо для "Просвіти", стільки душ скаже, що ця земля – Україна, а вони – українці" [19: 73]. З 
цією метою вони розсилали по всій губернії листівки, в яких було поміщено статут товариства 
"Просвіта" та заклики до створення просвітянських осередків на місцях. 
Загалом же, виникнення товариства "Просвіта" на Поділлі на початку ХХ століття можна 

пояснити декількома причинами: політичні – видання Царського маніфесту 1905 р., яким 
проголошувалися певні свободи; культурно-історичні – діяльність товариства "Просвіта" на 
західноукраїнських землях, відгомін якої на початку ХХ століття дістався і Поділля; культурно-
освітні – низький стан культури та освіченості населення Подільської губернії, що вимагало появи 
інституцій, завданням яких було б підняття рівня освіти та культури; суспільні – діяльність 
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інтелігенції перейшла в нове русло, в рамках якого вони намагалися поширити ідеї освіти, 
націотворення серед широких верств населення; націоорієнтовані – населення Поділля потребувала 
рідної освіти, культури, національного усвідомлення та розвитку, в той час як царською 
адміністрацією насаджувалося та пропагувалося все антиукраїнське. Таким чином, товариство 
"Просвіта" як феномен в історії України загалом, та Поділля зокрема, стало тією організацією, яка 
мала згуртувати навколо себе свідомих українців, поширювати серед населення освіту, культуру, 
формувати національну свідомість. 

Висновки. Отже, проведене нами дослідження дає змогу зробити висновки про те, що виникнення 
та організація діяльності товариства "Просвіта" на Поділлі здійснювались у надзвичайно важких 
умовах: жорстка цензура та фактична відсутність літератури українською мовою, фінансові труднощі, 
постійні доноси і наклепи щодо діяльності просвітян, перешкоди й заборони на відкриття товариств, 
бюрократична тагянина та ін. Царський маніфест 1905 р., що задекларував деякі свободи, активна 
діяльність товариства "Просвіта" на західноукраїнських землях, низький рівень освіченості селян, 
неписьменність, низька національна свідомість, низький культурний рівень, бажання населення 
Поділля отримувати освіту рідною мовою – усе це стало передумовами виникнення товариств 
"Просвіта" на Поділлі. Просвітяни для вирішення суспільно-політичних та культурно-освітніх питань 
організовували проведення ярмарків, читання рефератів національного спрямування, організація 
книгозбірень, роботи хат-читалень, проведення лекцій політичного та національного спрямування, 
відкриття освітніх установ з українською мовою навчання, курсів українознавства, проводили роботу 
щодо збереження культурної спадщини Поділля, видання літератури та газет, відкриття нових 
осередків товариства "Просвіта" по всій губернії. 

Перспективи подальшого дослідження проблеми. До подальших перспектив досліджень у 
даному напрямі відносимо аналіз форм і методів педагогічної та культурно-просвітницької діяльності 
товариства "Просвіта", його роль у ліквідації неписьменності, поширенні дошкільної освіти та освіти 
для дорослих; окреслення діяльності товариства в умовах становлення радянської влади в Україні.  
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Крищук Б. С. Общественно-политические и культурно-образовательные предпосылки 
возникновения и становления ячеек общества "Просвита" на Подолье. 

В статье отражены общественно-политические и культурно-образовательные предпосылки 
возникновения и становления ячеек общества "Просвита" на Подолье в начале ХХ века, указано их 
влияние на направления, формы и методы работы подольских просветителей в начале ХХ века, 
раскрыты отдельные аспекты становления деятельности общества "Просвита" на Подолье. 

Kryshchuk B. S. Social-Political and Cultural-Educational Pre-Conditions of Origin and Formation 
of the Society "Prosvita" in Podillya Region. 

Social-political and cultural-educational pre-conditions of origin and formation of locations of the society 
"Prosvita" in Podillya region in the beginning of the XX century are reflected in the article. Their influence 

onto the directions, forms and methods of work of the Podillya enlighteners in the beginning of the XXth 
century are shown. Some aspects of formation and activity of the society "Prosvita" in the Podillya region 

are revealed.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ 

У статті розглянуто деякі аспекти інтеграції навчання в історико-педагогічному контексті, етапи 
її реалізації в освітньому просторі ХХ століття та окреслено сутнісні характеристики цього 
поняття у сучасній педагогічній теорії і практиці. Здійснена авторська інтерпретація основних 

етапів розвитку інтеграції як педагогічного явища. 

Постановка проблеми. Утвердження в Україні демократичних засад суверенності й ціннісних 
орієнтирів при виборі суспільних цілей детермінує розвиток цивілізаційного потенціалу, актуалізує 
складні соціальні, економічні та культурні чинники розвитку національної системи освіти, що 
вимагає переходу від директивної до особистісно орієнтованої її моделі. Першочергового значення у 
цьому зв’язку набуває проблема становлення особистості, якій властиві високі морально-духовні 
якості, достатня теоретична і практична підготовка, творча активність та конкурентоспроможність, а 
також високий рівень соціалізації. 
Швидкі зміни, що відбуваються останнім часом в суспільстві, а також постійне збільшення обсягу 

наукової інформації роблять надзвичайно актуальною проблему оновлення змісту освіти, головними 
напрямами якої є, на думку спеціалістів, її гуманізація, гуманітаризація та інтеграція. 
Проблема інтеграції змісту освіти набула також особливо важливого значення у зв’язку з тим, що 

його оновлення передбачає не тільки включення нової інформації у структуру традиційних шкільних 
предметів, а й нових дисциплін і різних галузей знань, які раніше не вивчалися в школі. Таке 
розширення змісту освіти не може здійснюватися суто механічно, шляхом простого додавання до вже 
існуючих нових навчальних курсів і предметів, що може призвести до ще більшого перевантаження 
учнів, яке і так є надмірним. 
Актуальність проблеми визначається завданнями, відображеними у державній національній 

програмі "Освіта (Україна ХХІ століття)", Програмі "Діти України" (1996), Національній доктрині 
розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, Законі України "Про загальну середню освіту" (2005), 
Державному стандарті загальної освіти, які спрямовують педагогічну науку на пошук шляхів 
оптимізації особистісного розвитку школярів у процесі навчання та розкриття механізмів формування 
життєвої компетентності як інтегральної здатності дитини та наголошують на необхідності створення 
і запровадження інтегрованих шкільних курсів. 
Інтеграційні процеси у шкільній освіті пов’язані також з необхідністю врахування вікових 

особливостей школярів, що визначає і специфіку їхнього навчання. Становлення особистості школяра 
в умовах інтегрованого підходу до навчання ґрунтується на таких принципах: урахування 
особистісно-розвивального потенціалу навчання; орієнтації на школяра як суб’єкта навчально-
виховного процесу; творчого підходу до конструювання технології інтегрованого навчання та добору 
завдань; цілісності змісту навчально-виховного матеріалу, створення позитивних емоційних ситуацій; 
трансформації морального мотиву у моральні якості; формування вільної, самостійно діючої 
особистості громадянина, здатного здійснити обґрунтований вибір у різноманітних навчальних і 
життєвих ситуаціях. 
Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання 

учнів, на нашу думку, значною мірою зумовлюють необхідність переосмислення ідеї навчання, 
зокрема, для вирішення проблем гуманізації освіти, яка має ґрунтуватися на принципах 
гуманітаризації, диференціації та інтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про актуальність даного дослідження і 
постійний науковий інтерес до проблеми інтеграції в сучасній освіті. Очевидним є те, що інтеграція є 
складним і багаторівневим явищем, тому велика кількість науковців досліджує цю проблему у різних 
аспектах. Сучасні погляди на проблему інтеграції змісту освіти викладені у роботах: В. Андрущенка, 
В. Безрукової, Т. Браже, М. Прокоф’євої, С. Гончаренка, Р. Гуревича, І. Зязюна, М. Іванчук, 
О. Мариновської, М. Арцишевської та інших. Повне висвітлення цієї проблеми може бути предметом 
багатьох досліджень, тому ми зупинимося лише на деяких аспектах визначеної проблеми. 
Окремі питання вдосконалення вчення і виховання школярів з позицій міжпредметних зв'язків та 

інтеграції у навчанні і вихованні учнів, розглядалися у працях відомих педагогів-класиків; у роботах 
радянських науковців (І. Звєрєва, М. Данілова, В. Максимової, С. Баранова, Н. Скаткіна); вчених-
психологів (Ю. Самаріна, Г. Вергеліса); учених-методистів (М. Львова, В. Горецького, 
Н. Светловської, Ю. Колягина, Г. Напади) та ін. 
З 90-х років ХХ ст. в Україні активно розвивається дидактичний аспект теорії інтеграції за такими 

напрямами: розробка методологічних засад проблеми інтеграції (С. Гончаренко, Ю. Мальований, 
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О. Сергєєв); визначення особливостей інтеграційних процесів у професійно-технічній школі 
(Р. Гуревич, І. Зязюн, Б. Камінський, І. Козловська, Н. Ничкало, Б. Федоришин); окреслення сутності 
взаємозв’язків інтеграції та диференціації (В. Моргун); психологічні аспекти інтеграції 
(В. Семиченко, Т. Яценко); структурування інтегрованих знань та цілісність змісту природничо-
наукової освіти (Б. Будний, В. Ільченко, А. Степанюк); проблеми розробки інтегрованих курсів 
(К. Гуз, Л. Лук’янова, В. Сидоренко, Я. Собко, Н. Талалуєва); інтеграція у ступеневій освіті 
(Ю. Жидецький); формування системи знань шляхом запровадження інтегративних методів навчання 
(О. Джулай); інтегративне навчання з використанням комп’ютерної техніки у початковій професійній 
підготовці (Р. Собко); використання інтегративно-диференційованого підходу до структурування 
змісту знань (Л. Дольнікова). 
Важливим стимулом у розробці проблеми інтеграції змісту шкільної освіти стало створення 

Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні під керівництвом О. Савченко, 
П. Толочка, С. Гончаренка, О. Ляшенка, Ю. Мальованого. Проте, як показало обговорення цього 
проекту, найбільш розробленою є концепція інтеграції змісту предметів природничо-математичного 
циклу, основу якої становить природничо-наукова картина світу. За останні роки все більшого 
визнання набуває також концепція світоглядної освіти, що є науково-теоретичною основою інтеграції 
різних галузей науки та інших форм соціального досвіду. У той же час ще недостатньо досліджені 
проблеми інтеграції змісту предметів філологічного циклу. 
Проблема інтеграції в освіті на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики 

пов'язується з соціальним феноменом, сутність якого полягає в тому, що свідомість людей суттєво 
відстає від розвитку глобальних процесів, не встигає осмислити їх зміст, причини виникнення і 
взаємозв'язок, що унеможливлює прогнозування наслідків. Це означає, що в дослідженні глобальних 
проблем повинні взяти участь найрізноманітніші галузі наукового знання – як суспільно-гуманітарні, 
так і природничо-технічні [1: 43]. 
Отже, метою статті визначаємо розгляд основних інтеграційних процесів в історії педагогічної 

думки та висвітлення етапів її реалізації в освіті, а також  визначення сутнісних характеристик 
інтеграції в сучасному освітньому процесі. 

Викладення основного матеріалу. Проблема інтеграції у психолого-педагогічній теорії 
досліджувалася науковцями в різні періоди і з різних позицій. 
Проте у будь-якій гуманітарній науці, зокрема і педагогічній, основою цілісного вивчення об'єкту 

є реалізація принципу історизму. Можна вважати, що проблема інтеграції змісту освіти чітко 
окреслилася лише у другій половині ХХ століття з огляду на швидкий розвиток науково-технічного 
прогресу і невідповідність рівня шкільної освіти суспільним вимогам. Тому генетично вона пов’язана 
з ширшою проблемою – необхідністю інтеграції знань, яка виникла понад дві тисячі років тому у 
зв’язку з прагненням самоусвідомлення теоретичного мислення і, передусім, у формі філософських 
міркувань. На різних етапах науково-філософського пізнання ця проблема виникала і 
усвідомлювалася в контексті визначення можливостей, важливості та окреслення методів пізнання 
єдності і цілісності світу, співвідношення пізнання частин і цілого, досвіду науки, філософії та релігії. 
Ще в античній філософії розглядалося питання, пов’язане з мудрістю знання перших начал і 

причин, завдяки якому все суще сприймається у його взаємозв’язку, єдності та цілісності. Ця ж 
проблема співвідношення філософських (метафізичних) і суто наукових знань була однією з 
центральних й у середньовічній арабо-мусульманській філософії та філософії нового часу [2: 6]. 
Інтеграцію знань як основу цілісного сприйняття й пізнання світу, як методичний засіб навчально-

виховного процесу розглядали у своїх працях такі відомі педагоги та мислителі, як Я. Коменський, 
І. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський. Так, великий дидактик Ян Амос Коменський 
вважав, що все, що знаходиться у взаємному зв’язку має викладатися у тому ж самому зв’язку, а 
також, що для формування системи знань досить важливим є встановлення зв’язків між навчальними 
предметами. У цілому вважається, що саме видатний чеський діяч одним із перших у світовій 
педагогіці звернув увагу на можливість і необхідність вищої інтеграції знань про світ, окреслив 
шляхи її впровадження у зміст шкільної освіти. Необхідність інтегрованого підходу до організації 
навчально-виховного процесу великий дидактик пояснював таким чином: "Всі знання виростають з 
одного коріння – навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у 
зв’язках" [3: 26]. 
Одним із перших проблему міжпредметної інтеграції обґрунтував Ж.-Ж. Руссо, який шукав 

"засоби, щоб зближувати всю масу уроків, розсіяних в багатьох книгах, звести їх до однієї загальної 
мети, яку легко було б бачити, цікаво простежити..." [4: 261]. 
Видатний швейцарський педагог І. Песталоцці, розглядаючи мистецтво виховання людини як 

наслідок дії фізико-механічних законів, пріоритетним визначає необхідність усвідомлення 
взаємопов’язаності всіх предметів, що створюють цілісну картину світу, "у той саме зв’язок , в якому 
вони існують у природі" [5: 50], відзначав особливу небезпеку відриву одного предмету від іншого. 
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На його думку, систематизація всіх існуючих в світі явищ і предметів має здійснюватися за  
принципом подібності. 
У класичній педагогіці найбільш повно психолого-педагогічне обґрунтування дидактичної 

значущості міжпредметних зв'язків здійснив Костянтин Дмитрович Ушинський, який наголошував, 
що доки різні предмети викладатимуться незалежно один від одного, навчання не матиме ніякого 
суттєвого впливу на духовний розвиток дитини. Він вважав, що знання й ідеї, що викладені різними 
науками, повинні органічно будуватися в світлий і різносторонній погляд на світ і його життя. Це 
положення видатного російського педагога можна вважати поступальним кроком до розробки теорії 
міжпредметних зв'язків [6: 195].  
Таким чином, наукова категорія "інтеграція" являє собою оформлений результат тривалого 

історичного процесу, складних діалектичних і наукових перетворень педагогічної свідомості.  
У наших педагогічних міркуваннях щодо історії розвитку інтеграційних процесів в освіті будемо 

послуговуватися теоретичною моделлю, розробленою А. Данилюком [7], яка ґрунтується на 
результатах цього явища. Здійснений ученим історико-феноменологічний аналіз показав, що історія 
інтеграції в освіті ХХ століття структурується в послідовності трьох якісних етапів: 
Перший етап – кінець ХІХ – поч. ХХ ст. – (П. Блонський, Дж. Дьюї, Г. Кершенштейнер, 

А. Макаренко, Т. Рубінштейн, С. Шацький та ін.) – пов’язується з розвитком ідеї "трудової школи" та 
характеризується концептуальним оформленням двох протилежних організаційних принципів 
предметності і комплексності. Предметність, при якій навчання структурується за видами культурної 
діяльності (читання, письмо і так далі), представляється як протилежний до комплексності (інтеграція 
різнопредметних знань довкола деяких життєвих проблем) спосіб організації навчання, як той, що 
протистоїть і принципово відрізняється від комплексності. 
Другий етап – 50-70-ті рр. ХХ ст. – обґрунтування та реалізації міжпредметних зв’язків 

(П. Атутов, С. Батишев, І. Звєрєв, В. Кондаков, М. Лєвіна, Н. Лошкарьова, В. Максимова, П. Новіков 
та ін.) – демонструє логіку розвитку принципів предметності і міжпредметності. Якщо предметність і 
комплексність – складові інтеграції, то вже в них повинні мати місце певні якості інтеграції 
(закономірності, механізми), тобто комплексність розвивається у межах предметності і поступово 
проявляється у формі міжпредметних зв'язків; межпредметність отримує статус принципу дидактики і 
окреслює більш широке поняття, ніж предметність. Міжпредметні зв'язки дозволяють включити в 
освітній процес не лише внутрішньопредметні, але і міжпредметні знання. Це якісно змінює 
традиційний характер освіти, створює необхідні умови для організації освітнього простору і якісно 
нової системи організації освіти. 
Третій етап – 80-90-ті рр. ХХ ст. – власне інтеграція (Г. Герасимов, К. Колєсіна, В. Фоменко та 

ін.) в освіті характеризується тим, що поняття "міжпредметні зв'язки" поступово втрачає своє 
значення і поступається місцем дефініції "інтеграція". Для 70-80-х рр. ХХ століття характерними 
стали дослідження щодо уточнення змісту понять "міжпредметні зв'язки" й "інтеграція". Перші 
результати дослідження з цієї проблеми були опубліковані в 1983 році в збірці наукових праць 
"Інтеграційні процеси в педагогічній науці і практиці комуністичного виховання і освіти" [8]. У даній 
збірці наукових статей інтеграція визначена як спосіб формування всебічно і гармонійно розвиненої 
особистості. Розуміння інтеграції як методу дидактики характерне і для подальших досліджень. 
Сьогодні ми можемо говорити, що поняття інтеграції розглядається в педагогіці в контексті 

аналізу накопиченого, головним чином, за попередні десятиліття досвіду розвитку інтеграційних 
процесів в освіті. Інтеграція стає конкретним педагогічним поняттям, наповнюється оновленим 
педагогічним змістом. Розглядаючи педагогічну науку у площині динаміки інтеграційних процесів 
варто, на нашу думку, звернутися до аналізу досліджень, пов'язаних з визначенням сутності поняття 
"інтеграція" в сучасному тлумаченні. 
У сучасній педагогічній літературі спостерігається нестійкість і неоднозначність у тлумаченні 

категорій. Термін "інтеграція", у перекладі з латинської, означає відновлення, заповнення, об’єднання 
в ціле деяких частин. У "Філософському енциклопедичному словнику "інтеграція" визначається як 
"сторона процесу розвитку, пов’язана з об’єднанням у ціле … різнорідних частин і елементів" [9: 
210]. Подібне визначення знаходимо і в "Логічному словнику-довіднику", який окреслює інтеграцію, 
як об’єднання в ціле певних елементів, відновлення будь-якої єдності. 
У "Великому енциклопедичному словнику" термін "інтеграція" у широкому змісті застосовується: 

− для характеристики процесу зближення і об’єднання наук, що відбувається поряд із 
процесом їх диференціації; 

− як поняття, що означає стан пов’язаності окремих диференційованих частин і функцій 
системи, організму в ціле, а також процес, що призводить до такого стану [10]. 
"Енциклопедія освіти" визначає інтегративний підхід в освіті, як підхід, що веде до інтеграції 

змісту освіти, тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність. Результатом інтегративного 
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підходу можуть бути цілісності знань різних рівнів  – цілісність знань про дійсність; про природу з 
тієї чи іншої освітньої галузі, предмета, курсу, розділу, теми [11: 356]. 
Отже, у переважній більшості енциклопедичних джерел інтеграція – це процес і результат, що є 

синтезом процесуальних і результативних складових: інтеграції-процесу, що забезпечує злиття в 
єдине ціле раніше диференційованих елементів; інтеграції-результату, що відображає момент фіксації 
здобуття в ході здійснення інтеграційного процесу певного інтеграційного "продукту". 
Неоднозначність поняття "інтеграція" (стан і процес) породжує різнотлумачення у представленні 

результатів інтеграції, проблемність оцінок її ефективності. Проблема реалізації інтеграції пов'язана і 
з тим, що в ході цього процесу збільшуються обсяг й інтенсивність взаємодії складових. Отже, 
інтеграція – це не лише посилення зв'язків, це – зміна вихідних елементів. 
Інтеграція різних сторін педагогічної дійсності в даний час, на думку сучасних українських 

учених, – один із провідних принципів оновлення методичної системи навчання. 
У результаті контент-аналізу наукових джерел, у яких представлені тлумачення поняття 

"інтеграція" в різних галузях знань, М. Прокоф’єва [1] виокремлює наступні сутнісні характеристики 
інтеграції: 

− як явище, яке має двоєдину природу і виступає, з одного боку, як процес, а з іншого – як 
результат;  

− як стан цілісності, що має такі якісні характеристики, як взаємозв'язок, взаємодія і 
взаємопроникнення, взаємозалежність; 

− як процес злиття в єдине ціле раніше диференційованих елементів, що призводить до нових 
якісних і потенційних можливостей цієї цілісності, а також змін властивостей самих елементів;  

− як якості функціональної умови існування і рівноваги системи, а також механізму її 
розвитку. 
З позиції інтеграції змісту освіти визначаються наступні напрями дослідження різних аспектів 

інтеграції. Так, наприклад, вивчаються: сутність інтеграції як педагогічної категорії; способи, засоби і 
форми організації інтеграції; ефективність педагогічної системи; спосіб встановлення міжпредметних 
зв'язків між навчальними дисциплінами; умови підвищення професійної освіти, інтенсифікації 
процесу професійно-педагогічної підготовки. 
Напрямом дослідження інтеграційних процесів на практичному рівні є організаційно-

технологічний, пов'язаний з розвитком інтеграційних форм навчання (інтеграційний урок, 
інтеграційний семінар, інтеграційна лекція, інтеграційний іспит, інтеграційний день), інтеграційних 
форм освіти (культурно-освітній центр, гуманітарно-педагогічний центр, цілісна школа), а також 
інтеграційних технологій (проблемне навчання, вітагенне навчання, контекстне навчання). До цієї ж 
групи можна віднести інтеграцію різновидів педагогічного процесу, наприклад класної і позакласної 
роботи. 
Отже, інтеграція знань – це динамічний, безперервний, суперечливий процес, який потребує 

прогностичного підходу, врахування особливостей параметрів знань, виявлення специфіки їх 
структурування, предметних та інтегрованих знань та передбачає застосування адекватних змісту 
форм, методів, засобів навчання. 
Інтеграція знань, як правило, пов’язана з узагальненням, ущільненням, концентрацією, які 

спричинені необхідністю покращення і полегшення зберігання, передачі, засвоєння і використання 
цих знань, а також з їх упорядкуванням, класифікацією, систематизацією, взаємопроникненням 
різних методів пізнання і моделюванням, відтворенням цілісності складно організованих об’єктів. 

Висновки. Таким чином, в історії розвитку науки інтеграція – одна з найдавніших і 
досліджувалася в різних аспектах. Ця проблема залишається актуальною і потребує подальшого 
розвитку у зв’язку з бурхливими змінами у сучасному суспільстві. Розкриття інтеграції як цілісного, 
складного, суперечливого і багатоаспектного розвивального процесу зумовлює необхідність аналізу 
дії філософських законів і категорій, які виступають інтеграторами всієї системи людського знання, 
використовуються як загальні принципи у процесі пізнання і мають методологічне значення для всіх 
наукових галузей.  
У науці в даний час виділяється три основних етапи розвитку інтеграції: етап реалізації ідеї 

"трудова школа", міжпредметні зв'язки і власне інтеграція. 
Отже, з позиції педагогічних наук інтеграція – це процес зближення і взаємопроникнення, який 

повинен вивести учня на розуміння єдиної наукової картини світу. Необхідність інтеграції зумовлена 
не лише значним зростанням обсягу наукового знання, а й центральним завданням освіти – розвитку і 
саморозвитку особистості дитини в їх єдності і цілісності.  
У розвитку сучасних освітніх систем інтеграція виступає провідним принципом, який 

проявляється як ідея створення багатомірності картини світу, що об’єднує різні форми відображення 
дійсності. Інтеграція як об’єднання у ціле певних частин чи елементів вважається необхідним 
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дидактичним засобом, за допомогою якого створюється цілісна картина світу у навчально-виховному 
процесі. 
Інтегровані уроки вважаються ефективною формою систематизації знань у сучасній школі, з 

огляду на забезпечення синтезу знань різних учбових дисциплін, у результаті чого утворюється нова 
якість, яка представляє собою нерозривне ціле, досягнуте широким і поглибленим 
взаємопроникненням цих знань.  
За останні роки все більшого визнання набувають інтеграційні процеси в різних галузях науки та 

інших формах соціального досвіду. У той же час ще недостатньо досліджені проблеми інтеграції 
змісту предметів філологічного циклу. 
На нашу думку, проблема інтеграції потребує подальшого дослідження і впровадження на всіх 

рівнях сучасної системи освіти, як один із напрямків нових педагогічних рішень, що сприяє 
покращенню навчального процесу, розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників та більш 
результативному впливу на учнів. 
Перспективним для подальших досліджень вважаємо дослідження педагогічних умов інтеграції 

змісту предметів філологічного циклу, окреслення шляхів реалізації інтегративного підходу в умовах 
гімназії та визначення основних форм та методів інтеграції. 
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Левковская К. В. Теоретические основы интеграционных процессов в образовании. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты интеграции в историко-педагогическом 
контексте, этапы ее реализации в образовании ХХ века и очерчены сущностные характеристики 

этого понятия в современной педагогической теории и практике. Представлена авторская 
интерпретация основных этапов развития интеграции как педагогического явления. 

Levkivska K. V. Theoretical Principles of Integration Process in Education. 

The article reveals some integration aspects in historical and pedagogical context, stages of its 
implementation in education in the XX century, defines essential characteristics of this notion in the present-
day pedagogical theory and practice. The author expounds the main stages of integration development as a 

pedagogical phenomenon.
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ШИРОКОЗНАЧНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЯВИЩА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПРИКЛАДІ 

АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ "ОСОБЛИВИЙ" 

Аналізуються прагматичні властивості англійських прикметників зі значенням "особливий" в 
аспекті мовного явища невизначеності, притаманного їхній семантиці. Розглядаються чинники, які 
сприяють появі невизначеності в комунікативному процесі, а також шляхи її подолання. Виявлено, 

що конкретизація значення відбувається як за умов прямого розгортання змісту, так і через 
усвідомлення мовцем особистісного смислу "особливого". 

Розвиток сучасної лінгвістичної науки зумовлює появу нових підходів до вивчення семантичних 
властивостей номінативних одиниць через розкриття законів їх комунікативної реалізації. Звертаючись 
знову і знову до цих складних питань, важливим є вивчення факторів, завдяки яким одні й ті ж слова 
мають здатність виражати різні судження мовців про об’єкт. Така їхня властивість є показником 
унікальності мови, яка й виявляється в можливості її лексичного потенціалу актуалізувати зі свого 
запасу інформації відповідні значення й відтінки для певного конкретного випадку вживання. 
Беручи до уваги здатність слів містити набагато більше значень, ніж вони вербалізують 

(В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, О. О. Потебня, С. Ю. Неклюдов та багато ін.), важливою видається 
проблема здійснення ефективного семантичного аналізу багатозначного слова, оскільки часто 
виникають труднощі інтерпретаційного, прагматичного характеру. Актуальність такої роботи 
зумовлена необхідністю встановити характер впливу його полісемічної природи на здатність 
описувати різноманітні денотати в мові, виявити чинники, які формують невизначеність значення, а 
також такі, що дозволяють її уникнути. Ключовим моментом для встановлення необхідних фактів, на 
прикладі аналізу окремо взятих номінативних одиниць англійської мови, виступає зв’язок значень 
такого слова з параметрами вживання його в комунікативному процесі, з характером узуальної 
семантичної та синтаксичної комбінаторики тощо. Хоча до цієї лінгвістичної проблеми зверталося 
багато науковців, однак вона залишається невивченою ще для досить значної групи англійської 
лексики зі значенням "особливий". 
Метою нашої роботи є виявлення закономірностей функціонування в англійській мові 

прикметників із цим абстрактним значенням, з урахуванням їхніх логіко-семантичних властивостей.  
На основі попереднього аналізу, ми з’ясували, що така лексико-семантична група відрізняється 

надзвичайно широким обсягом змісту особливого, проте окремо взяте значення прикметника в 
словнику – конкретно невизначене. Н. М. Амосова характеризує широке значення слова як таке, що 
"містить максимальний ступінь узагальнення, яке виявляється в чистому вигляді лише в умовах 
ізоляції слова з мовлення і яке отримує певне звуження та конкретизацію під час вживання даного 
слова в мовленні" [1: 114]. Через можливість сполучатися в мові з надзвичайно великою кількістю 
слів, здатних актуалізовувати таку ознаку в поєднанні з власним семантичним потенціалом 
(результати дослідження сполучувальних властивостей таких прикметників [2]), ми й відносимо 
слова зі значенням "особливий" до лексичних одиниць широкої семантики. 
Хоча такий фактор сполучуваності визнається спільним як для полісемантичності слова, так і для 

явища широкозначності (див. праці В. Г. Гак; І. В. Арнольд; Л. В. Барсук та ін.), однак важливо 
враховувати різну мотивацію такої мовної поведінки для слова з широкою семантикою і 
полісемічного слова. Вона полягає у відмінності двох категорій слів, яка за детальнішими 
спостереженнями має розглядатися різнопланово, а саме в аспекті синтагматики багатозначності. 
Суть такої відмінності полягає в тому, що значення широкозначного слова завжди інваріантне, а 
звичайному багатозначному слову, як правило, більш властива ієрархічна підпорядкованість різних 
значень. Інваріант значення слова в лінгвістиці розуміється як протиставлення поняттю варіанта, 
тобто – це своєрідна абстрактна модель мовної одиниці, в якій узагальнені її фізичні й функціональні 
властивості [3: 83-84]. У цьому плані необхідно врахувати, що інваріант є цілісною структурою, 
поняттям, яке узагальнює уявлення про цілісність предмета. Тобто він є "ідеальним об’єктом, який 
можна використати для вивчення спільних властивостей низки предметів і будь-якого предмета, який 
входить у цей ряд" [4: 214-215]. Тому незмінність основного значення (семантичного центру, за 
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Г. О. Уфімцевою, О. Г. Бєляєвською та ін.) при максимальній абстрагованості та узагальненні 
значення, через які проявляється об’ємна сумісність широкозначного значення з іншими об’єктами, і 
є основою широкозначності прикметників ЛСГ "особливий". 
Вивченню подібного типу слів на прикладі широкозначних іменників в англійській мові (idea, 

matter, affair і т.п.) присвятили свої праці такі науковці, як Т. М. Гарьковська [5], Г.-Й. Шмід [6] та ін. 
Зокрема, Г.-Й. Шмід називає такі іменники shell nouns ("слова-мушлі") і характеризує їхню 
семантичну структуру як певний контейнер (семантичну лакуну), який може бути заповнений 
інформацією, що подається у висловлюванні [6: 30]. Така властивість притаманна й прикметникам 
узагальненої оцінки зі значенням "особливий" в англійській мові, вона пов’язана з високим рівнем 
розвитку мислення мовця, його абстрагуванням і дозволяє осмислювати ставлення суб’єкта до 
предметів, виділяючи їх з ряду однорідних за узагальненням певної інформації. Характер цієї 
інформації може бути й нечітко усвідомленим людиною, недетермінованим певними ознаками, 
неуточненим конкретним описом, однак об’єкт, виокремлений такою узагальненою оцінкою 
(здебільшого в абсолютній мірі), викликаний інтересом мовця до нього:  

Then I realized how little I knew, really, about that particular woman, doubtless a native of this world 
[7, NJ DG: 79]. 
Вживання в мові подібного роду лексики часто супроводжується труднощами розуміння того, що має 

на увазі мовець, описуючи об’єкт. Адже, по суті, в одному слові "особливе" концентрується сукупність 
певних ознак, які неконкретизовані, недетерміновані, невизначені. Зі змісту запропонованого речення 
читачу залишається незрозумілим, чому, за якими характеристиками, герой твору вибрав слово particular 
для оцінки іншого персонажа. Очевидно, що необхідне певне уточнення для зняття цієї невизначеності. 
Відомий німецький логік, філософ Ф. К. С. Шіллер наголошував на тому, що необхідною умовою 

функціонування мовних одиниць є ясність та адекватність інтерпретації, як головні фактори 
ефективного використання мови взагалі [8]. Отже, виникає питання, як саме така вкрай необхідна 
умова узгоджується в мові й мовленні з існуванням нечітких, неозначених, невизначених структур 
висловлювання? Якими повинні бути закономірності вживання прикметників зі значенням 
"особливий", щоб значення стало чітким? Щоб відповісти на ці запитання, важливо дослідити 
насамперед природу феномену невизначеності і простежити його вияв на прикладі функціонування 
цієї англійської широкозначної лексики.  
Невизначеність (vagueness) сьогодні є предметом дискусій серед лінгвістів, філософів та логіків. 

Інтерес до цієї теорії виник ще на початку XX ст. (Ч. Пірс, 1902 р.), у 70-х роках вона привертала 
пожвавлену увагу, а сьогодні знову активно обговорюється, зокрема представниками західної 
зарубіжної лінгвістики й філософії. Суть лінгвістичної невизначеності намагаються пояснити через 
теоретичні положення формальної логіки, залучаючи психолінгвістику й філософію. Так, 
найважливішим і водночас найбільш дискутивним положенням теорії про невизначеність значення 
визнається необхідність існування передумови невизначеності – так званих обмежувальних рамок 
(borderline cases), за якою відбувається співвіднесеність зі своєрідною нормою значення. Наприклад, 
прикметник у твердженні The book is interesting важко оцінити як виразника точної якості книжки, 
тобто твердження речення невизначене, оскільки немає точного обмежувального параметра 
істинності оцінки interesting. І справді, наскільки книжка має бути цікавою чи нецікавою, щоб 
інформація була достатньо визначеною? Оскільки в основі невизначеності лежить досить умовне 
(також чітко невизначене) логіко-психологічне поняття міри ознаки, то й проблема зняття 
невизначеності досі залишається нерозв’язаною (більше про це див. [9; 10; 11] та ін.).  
Ключовим моментом вирішення цього питання є потреба узгодженості значення слова з 

правилами вживання його в комунікативному процесі, з дотриманням законів відповідності щодо 
плану вираження й плану змісту. До вивчення такого взаємозв’язку звертався ще на початку XX 
століття Людвіг Вітгенштейн, який проголосив мову складним, соціально зумовленим фактором 
буття людини [12]. За цим підходом і пояснюється когнітивна здатність мовців створювати 
прагматичні правила комунікації, які й використовуються для інтерпретації того, що відбувається в 
житті, в передачі думки, істини і т.п. У такий спосіб доводиться необхідність розглядати значення як 
уживання, тобто важливішим бачиться не окремо взяте значення слова, а його прагматичний чинник, 
логічна інтерпретація контексту, в якому воно реалізується.  
Виходячи з таких позицій, у науковців, насамперед, виникає необхідність з’ясувати, як одні й ті ж 

одиниці мови використовуються в різних ситуаціях, у різноманітних комунікативних моментах, 
виражаючи при цьому одним і тим самим словом різну інформацію, різне уявлення про об’єкт опису. 
За положеннями відомого логіка і філософа Ф. К. С. Шіллера, який розвивав ідеї Л. Вітгенштейна у 
своїх працях, в основі такої унікальної властивості слова лежить усвідомлення ролі розумової 
діяльності як процесу пізнання, пошуку нових знань. Спосіб мислення людини пов’язаний, як 
правило, з її особистими інтересами, цілями, саме він і диктує існування прагматичності людської 
психології, її законів буття. Звідси й психологічно зумовлене вживання мовцем тої чи іншої форми 
слова. Адже, як засвідчують науковці, завдяки здатності мислити людина в комунікаційному процесі 
вживає слова саме з таким значенням чи відтінком значення, яке, на її думку, краще виражає її 
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судження, тобто реальне значення має персональний, особистісний характер, що визначається  
контекстом і намірами людини, яка його вживає [8: 53]. Для прикладу простежимо характер 
функціонування прикметника peculiar у фрагменті англомовного тексту:  

Modern civilization is peculiar that way, don't you think? [7, FAD CW: 23].  
Філософський підсумок життєвого досвіду героя виражається через оцінку цивілізації як peculiar, 

парадоксально поєднуючи комплексність значень цього слова з певною лаконічністю того, що має на 
увазі мовець. Щоб вияснити, який зміст його значення виражено в реченні, звернемося до 
словникової дефініції прикметника рeculiar. Аналізуючи дані 8-ми тлумачних словників, ми отримали 
такі його лексико-семантичні варіанти (ЛСВ):  

1. Belonging exclusively to only one person, group, or thing: "властивий лише для однієї особи, речі 
тощо, ексклюзивний"/ Distinctive in nature or character from others: "відмінний від інших".2. Strange, 
queer: "дивний, незвичний". 3. Uncommon; unusual: "незвичайний". 4. Belonging characteristically 
(usually followed by to): "характерний". 
На наш погляд, серед великого обсягу різних значень у даному випадку можуть бути 

актуалізованими всі ЛСВ разом із різними відповідними їм семами, вказаними через кому, чи 
комплексами сем, поданими через крапку з комою в словникових тлумаченнях. Комплексність такого 
семантичного обсягу може усвідомлюватися учасником комунікації, однак конкретні параметри 
значення виявити для читача важко. Іншими словами, значення прикметників узагальненої оцінки за 
своєю природою невизначене, оскільки інформація про те, чому предмет чи явище є особливим, може 
містити кілька ознак одночасно. Тому подається уточнення в наступному реченні, де й пояснюється, 
що вибір цього прикметника героєм твору для оцінки цивілізації зумовлений існуванням (чи 
усвідомленням) певних позитивних факторів у поєднанні з негативними – зі схильністю до не 
бережливого ставленням людей до того цінного, що цією ж цивілізацією і створено:  

Modern civilization is peculiar that way, don't you think? As soon as it achieves a certain level of 
creature comforts, it begins to spend huge sums on restoring what remains... [7, FAD CW: 23].  
Отже, невизначеність знімається насамперед через розгортання змісту інформації. Необхідною 

умовою ідентифікації, розуміння цього сукупного значення є уточнення, і, як засвідчує наш приклад, 
особливу роль тут відіграє контекст, який інколи може бути й досить об’ємним (частина або й цілий 
художній твір). Існування його для досліджуваної групи слів часто є вирішальною умовою, адже 
смисл особливого, розуміння реципієнтом того, що оцінюється, не збігаючись за обсягом зі 
значенням, може детермінуватися лише контекстом тієї ситуації, в якій слово вживається.  
Сьогодні існують різні теорії контексту, за якими це і словесне оточення, і сума всіх знань людини 

про світ тощо (контекст Т. М. Дрідзе, Ф. К. С. Шіллер [8: 8]). Ми, вслід за Л. В Щербою, Т. М. Дрідзе та 
ін., розглядаємо словосполучення як мінімальний контекст, в якому вже можна простежити існування 
певної комбінаторики для більшості лексичних одиниць. Однак, як виявилося, такий контекст для 
вираження значення "особливий" недостатній. Порівняймо значення слова special у таких слово-
сполученнях: special attention, special assignment, something special, special beauty, special flight тощо. 
Наведений ряд є, на нашу думку, яскравим прикладом семантичного зараження (термін М. Бреаля), 
коли значення, виражене у словосполученні, може стати частиною значення самого слова, витісняючи 
його інші значення. Кожен із партнерів прикметника special у таких структурах змінює відтінок свого 
значення, набуваючи певних особливий рис. Проте, все ж таки, у такому малому контексті зберігається 
складним для інтерпретації зміст слова special, оскільки учасник комунікації не має точного 
усвідомлення, яка саме ознака розуміється. Наприклад, якщо взяти словосполучення (як мікроконтекст) 
special assignment – "особливе завдання", то, на відміну від sunny day, young mother тощо, постає 
питання, за якими параметрами, чому саме воно особливе і т.п. Очевидно, що для точнішого розуміння 
такого вислову необхідний більший контекст, в якому й відбувається актуалізація частини системного 
значення слова, комунікативно релевантної в певному мовленнєвому акті. Тому саме встановлення 
актуального смислу [13: 113-117], за Й. А. Стерніним, у кожному окремому випадку вживання слова, на 
нашу думку, дає можливість усунути невизначеність "особливого", сприяє диференціації значень 
полісемантичного слова, зокрема, виявленню його широкозначних парадигматичних характеристик. 
Очевидно, що невизначений зміст мовна одиниця отримує не тільки, коли інший реципієнт 

інформації не може пов’язати її з об’єктом опису (із ситуацією, з дійсністю тощо). Це відбувається й 
тоді, коли слово чи контекст, в якому ця інформація реалізується, має різні значення для різних 
людей. Отже, психологічно зумовлений фактор індивідуального ставлення мовця до ситуації чи 
індивідуальне усвідомлення значення слова тісно пов’язані з розумінням невизначеності в мові. У 
таких випадках мовець намагається виявити той неексплікований смисл, незрозуміле чи нечітке 
приховане значення. Він спирається на свою здатність уявляти, створювати адекватні ситуації образи, 
на свій мовно-діяльнісний досвід. Людське мислення, як відомо, характеризується постійним 
прагненням до пізнання, до вияснення незрозумілого, яке й сприймається як нова інформація. Такий 
процес і супроводжується, зокрема, вживанням в мові слова із широким значенням "особливий". У 
цьому випадку одразу виникає потреба в осмисленні такої інформації, в ототожненні з уже знайомою, 
у порівнянні з існуючими стереотипами і можливому уточненні її за допомогою усталеного 
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лексикону. Це інколи приводить навіть до продукування нових слів. Щоб зняти фактор 
невизначеності, прояснити ситуацію, мовець звертається до прихованої опори для такої роботи 
мислення, якою слугує існування певного стереотипу ознаки, соціально продиктованого чи 
установленого на основі власного життєвого досвіду людини. Активізуючи процес порівняння, 
мовець узгоджує характеристики об’єкта з можливістю вживання певної мовної одиниці для його 
опису. При цьому, саме завдяки стійкості семантичного центру слова, його здатності виражати 
цілісне поняття і виникають певні визначені мовні уявлення про описуваний об’єкт.  
У цьому плані, як стверджує А. М. Леонтьєв, значення розглядається, з одного боку, як сукупність 

знань, понять, мисленнєвих моделей у системі відношень суспільства, а з іншого − в діяльності 
індивіда, де вони індивідуалізуються та суб’єктивуються [14: 136]. За А. М. Леонтьєвим, у мові 
реалізується й особистісний смисл для розрізнення об’єктивно усвідомленого та внутрішньо 
мотивованого значень предмета. Таку диференціацію смислів підтримують також інші дослідники, 
зокрема, Т. М. Дрідзе, який наголошує, що, "хоча для пересічної людини смисл не існує окремо від 
значення, все ж усі предмети людської діяльності, як і всі слова людської мови, розуміються нами 
крізь призму нашого "особистого" (а не суспільного) інтересу" [15: 170]. Досить часто "особливість", 
яка не конкретизується, а лише виокремлюється учасником комунікації (можливо, й неусвідомлено), 
актуалізує чуттєвий, емоційний компонент сприйняття винятковості (наприклад, людини), що 
характерно для більшості прикметників із подібною семантикою: 

Stile felt a certain smoldering resentment that the big man had taken an interest in this particular 
woman, and a certain relief that there was in this case a solution, and a certain guilt for both the resentment 
and the relief [7, AntP BA: 90]. 
Цей фрагмент демонструє актуалізацію значення слова particular через своєрідний прагматичний 

компонент інтерес: "вартий більшої уваги", незалежно від усвідомленого чи неусвідомленого 
способу сприйняття. У даному випадку суміщаються критерії особистісного смислу й актуального, 
узгоджуючись у стійкому центрі значення слова particular, який можна виразити як "відмінний від 
інших". Такій групі прикметників властива специфічна референційність значення, пов’язана з різним 
ставленням до об’єкта оцінки різних її суб’єктів. Для певної людини явище може бути особливим 
лише через індивідуальне сприйняття, тобто за суто індивідуальними асоціаціями. Ці фактори 
диктують необхідність існування певних уточнювачів ситуації (експліцитно чи імпліцитно). Тому для 
зняття невизначеності з такого надзвичайно абстрактного значення в мовленні вживаються, 
наприклад, доповнення суб’єктної референції (for me, as for him та ін.):  

It was unusual for them to worry about who was entering the city, for the emphasis in the past had been 
directed toward worrying about who might leave [7, BT TS: 224]. 
Ми спробуємо узагальнити основні чинники, які призводять до невизначеності, а також і ті, які 

сприяють розкриттю значення "особливий" у функціонуванні англійських прикметників, зумовлюючи 
їхню особливу значущість. Ці чинники можуть бути типовими, на наш погляд, і для інших слів з 
високою мірою абстрактності значення.  
Так, до семантичних факторів невизначеності такої оцінної лексики ми віднесемо насамперед 

абстрактність і широту лексичного значення. Особливістю функціонування такої категорії 
прикметників в англійській мові є здатність містити великий обсяг узагальненої інформації, 
сконцентрованої в іхній семантичній структурі, створюючи враження незвичного поєднання різних, 
часто протилежних, сукупних компонентів значення. Однак виникає парадоксальна ситуація, коли 
така інформаційна насиченість змісту слова спричиняє появу мовного феномену невизначеності, а з 
іншого боку, – цей фактор не впливає на активне вживання таких слів у мові. Усунення явища 
невизначеності, розв’язання цієї проблеми базується на його унікальній властивості поряд із 
нескінченною кількістю варіацій значення і їх вживання мати певну стійкість, стабільність значення. 
Повторюючись у різних контекстах, слово лише модифікує своє значення, уточнює і здобуває 
відтінки, відповідно до конкретної ситуації (див. більше про це М. Мінський [16] та багато ін.). Отже, 
на перший план тут виходить умова контексту. 
Проникаючи в природу широкозначної семантики прикметників зі значенням "особливий", ми 

вияснили також, що характерна для них невизначеність пов’язана з розбіжностями щодо сприйняття 
самими мовцями дійсності, яка й відображається в слові. Хоча значення за характером і природою 
повинно бути об’єктивним, за своїм походженням і вживанням воно суб’єктивне і має глибоко 
психологічний аспект. Це свого роду життєвий досвід, який постійно збагачується через такий 
прагматичний чинник, як виявлення й усвідомлення актуального смислу за певною ситуацією вживання 
лексики. Ф. К. С Шіллер досить слушно зауважив, що значення й зміст слова, а також думки людини не 
можна абстрагувати від ситуації, в якій вони сформувалися. Звідси й виникає часто необґрунтована 
інтерпретація невизначеності вербального значення. Важливим для зрозумілого й адекватного 
сприйняття інформації, яку мовець описує за допомогою такої категорії слів, є його здатність правильно 
використати прийом розгортання змісту, уточнити значення  в адекватному контексті, уміти вибрати 
для цього такі лексичні одиниці, які б привнесли ясність у повідомлення. Тому велику роль відіграє 
загальний і мовний розвиток людини, її здатність мислити й аналізувати, її інтерпретаційні здібності, 
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емоційний стан у процесі комунікації, ставлення до ситуації тощо. Звуження значення, конкретизація 
його, відбувається завдяки усвідомленню мовцем певного імпліцитного контексту, існуванню 
загальноприйнятого (чи лише для певної людини) стандарту ознаки "особливий", через індивідуальне 
розуміння ним особливого, його особистісного смислу, закладеного в значення. 
Загалом, як свідчить аналіз функціонування такої оцінної лексики, явище невизначеності харак-

теризується й своєрідним позитивним аспектом. Завдяки значній логіко-семантичній узагальненості і 
водночас стійкості семантичного центру ці прикметники мають широке застосування в мові й мовленні. 
Їхнє значення передбачене внести у висловлювання афективність, стимулює з’ясування першопричини 
особливості, що, своєю чергою, пов’язано з розвитком мислення людини, її здатністю до пізнання. А в 
лінгвістичному плані невизначеність часто сприяє семантичному розширенню слова, збагачуючи його 
дериваційний потенціал, який вбачається важливим предметом дослідження у перспективі.  
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Баланюк С. С. Широкозначность как основа неопределенности значения английских 
прилагательных ЛСГ "особенный". 

Анализируются прагматические особенности английских прилагательных со значением "особенный" 
в аспекте языкового феномена неопределенности, свойственного их семантике. Рассматриваются 
факторы, способствующие возникновению неопределенности в коммуникативном процессе, а также 

пути ее преодоления. Сделан вывод, что конкретизация происходит при условии прямого 
развертывания содержания и посредством осознания говорящего личного смысла "особенного". 

Balanyuk S.S. Broad Meaning Semantics of the English Adjectives Denoting "Particular" as the Basis of 
their Vagueness. 

The article investigates pragmatic properties of the English adjectives denoting "particular" concerning their 
vague meaning. The factors stimulating vagueness in communication were analyzed as well as the ways of its 

avoiding on the context samples. It was concluded that concretization of meaning takes place via direct 
content explication and producent’s perception of "particular" personal content. 
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СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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SYNONYMWÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN SPRACHE") 

У статті проведено комплексний аналіз семантичного та стилістичного статусу німецького 
іменника. За допомогою спеціальних статистичних методів доведено зв'язок кількості синонімів та 
семантико-стилістичних характеристик німецького іменника. Найбільш значущу величину мають 
стилістичні класи "емоційно-експресивна діяльність", "високий стиль", "розмовна мова" і "діалект". 
Найбільш маркованими виявились семантичні класи "часові поняття", "назви організацій, установ 

та угруповань", "назви тварин" та "одиниці вимірювання". 

Вивчення принципів співвіднесеності знаків із позначуваними ними об'єктами, виявлення обсягу 
номінативного ресурсу у статусно неоднорідних фрагментах лексикону, з'ясування способів і 
механізмів фокусування позначального зусилля лексичних засобів мови належать до актуальних 
питань ономасіології та семасіології. Конструктивний внесок до глибшого розуміння 
ономасіологічних категорій здатні внести спроби сучасного системно-квантитативного вивчення цієї 
іманентної риси лексикону [1; 2]. 
У попередніх дослідженнях спеціальному аналізу піддавались семантичні та стилістичні 

характеристики німецького іменника. Встановлено, що кількість синонімів залежить, перш за все, від 
семантичних характеристик головного значення, але разом з тим виявлено зв’язок і з його 
стилістичним маркуванням [3; 4]. У зв’язку з цим метою дослідження є комплексний аналіз 
семантичного та стилістичного статусу іменників німецької мови. Основне завдання – виявити 
статистично релевантні зв’язки між семантикою, стилістичним маркуванням та кількістю синонімів 
іменника. 
Зі словника синонімів (Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen 

Sprache) [5] виписано всі іменники з поданими до них синонімами, загальною кількістю – 35834 слів. 
До кожного слова пораховано кількість синонімів, які були виявлені у синонімічному словнику (від 1 
до 7 і більше синонімів). Наприклад: Institut, Seminar, Anstalt, Ausbildungsstätte, Kaderschmiede, 
Bildungsstätte, Bildungsanstalt, Studienanstalt, Forschungsanstalt, Forschungsinstitut, Laboratorium, Labor 
(синонімічна зона "7 і більше синонімів"). 
Усім іменникам присвоєно певну ознаку: а) семантичний статус (23 семантичні класи) – 

"абстрактні поняття", "предмети та пристрої", "мова, текст", "часові поняття", "люди та міфологічні 
істоти" та інші; б) стилістичний статус (7 стилістичних класів) – "немарковано", "високий стиль", 
"розмовна мова", "діалект", "історично-часова віднесеність " та інші. 
Усі іменники класифіковано за вище наведеними ознаками, складено таблиці та проведено 

статистичну обробку даних. Ці таблиці дають змогу робити висновки тільки щодо розповсюдження 
того чи іншого стилістичного маркера певного семантичного класу в різних синонімічних зонах. Так, 
маркер [високий стиль] найчастіше зустрічається в семантичних класах [абстрактні поняття] – 452, 
[люди та міфологічні істоти] – 399, [предмети та пристрої] – 251, [приміщення, просторові поняття] – 
220, [дії, процеси, рухи] – 139. Але оскільки самі частоти семантичних класів неоднакові, наведені 
дані про частоту вживання маркера [високий стиль] у цих класах не обов’язково свідчить про певний 
зв’язок між тим чи тим семантичним класом і названим маркером. Виявити такого роду зв’язки 
можна лише за допомогою критерію χ2. Тому відомості таблиць були опрацьовані таким чином, щоб 
отримати величини χ2 (аналізу піддавалися частоти, що перевищують число 5). Оскільки ж число 
спостережень (тобто сумарна кількість частот) у кожному семантичному класі, що був 
проаналізований, не однакове, ми не можемо робити висновків щодо ступеня відхилення емпіричних 
частот від теоретично очікуваних за величиною χ2. Найважливішим показником у цьому випадку є 
коефіцієнт Ф [6: 87-93]. Ступінь зв’язку між ознаками зростає з наближенням до + 1, тому ми розбили 
отримані нами дані на підгрупи в сторону спадання величини Ф. 
Значущі величини коефіцієнта Ф виявлені для таких пар семантичних та стилістичних класів:  
Величини Ф від 0,6 до 0,5: 

1. [емоційно-експресивна віднесеність] + [природньо-фізичні явища, хвороби] – 4 синоніми; Ф = 0,6; 
2. [емоційно-експресивна віднесеність] + [матеріали та речовини] – 2 синоніми; Ф = 0,55; 
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3. [високий стиль] + [часові поняття] – 2 синоніми; Ф = 0,54; 
4. [розмовна мова] + [абстрактні поняття] – 2 синоніми; Ф = 0,53; 
5. [історично-часова віднесеність] + [форма, структура] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,5. 

Наприклад: Äоn (вічність), Stinknase (нежить), Bauernleinen (грубе полотно), Pimpeligkeit 
(надмірна чутливість). 
Таким чином, найбільш маркованим виявився стилістичний клас [емоційно-експресивна 

віднесеність], пов’язаний з невеликою кількістю синонімів. 
Величина коефіцієнта спряженості від 0,37 до 0,3: 

1. [функціонально-групова віднесеність] + [дії, процеси, рухи] – 3 синоніми; Ф = 0,28; 
2. [немарковано] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 2 синоніми; Ф = 0,27; 
3. [емоційно-експресивна віднесеність] + [одиниці вимірювання] – 1 синонім; Ф = 0,27; 
4. [діалект] + [природньо-фізичні явища, хвороби] – 2 синоніми; Ф = 0,26; 
5. [функціонально-групова віднесеність] + [мова, текст] – 2 синоніми; Ф = 0,25; 
6. [немарковано] + [часові поняття] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,25; 
7. [діалект] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 1 синонім; Ф = 0,25; 
8. [діалект] + [матеріали та речовини] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,25; 
9. [діалект] + [почуття] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,25; 
10. [високий стиль] + [риси характеру, властивості та звички людини] – 3 синоніми; Ф = 0,25; 
11. [історично-часова віднесеність] + [люди та міфологічні істоти] – 3 синоніми; Ф = 0,24; 
12. [функціонально-групова віднесеність] + [люди та міфологічні істоти] – 5 синонімів; Ф = 0,24; 
13. [розмовна мова] + [якість предмету] – 1 синонім; Ф = 0,24; 
14. [функціонально-групова віднесеність] + [абстрактні поняття] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,24; 
15. [функціонально-групова віднесеність] + [форма, структура] – 2 синоніми; Ф = 0,23; 
16. [функціонально-групова віднесеність] + [одиниці вимірювання] – 1 синонім; Ф = 0,23; 
17. [немарковано] + [часові поняття] – 3 синоніми; Ф = 0,22; 
18. [розмовна мова] + [люди та міфологічні істоти] – 2 синоніми; Ф = 0,22; 
19. [розмовна мова] + [часові поняття] – 1 синонім; Ф = 0,2; 
20. [немарковано] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 6 синонімів; Ф = 0,2; 
21. [немарковано] + [положення, стан, становище] – 3 синоніми; Ф = 0,2; 
22. [розмовна мова] + [положення, стан, становище] – 1 синонім; Ф = 0,2; 
23. [емоційно-експресивна віднесеність] + [риси характеру, властивості та звички людини] – 2 
синоніми; Ф = 0,2; 
Наприклад: Sekunde (секунда), Leichtfuss (легковажна людина), Schwangerschaft (вагітність), Type 

(людина). 
Звідси видно, що найбільшу маркованість виявили стилістичний клас [функціонально-групова 

віднесеність], пов’язаний з невеликою кількістю синонімів, та клас [діалект]. 
Величина коефіцієнта спряженості Ф – менше 0,2: 

1. [функціонально-групова віднесеність] + [абстрактні поняття] – 5 синонімів; Ф = 0,19; 
2. [високий стиль] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 1 синонім; Ф = 0,19; 
3. [емоційно-експресивна діяльність] + [дії, процеси, рухи] – 4 синоніми; Ф = 0,18; 
4. [немарковано] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 5 синонімів; Ф = 0,18; 
5. [функціонально-групова віднесеність] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 1 синонім; 
Ф=0,18; 
6. [немарковано] + [одяг] – 2 синоніми; Ф = 0,18; 
7. [емоційно-експресивна віднесеність] + [форма, структура] – 1 синонім; Ф = 0,17; 
8. [функціонально-групова віднесеність] + [назви рослин] – 1 синонім; Ф = 0,17; 
9. [діалект] + [природньо-фізичні явища, хвороби] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,17; 
10. [немарковано] + [якість предмету] – 2 синоніми; Ф = 0,17; 
11. [високий стиль] + [абстрактні поняття] – 1 синонім; Ф = 0,16; 
12. [історично-часова віднесеність] + [назви організацій, установ та угрупувань] – 1 синонім; Ф = 
0,16; 
13. [немарковано] + [часові поняття] – 5 синонімів; Ф = 0,16; 
14. [розмовна мова] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 2 синоніми; Ф = 0,16; 
15. [історично-часова віднесеність] + [одяг] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,16; 
16. [високий стиль] + [почуття] – 1 синонім; Ф = 0,16; 
17. [немарковано] + [одиниці вимірювання] – 3 синоніми; Ф = 0,156; 
18. [високий стиль] + [мова, текст] – 5 синонімів; Ф = 0,15; 
19. [немарковано] + [форма, структура] – 5 синонімів; Ф = 0,15; 
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20. [немарковано] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 4 синоніми; Ф = 0,15; 
21. [діалект] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 2 синоніми; Ф = 0,15; 
22. [немарковано] + [положення, стан, становище] – 4 синоніми; Ф = 0,15; 
23. [високий стиль] + [люди та міфологічні істоти] – 3 синоніми; Ф = 0,15; 
24. [немарковано] + [почуття] – 4 синоніми; Ф = 0,15; 
25. [розмовна мова] + [почуття] – 1 синонім; Ф = 0,15; 
26. [емоційно-експресивна віднесеність] + [почуття] – 2 синоніми; Ф = 0,15; 
27. [високий стиль] + [абстрактні поняття] – 4 синоніми; Ф = 0,14; 
28. [діалект] + [абстрактні поняття] –  1 синонім; Ф = 0,14; 
29. [функціонально-групова віднесеність] + [приміщення, просторові поняття] – 7 і більше синонімів; 
Ф = 0,14; 
30. [діалект] + [положення, стан, становище] – 1 синонім; Ф = 0,14; 
31. [функціонально-групова віднесеність] + [положення, стан, становище] – 1 синонім; Ф = 0,14; 
32. [немарковано] + [одиниці вимірювання] – 2 синоніми; Ф = 0,14; 
33. [діалект] + [риси характеру, властивості та звички людини] – 7 і більше синонімів; Ф = 0,14; 
34. [функціонально-групова віднесеність] + [люди та міфологічні істоти] – 7 і більше синонімів; Ф = 
0,14; 
35. [емоційно-експресивна віднесеність] + [абстрактні поняття] – 1 синонім; Ф = 0,13; 
36. [емоційно-експресивна віднесеність] + [предмети та пристрої] – 1 синонім; Ф = 0,13; 
37. [немарковано] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 3 синоніми; Ф = 0,13; 
38. [історично-часова віднесеність] + [органи та частини тіла у людей і тварин] – 1 синонім; Ф = 0,13; 
39. [немарковано] + [назви рослин] – 3 синоніми; Ф = 0,13; 
40. [немарковано] + [люди та міфологічні істоти] – 1 синонім; Ф = 0,13; 
41. [емоційно-експресивна діяльність] + [люди та міфологічні істоти] – 3 синоніми; Ф = 0,13; 
42. [діалект] + [люди та міфологічні істоти] – 2 синоніми; Ф = 0,13; 
43. [немарковано] + [природньо-фізичні явища, хвороби] – 3 синоніми; Ф = 0,13; 
Наприклад: Rhombus (ромб), Zeigefinger (вказівний палець), Lichtjahr (світловий рік), Glotze 

(телевізор). 
На основі одержаних відомостей можна стверджувати, що найбільш маркованими виявились: 

стилістичний клас [емоційно-експресивна діяльність] з низьким ступенем синонімічності; [високий 
стиль] та [діалект], які показали зв’язки як частотним підкласом 1, 2 синоніми, так і 7 і більше. 
Підводячи підсумки проведеного статистичного експерименту слід зазначити, що найбільш 

значущу величину мають стилістичні класи [емоційно-експресивна діяльність], [високий стиль], 
[розмовна мова] і [діалект]. 
Найбільш маркованими виявились такі семантичні класи: 

[часові поняття] – середній коефіцієнт Ф для маркованих іменників становить тут 0,292 ( 0,54 + 0,2 + 
0,12 + 0,31 = 1,17; 1,17 : 4 = 0,292 ); 
[назви організацій, установ та угруповань] – Ф = 0,2654; 
[назви тварин] – Ф = 0,26; 
[одиниці вимірювання] – Ф = 0,25; 
[якість предмету] – Ф = 0,24; 
[назви рослин] – Ф = 0,235; 
[форма, структура] – Ф = 0,222. 
На жаль, ми не можемо зіставити отримані нами результати з даними інших дослідників, оскільки 

аналогічного аналізу ще не здійснено ні у вітчизняному, ані в зарубіжному мовознавстві. У 
подальшому доцільно було б провести подібні дослідження на матеріалі інших словників та 
порівняти отримані результати. 
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Венгринович А. А.  Семантико-стилистические характеристики и количество синонимов 
немецкого существительного (на материале "Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. 

Synonymwörterbuch der deutschen Sprache"). 

В статье совершен комплексный анализ семантического и стилистического статуса немецкого 
существительного. С помощью специальных статистических методов доказана связь количества 
синонимов и семантико-стилистических характеристик существительного в немецком языке. 
Наиболее значимую величину имеют стилистические классы "эмоционально-экспрессивная 
деятельность", "высокий стиль", "разговорная речь" и "диалект". Наиболее маркированными 
оказались семантические классы "временные понятия", "названия организаций, учреждений и 

группировок", "названия животных" и "единицы измерения". 

Venhrynovych A. A. Semantic-Stylistic Characteristics and the Quantity of German Noun Synonyms (on 
the basis of "Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache"). 

In the article it has been conducted a comprehensive analysis of the semantic and stylistic status of the 
German noun. By means of special statistic methods it has been proved the relation of the noun quantity and 
semantic-stylistic characteristics of the German noun. The stylistic classes "emotional-expressive activity", 

"elevated style", "spoken language" and "dialect" have the most significant magnitude. The semantic classes 
"concept of time", "names of organizations, institutions and groups", "names of animals" and "measurement 

units" turned out to be the most frequently labeled. 



 

© Гайдученко Л. В., 2010 
191 

УДК 81:378:316.7 
Л. В. Гайдученко, 

кандидат філологічних наук, старший викладач  
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 

lidaua@mail.ru 
НАВЧАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИМ ЗАСОБАМ КОМУНІКАЦІЇ  

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВУЗІ 

У статті розроблено модель навчання жестам як невербальним засобам комунікації на матеріалі 
німецької лінгвокультури для студентів мовних вузів. Виділено основні характеристики жестів 

як комунікативних кодів у процесі здійснення міжкультурного спілкування, з огляду на які 
визначено принципи навчання невербальним засобам комунікації як складової 

соціокультурної компетенції студентів. 

Соціокультурна компетенція як провідна мета вивчення іноземної мови передбачає оволодіння 
всіма необхідними для здійснення успішної міжособистісної комунікації компонентами як 
мовленнєвої, так і невербальної природи. Красномовним є той факт, що в процесі здійснення 
спілкування за допомогою слів виражається лише 7-10% інформації, в той час як невербальними 
засобами кодується основний зміст повідомлення [1: 76]. Специфіка невербаліки виявляється в тому, 
що порівняно з вербальними сигналами як комунікативний код вона розвинулася в філогенезі 
набагато раніше. Очевидно саме тому, використання невербальних засобів у міжособистісному 
спілкуванні відбувається часто несвідомо. Окрім того, невербальні сигнали сприймаються в ході 
комунікації безпосередньо, а тому мають більший вплив на співрозмовника в першу чергу на рівні 
підсвідомого; вони виражають найтонші відтінки почуттів, ставлень людини і можуть передавати 
інформацію, яку у зв’язку з певними обставинами не можна виразити словами.  
Невербальна поведінка людини має як біологічне, так і соціальне походження. Саме цим 

пояснюється її загальнонаціональний та культурно зумовлений характер. З огляду на це, особливої 
комунікативної значущості набуває невербаліка в ході здійснення комунікації між представниками 
різних культур, які здебільшого наділені лише одним спільним кодом – мовним, який далеко не 
завжди сприяє повному порозумінню між співрозмовниками. Попри таку важливу роль невербальних 
кодів у процесі здійснення міжособистісного спілкування, спеціальному вивченню основних засобів 
невербального спілкування навіть у мовному вузі уваги майже не відводиться.  
Таким чином, актуальність порушуваної проблеми визначається протиріччям між необхідними 

передумовами для здійсненням успішної міжкультурної комунікації та використанням невербальних 
засобів у процесі здійснення спілкування іноземною мовою. Мета статті полягає в розробці моделі 
навчання невербальним засобам при здійсненні комунікації іноземною мовою на прикладі вивчення 
німецької мови. Об’єкт дослідження – це процес формування соціокультурної компетенції студентів в 
аспекті навчання невербальній поведінці в ході здійснення спілкування іноземною мовою в мовному 
вузі. Предмет вбачається в аналізі методологічних прийомів навчання одному зі складових засобів 
невербального міжкультурного спілкування – жестам.  
Аналіз літератури з окресленої проблематики вказує на складність порушуваної проблеми. 

Передусім різне тлумачення отримують, власне, вживані терміни. Так, невербальна поведінка – це, за 
визначенням В. А. Лабунської, соціально та біологічно зумовлений спосіб організації засвоєних 
індивідом невербальних засобів спілкування, які перевтілюються в індивідуальну, конкретно-чуттєву 
форму дій та вчинків [2: 7]. У такому розумінні термін "невербальна поведінка" дещо вужчий від 
невербальної комунікації, яка, натомість, охоплює все різноманіття проявів реалізації особистості в 
процесі комунікації. Складовими формами невербальної поведінки називають рухи тіла, 
характеристики голосу, часове та просторове розташування людини [2: 8].  
У сучасних дослідженнях з теорії й методології викладання іноземних мов невербальні засоби 

комунікації розглядаються в межах невербальної форми соціокультурної компетенції. Так, 
Р. О. Гришкова у складі невербальної форми виділяє візуальну, акустичну й тактильну групи [3: 128]. 
Візуальна група об’єднує всі рухи суб’єкта, які здійснюються ним в процесі спілкування, і 
позначається поняттям "виражальні рухи" або "кінесика". Виражальні рухи обличчя формують міміку 
людини, всього тіла – пантоміміку, рук та зап’ястків – жестикуляцію. Під жестами зазвичай 
розуміють комунікативно значущі виражальні рухи руками. 
Якщо для носія мови жести, їх значення та можливості застосування опановуються в процесі його 

інкультурації, то для людини, яка вивчає іноземну мову, знайомство з жестами нерідної 
лінгвокультури відбувається в процесі семантизації жестів мовними засобами та напрацювання 
навичок їх використання в ході здійснення спілкування. Важливою в процесі опанування 
невербальних засобів комунікації виступає правильна інтерпретація жестів, які використовуються в 
іншій лінгвокультурі, не з позицій власного культурного досвіду того, хто вивчає іноземну мову, а 
через призму етнічних особливостей представників іншомовної картини світу.  
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В основу моделі навчання національним жестам покладено компаративний принцип 
відповідностей між невербальною мовою жестів, яка супроводжує спілкування у власному мовно-
культурному просторі, та тією, яка є типовою для носіїв іншомовної лінгвокультури. Вивчення 
невербальних засобів комунікації повинно супроводжуватися відповідними фоновими ситуаціями, в 
яких вживання певного жесту буде доречним. Окрім того, студенти, вивчаючи жести як складові 
компоненти міжкультурного спілкування, мають чітко усвідомлювати вагому роль невербальних 
засобів комунікації та свідомо підходити до користування виражальними рухами в умовах ведення 
розмови з іноземцями. 
Модель навчання невербальним засобам комунікації включає три етапи: етап ознайомлення, етап 

відпрацювання, етап практики в спілкуванні. На етапі ознайомлення звертається увага на важливість 
вивчення мови жестів, відбувається виділення жестів в процесі здійснення іншомовної комунікації, 
розкривається значення жестів у межах виучуваної лінгвокультури, виділяються особливості 
виконання певного виражального руху. На етапі ознайомлення з жестами носіїв виучуваної мови 
може використовуватися як наочний матеріал: фото, картинки, відеозображення, – так і словесний 
опис відповідного жесту: словникова стаття, уривок із художньої літератури з ситуацією, в якій 
розкривається значення відповідного жесту. На цьому етапі варто вказати на універсальний або 
національно специфічний характер жесту, а також на особливості його виконання, використання та 
значення.  
Відповідно до основних умов використання та значення жестів їх умовно можна розподілити на 

три групи: ті, які мають універсальний характер, тобто співпадають за формою та значенням і в 
українському, і в німецькому мовно-культурному просторах; жести, які існують лише в німецькій 
лінгвокультурі; жести, які використовуються і в україномовній, і в німецькомовній традиції, однак 
відрізняються або за формою виконання або за значенням. 
Серед універсальних жестів, які активно використовуються німцями в повсякденному спілкуванні, 

варто назвати зокрема наступні: знизувати плечима для вираження незнання (mit den Achsen zucken), 
зробити великі очі від здивування (große Augen machen), похитати головою (den Kopf schütteln), 
зморщити обличчя (das Gesicht verziehen) для відмови чи незгоди, схопитися за голову (sich an den 
Kopf greifen), почесати за вухом (sich hinter den Ohren kratzen), морщити носа від невдоволення (die 
Nase rümpfen), потирати руки на знак задоволення (sich die Hände reiben), бити кулаком по столу для 
вираження гніву (mit der Faust auf den Tisch schlagen), стискати кулак на знак незадоволення (die Faust 
in der Tasche ballen), вітатися кивком голови (j-m mit dem Kopf nicken, j-m zunicken), обійнявшись (j-n 
in die Arme schließen) чи знімаючи капелюх (vor j-m den Hut abnehmen, der Hut wird zur Begrüßung 
gelüftet), надягати капелюх при прощанні (den Hut lüften), торкатися до полів капелюха при вітанні чи 
прощанні (an die Hutkrempe tippen), поклонитися при знайомстві чи вітанні (sich verbeugen), похитати 
головою на знак згоди чи підтримки (j-m beifällig nicken, mit dem Kopf nicken, j-m Beifall nicken) або 
поплескати по плечу (j-n freundlich auf die Schulter klopfen), втішати поглажуванням по волоссі чи по 
руці (die Hand streicheln; über das Haar streichen), вітати з відкритими обіймами (j-n mit offenen Armen 
empfangen).  
Серед найбільш поширених німецьких жестів, які не мають прямого відповідника в 

україномовному культурному просторі, належать зокрема такі: розставлені вказівний та середній 
пальці руки – жест, що означає літеру "V", тобто Victory або перемога (das Victory-Zeichen). Загнутий 
великий палець (j-m (für j-n) den Daumen (die Daumen, beide Daumen) drücken (halten) означає подумки 
побажати успіхів, тримати великий палець донизу (den Daumen nach unten halten) – засуджувати 
когось. Німецький жест Bittebitte (bitte-bitte) machen – поплескати в долоні – використовується як знак 
прохання [4: 269]. Німці стукнуть себе по лобі, якщо раптом щось згадають (sich an die Stirn schlagen). 
У студентській аудиторії, і не лише, часто можна почути стукіт кісточками пальців по столу (mit den 
Fingerknöcheln auf die Tischplatte klopfen). Так німці виражають своє шанування лектору чи 
викладачеві (der akademische Beifall). Для вираження захоплення виставою в цирку чи вар’єте німці 
тупотять ногами по підлозі (die Füße auf dem Boden stampfenden). Натомість човгають ногами (mit den 
Füßen scharren), коли потрібно висловити свою незгоду. Дражнять німці за допомогою жесту, 
виконання якого подібне до того, як шкребуть моркву (j-m ein Rübchen schaben), мовляв, той, над ким 
сміються і є тією морквинкою. Стискаючи великим та вказівним пальцями спинку носа (Zupf dich an 
die deine Nase! Fass dich an deine eigene Nase! Sich an die Nasenspitze greifen), німці "просять" 
співрозмовника подивитися на себе. 
Через трагічні події Другої світової війни в Німеччині ще до тепер накладено суспільне табу на 

жести, які виявляють зв’язок із минулим. Йдеться про жест-привітання помахом прямої правої руки 
(der deutsche Gruß, der Hitler-Gruß). 
Деякі жести виконуються німцями по-іншому в порівнянні з типовою для українця невербальною 

поведінкою. Так, чи не найбільш поширеним у німецькій лінгвокультурі є жест потиску руки при 
вітанні та прощанні (der Handdruck, die Hände schütteln, j-m die Hand reichen), – простягається права 
рука співрозмовнику, відбувається її потиск без подальшого струшування обох зімкнутих рук. У 
німецькому лінгвокультурному просторі цей жест популярний не лише серед чоловіків, а й серед 
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жінок, а також при вітанні чоловіка та жінки. Натомість міцно потискають руки з широким помахом 
при вітанні чи прощанні традиційно люди, які перебувають у дружніх стосунках, особливо на Півночі 
країни (j-n mit Handschlag begrüßen/verabschieden) [4: 270]. Окрім того, німецький потиск руки 
виконується зазвичай з більшою силою, яка прямо пропорційна ступеню симпатії між 
співрозмовниками. Потиснути руку (j-m die Hand zum Dank drücken) можуть і на знак вдячності 
співрозмовнику. Потиск рук, який виконується стримано із використанням обох рук: ліва рука 
тримається паралельно правій і кладеться зверху, асоціюється в Німеччині з політиками (der Politiker-
Händedruck). Повітряний поцілунок (j-m eine Kusshand zuwerfen) німці надсилають відведенням руки 
вгору з поцілованими кінчиками пальців. Жест вітання чи прощання (j-m mit offener Hand winken) 
виконується зігнутою в лікті рукою здебільшого з боку вбік, а не вперед-назад. Німці погрожують 
пальцем (j-m mit dem Finger drohen), спрямованим нігтем до співрозмовника, а не ребром. Для 
звернення на себе уваги в аудиторії німці піднімають руку з повернутою до оратора долонею, а не 
ребром (die Hand heben). Рахуючи на пальцях, німці зазвичай розгинають зігнуті пальці лівої руки, 
починаючи від великого (mit Fingern zählen). Жест подиву "сплеснути руками" (die Hände über dem 
Kopf zusammenschlagen) виконується над головою. Погрожують німці здебільшого короткими рухами 
з боку в бік вказівним витягнутим пальцем руки, яка долонею звернена до мовця (j-m mit dem 
Zeigefinger drohen), а не її ребром.  
У мові жестів українського та німецького комунікативного просторів існують ряд виражальних 

рухів зі значенням "несповна розуму", однак тотожними їх назвати не можна. Так, якщо німці 
стукають пальцем по лобі (sich der Hand an die Stirn tippen), то цей жест варто розуміти як сумнів у 
адекватності поведінки співрозмовника. Це ж значення має доторкання вказівним пальцем 
перехрещених рук до скронь зі словами "Mensch! Mattscheibe!", такий жест німці називають 
буквально "показати комусь пташку" (j-m einen Vogel zeigen). Німці розчепірюють пальці руки, 
підносячи її до носа (j-m eine Nase drehen/ j-m eine lange Nase machen) не лише щоб подражнити, а й у 
випадку, якщо когось надурили. Жест, що виражає схвалення, високу оцінку виконується піднятою до 
рівня очей рукою з зігнутими в кільце великим та вказівним пальцями (eine anerkennende Geste 
machen). Витягнутою, звернутою до співрозмовника долонею руки з витягнутим вказівним пальцем, 
який неквапливо рухається зліва направо (eine verneinende Geste), німці виражають своє несхвалення. 
Низка жестів у німецькій лінгвокультурі має дещо відмінне від звичного для україномовного 

студента значення. Так, за допомогою ляскання пальцями (mit den Fingern schnalzen) німці звертають 
увагу на себе, наприклад, офіціанта в ресторані. Піднімаючи вказівний палець угору (den Zeigefinger 
heben), німецький школяр хоче звернути на себе увагу вчителя. Тримаючи догори великий палець 
(den Daumen hochhalten), німці просять таксистів зупинитися, т. зв. жест Daumen hoch. Однак 
останнім часом жест із витягнутим великим пальцем O.K.-Daumen також використовується у значенні 
"схвалення, підтримка".  
Етап відпрацювання невербальних засобів передбачає виконання низки вправ на впізнавання, 

правильну інтерпретацію та закріплення відповідних жестів у процесі здійснення спілкування. 
Вправи на відпрацювання включають рецептивні, імітативні, репродуктивні комплекси вправ. Як 
приклади рецептивних вправ В. У. Ногаєва наводить такі: запропонувати студентам картки з 
відповідними жестами та попросити визначити їхню семантику за поданими варіантами [5]; 
запропонувати студентам згрупувати жести, які мають спільне значення, або навпаки, є антонімами; 
із текстів художньої літератури виділити вербально описані жести, визначити їхню ситуативну роль 
та прагматичне значення.  
Імітативні вправи покликані навчити студентів відтворювати відповідний жест. Серед таких вправ 

можна запропонувати показати жест услід за переглянутим відеозображенням, де він 
використовується. Відтворити певний жест можна і по фотографії чи картинці, або після прочитаного 
уривку з твору, де такий жест описано.  
Комплекс репродуктивних вправ має на меті навчити студентів співвідносити відповідні жести з 

можливими ситуаціями їх уживання. З цією метою можна попросити студентів підібрати та 
продемонструвати жести відповідно до запропонованих ситуацій. Ось найбільш типові ситуації, в 
яких німці послуговуються певними жестами: привітання, прощання; Вам потрібно зупинити таксі; 
Ви перебуваєте в аудиторії і просите слова; Ви хочете висловити захоплення доповіддю; Ви хочете 
показати, що високо оцінюєте запропоновані колегою нововведення; почувши важливу інформацію 
Ви здивовані; Ви раптом згадали про день народження свого близького родича; порахуйте на пальцях. 
На етапі практики у студентів мають закріпитися навички користування відповідними жестами в 

процесі здійснення реального спілкування та правильної інтерпретації національних жестів у межах 
виучуваного мовно-культурного простору. Ефект реального спілкування в навчальній аудиторії 
можна досягти, використовуючи автентичні аудіо- та відеоматеріали, які створювалися без 
дидактичної мети. Наприклад, на основі переглянутого діалогу виділити жести, визначити їх функції 
в процесі спілкування, їх національну специфіку, співвіднести з "рідною" мовою жестів. Також можна 
запропонувати студентам переглянути приклади комунікативних невдач, пов’язаних із 
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використанням невербальних засобів спілкування, зокрема використанням жестів, проаналізувати 
причини непорозуміння та визначити можливі шляхи виходу із нього. 
Окрім того, на цьому етапі важливо чітко закріпити різницю у вживанні та значенні відповідних 

жестів у власному та іншомовному комунікативному просторах. Для розвитку компаративних 
навичок студентам можна запропонувати співвіднести представлені викладачем ситуації 
використання жестів на предмет відповідності виражальних рухів у рідній та виучуваній 
лінгвокультурах. Важливими стають вправи на порівняння, які допомагають студентам виділити та 
акцентувати увагу на національних культурних розбіжностях, у тому числі й використанні 
невербальних засобів спілкування. До цього переліку В. У. Ногаєва додає також вправи на перегляд 
фільму без звукового озвучування та прослуховування аудіофрагмента без відповідного відеоряду, а 
після співвіднести вербальну та невербальну інформацію, виділену в результаті неповного 
сприйняття процесу комунікації [5].  
Відпрацювання навичок використання в комунікації жестової мови повинно супроводжуватися 

власним прикладом викладача в застосуванні виражальних рухів при здійсненні спілкування. Однак, 
при цьому використання жестів має максимально точно відповідати потребам ситуації, не варто 
перетворювати вербальну комунікацію на мову жестів. Закріплення навичок грамотного оперування 
жестами при здійсненні комунікації набуває автоматизму в умовах постійного звернення до 
виражальних рухів у ході здійснення спілкування іноземною мовою. 
Таким чином, навчання невербальним засобам комунікації, які несуть вагому комунікативну 

значимість, має стати важливим елементом продуктивного вивчення іноземних мов у вузі. Жести як 
один з елементів невербальної поведінки комунікантів мають як універсальний характер, що сприяє 
порозумінню між представниками різних культур, так і національно культурну специфіку, яка 
визначає те, наскільки успішною буде міжкультурне спілкування. Результативне навчання 
невербальним виражальним рухам здійснюється в умовах максимально наближених до реального 
спілкування на основі застосування компаративних підходів до своєї та чужої мови жестів.  
У перспективі передбачається розробка моделі навчання іншим невербальним засобам 

комунікації, зокрема, міміки, просодики, проксиміки, таксеміки. 
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Гайдученко  Л. В. Обучение невербальным средствам коммуникации в процессе изучения 
иностранного языка в вузе. 

В статье изложена модель обучения жестам как невербальным средствам межкультурной 
коммуникации на материале немецкой лигвокультуры для студентов языковых вузов. Выделены 
основные характеристики жестов как коммуникативных кодов в процессе осуществления 

межкультурного общения, в силу которых определены принципы обучения невербальным средствам 
коммуникации как составляющей социокультурной компетенции студентов. 

Gaiduchenko L. V. Teaching of Non-Verbal Means of Communication in the Course of Foreign 
Language Learning at College. 

The article develops the teaching gestures model as non-verbal means of intercultural communication based 
on the German linguistic culture for the students of linguistic colleges. The principle characteristics of 

gestures as communicative codes in the process of intercultural communication as well as fundamentals of 
non-verbal means of communication teaching as a component of students’ sociocultural competence are 

pointed out.  
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БІБЛІЙНІ СЮЖЕТИ ТА АРХЕТИПИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 

У цій статті основну увагу приділено аналізу п’єси О. Гончарова "Сім кроків до Голгофи", 
декодифікації сюжету (код великодньої містерії, апокаліпсису, есхатологічного сюжету та сюжету 
про владу), архетипу Сина Божого та часу. Доведено, що постмодерні апокрифи про життя та 
вчення Ісуса вибудовані на асоціаціях, алюзіях із власне християнським дискурсом, де почасти 

перемежовуються концепції поетики епохи бароко, просвітництва й модерну. 

Постмодерна криза "великих наративів" спричинила руйнацію крихкої межі між сакральним і 
профанним, натомість у художньому дискурсі оприявнюються онтологічні первні людського буття, 
відбувається гра в декодифікацію буттєвих таїн, фіксується зацікавленість у барокових формах. 
Протягом останніх років у полі зору вчених усе частіше опиняються релігійно-християнські аспекти 
творчості українських письменників. Характерними з цього погляду є наукові праці В. Антофійчука, 
І. Бетко, О. Бондарєвої, О. Клековкіна, В. Крекотня, Б. Криси, О. Мишанича, А. Нямцу, М. Сулими, 
С. Хороба.  
Такі поняття як "тип", "антитип", "архетип", прообраз, вживає синонімічно Г. Сковорода. Згідно 

його концепції "Христос виступає типом, бо він із Отцем і духом Святим є причиною всього, 
антитипом, бо на ньому виповнюється старозаповітний образ жертовного агнця, архетипом, бо через 
нього прийшла у світ благодать, щоб кожний, хто вірить йому і в нього не загинув, а мав вічне життя" 
[1]. На рубежі ХІХ-ХХ століть швейцарець К. Юнг, засновник аналітичної (глибинної) психології 
використовує термін "архетип" як означник первинних моделей, що містяться в колективному 
підсвідомому і є основою міфології. У нього це визначення запозичив Н. Фрай, розробивши власну 
теорію літературних архетипів, наголосивши на факті, що "певні теми, ситуації і типи персонажів… 
повторюються з дуже малими відмінностями від часів Аристотеля до наших днів" [2: 465]. З. Лановик 
[2] визначила архетипну парадигму як всеохопний метатекстуальний контекст Біблії, а В. Даниленко 
розглядає архетипи раю, ворога, героя, смерті, часу в сучасній українській поезії. Однак, дослідження 
біблійних сюжетів та архетипів у контексті сучасної національної драматургії, відсутнє, що й 
обумовлює актуальність нашої роботи.  

Мета пропонованого дослідження полягає в розгляді біблійних сюжетів та архетипів у сучасній 
українській драматургії. 
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

− проаналізувати біблійні архетипи в сюжетах сучасної української драматургії; 
− декодифікувати сюжет аналізованої п’єси;  
− розглянути архетип Сина Божого, часу та смерті в сюжетах сучасних українських п’єс. 

Предметом дослідження є драма О. Гончарова "Сім кроків до Голгофи". Ймовірно, що сама назва 
п’єси апелює до єдиної вказівки на час появи Месії (сімдесят тижнів), подана в 9 книзі пророка 
Даниїла (3: 24). Також виникають асоціації з Хресною Дорогою Ісуса на Голгофу, символічно 
позначеною в християнській історії 14 зупинками. Сьома з них – місце другого падіння Сина Божого 
під тягарем хреста, відзначене на території сучасного Єрусалиму стовпом на перехресті вулиці 
Скорботи та Базарної площі. Число сім є знаковим у структурі Одкровення, де представлено сім 
Послань до малоазійських церков; сім печатей Божої Книги; сім ангелів, які сурмлять, сповіщаючи 
біди землі; сім символів боротьби сатани зі вселенською Церквою; сім чаш Божого гніву; сім видінь 
Останнього Суду; сім "блаженств" Нового Єрусалиму, врешті, сім воріт Святого Міста. Таким чином, 
уже сама назва п’єси вводить нас у силове поле християнського вчення, вказує на есхатологічні та 
апокаліптичні сюжетні коди, проте концептуальним для драми є містерійний сюжет великоднього 
циклу. 

"Архетип Сина Божого, який був розіп’ятий з волі Божої за гріхи людства, за гріхи кожної 
людини, "вселяється" в колективне позасвідоме і починає визначати пошук істини людиною – його 
розуміння світу, Бога і її самої, людини" [4: 64] – слушно зазначає М. Жулинський. Архетипний образ 
Христа "проріс" у сучасному мистецькому просторі через меганаративи гуманізму. У контексті буття 
людської цивілізації архетипними постають основні етапи життєвого шляху особистості, як то 
народження, становлення, пізнання, кохання, врешті, вмирання та смерть. А. Швейцер, досліджуючи 
питання про історичність Ісуса, вважає, що "повинні бути вдячні першим християнам за те, що вони 
(…) передали нам не біографію Ісуса, а тільки Євангелія та що внаслідок цього ми маємо Ідею та 
Особистість із мінімальними історичними та соціальними обмеженнями" [5: 67]. Сюжет п’єси 
О. Гончарова класично структурований на антитезі протагоніста (Ісус Христос) та антагоніста (Іефет). 
Син Божий не означений як дійова особа драми, проте усе дійство вибудовується навколо Його 
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постаті, Він присутній на рівні концепту – Ідеї Любові (головна героїня містерії). Складається 
враження, що дійові особи п’єси полемізують із постулатами християнського вчення. Ідея 
художнього "тестування" християнських концептів на життєздатність у сучасному світі – не нова, 
адже вона відбувалася в різні історичні епохи: Середньовіччя, Просвітництва, Раціоналізму, Модерну, 
породжуючи найрізноманітніші теорії та вчення, часом діаметрально протилежні за своєю суттю, 
спонукаючи виникнення нових стилів і поетик у світі мистецтва.  
На ґрунті української драматургії можемо говорити про даність рецептивного сприйняття Святого 

Письма через сакральні твори Отців Церкви, різноманітні переклади з староболгарської, релігійну 
драматургію епохи бароко, поетичні твори Т. Шевченка, драматичні поеми Лесі Українки, Івана 
Франка. О. Бондарєва, досліджуючи християнську міфологію у жанровому полі новітньої драми, 
вказує на гру з сакральним текстом як одну зі специфічних ознак української драматургії 
постмодерної доби, що "має доволі потужне опертя у більш ранній етнолітературній традиції 
(відносно довільна, неканонічна інтерпретація Святого письма у барокову добу та в українському 
модернізмі)" [6: 295].  
Гра-підміна образів та сенсів відбувається з перших рядків ремарок. Так віслюк (тварина-символ, 

адже саме на ньому в’їхав до Єрусалиму Син Божий) – сліпий і старий, крутить колесо водяного 
підіймача з "байдужістю приреченого до смерті" біля хатини чоловіка, що теше "величезного 
соснового хреста". Псевдоототожнення відбувається на біографічному рівні, "обраний" тесля – Іефет. 
Розмова, що відбулася під час його першої зустрічі із володарем Часу – своєрідний зачин, із якого ми 
дізнаємось про амбіційні зазіхання цього дивака на роль Месії. А. Швейцер, досліджуючи питання 
про історичність Ісуса, вказує на те, що "рання церква уявляла Його Месією, але вони суперечили 
самі собі, коли розповідали про Його життя – таке, як воно було, а саме як про життя пророка, а не 
того, хто вважав Себе Месією" [5: 73]. Обравши собі ім’я Месія він цим самим визначив і власну 
долю.  
У п’єсі О. Гончарова мотив Долі – її визначеність перегукується із поняттям давньогрецької 

Мойри, присуд якої неможна змінити чи уникнути, навіть знаючи пророцтва, вона неминуча. Н. Фрай 
стверджує, що в демонічному божественному світі "символи неба пов’язують із недосяжним небом, а 
головна думка, яка з цього викристалізовується, є ідеєю незбагненності долі… Машиною долі керує 
група віддалених і невидимих богів, свобода і бажання яких іронічні, оскільки вони усувають людину 
і самі втручаються в людські справи тільки для того, щоб забезпечити власні права. Боги домагаються 
жертв, карають самовпевненість і примушують прислухатися до природних та моральних законів" [7: 
156]. Іефет прагне божественної величі та всемогутності, заперечуючи водночас Його існування та 
значення в бутті всесвіту.  
Він, убивши дружину та наймичку, вирушає проповідувати власні божевільні ідеї (латентна 

сюжетна матриця біблійної історії Святого Йова). Пролита кров п’янить його неначе вино 
(відбувається десакралізація таїни Євхаристія), врешті він мусив це зробити, адже є втіленням 
"чистого гріха" [3: 59] (перегук із апокрифічним образом Юди, де він лише виконує волю Ісуса, роль 
зрадника котру йому призначив Син Божий). Антигерой О. Гончарова пропонує сценарій "від 
зворотного", упевнений, що людина – вмістилище гріха, тому неподільно панувати над нею можна 
лише через страх, який є амбівалентним символом влади, покори та віри. 
Нездатність пізнати сенс християнського вчення заступає божевільна манія псевдомессіанства. 

Іефет одержимий бажанням переписати вчення, перелицювати його суголосно "життєвим істинам", 
відбути аналогічний сценарій задля більшої переконливості, підкоректувавши відповідно до власних 
бажань (справжні стигмати як і смерть на хресті не входять до його амбітних планів), здобути увесь 
світ, упевнений, що той неодмінно упаде до його ніг. Підміна концептів християнства (любові, 
істини, прощення, терпіння, вічного життя) їх антитезами (брехнею, ненавистю, смертю) водночас 
вказує на код двійництва: Христос – Антихрист. "Хоча атрибути Христа… роблять його безсумнівно 
втіленням Самості, під психологічним кутом зору він відповідає тільки половині архетипу. Друга 
половина виявляється в Антихристі. Останній – точно така ж маніфестація Самості, за винятком того, 
що в ньому зібраний її темний аспект" [8: 130], стверджує К. Юнг. Антигерой О. Гончарова 
позбавлений самості, адже його сутність настільки насичена злом і гріхом, що його першого серед 
усіх смертних не залишили в Темному світі, дарувавши вічне життя. Земля не приймає його, адже під 
час Страшного Суду її теж судитимуть, і вона не бере на себе цей гріх, залишаючи його в міжчассі 
постійного тривання, в цьому ж контексті прочитується небажання Іефета хоронити тіло Ровени. У 
сюжеті п’єси відсутній архетип раю, натомість пекло містифіковане до рівня чи не справедливого 
суду, що вершить долю такого покидька як лжемесія. 
У п’єсі О. Гончарова інтерпретується поняття істини – правди; єдиної правди – власної правди, 

відповідно співвідношення добро – зло. До цієї проблеми звертався також В. Винниченко в драмі 
"Пророк", де новочасний Месія (Амар) теж заблукав у пошуках всезагального блага, нездатний 
осягнути амбівалентність добра та життєвих істин, коли те, що для одних добре, для інших – зло. 
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Істина – Христос, Блага Вість Спасіння та дарунок вічного життя. У сучасній драмі представлено не 
префігурацію, символ чи алегорію Сина Божого, адже Він проходить через усю канву п’єси як 
меганаратив, основа людського буття. З Його приходом у світ людей Час починає новий відлік. 
Відома християнська тріада взаємообумовлених явищ зло – гріх – смерть. В. Соловйов стверджує, 

що "зло, не маючи фізичного начала, повинно мати начало метафізичне; причиною, яка породжує зло, 
може бути індивідуальна істота не у своєму природному вже обумовленому вигляді, а у своїй 
безумовній вічній сутності, якій належить першопричина і безпосередня воля цієї істоти" [9: 149]. 
Власне на це вказує Девілар – Володар Часу, адже цей селюк – Іефет – явище, типаж людців, які 
"цілеспрямовані, безпринципні і безмежно грішні. (…) які воліли б пробитися в месії, не маючи на те 
ні права, ні таланту! (…) які здобували собі славу і становище в суспільстві за допомогою брехні, 
шахрайства, злочинів, хитрощів та багатьох інших знарядь, котрих, наче вогню, боїться чиста душа!" 
[3: 56]. Для втілення свого задуму Іефет рушає через пустелю в місто Калію. Тут актуалізуються 
відразу два фрагменти великодньої сюжетної матриці: 1) випробування та спокушення Ісуса в 
пустелі; 2) вхід у місто Єрусалим (початок служіння).  
О. Гончаров у п’єсі "Сім кроків до Голгофи", як і більшість українських барокових письменників, 

дотримується методи почвірної інтерпретації текстів Святого Письма: "1) буквальний сенс 
передбачає пряме прочитання Біблії; 2) алегоричний – розкриває поняття, у які людина повинна 
вірити; 3) анагогічний – втілює сподівання людей на потойбічне життя; 4) моральний – викладає 
закони, якими людина повинна керуватися в земному житті" [1], щоправда, обирає для цього 
апофатичний спосіб апробації ціннісних орієнтирів християнства. Драматург свідомо порушує 
хронологію Євангельських подій. Іефет демонстративно носить вінок із терену (зрізавши колючки із 
середини, щоб не роздирали чоло), завжди тягне за собою змайстрованого власноручно хреста і навіть 
спить на ньому. Це зовнішні ознаки тожсамості (які мають вказати на прототип – Ісуса Христа), за 
допомогою них він намагається утвердити в свідомості жителів Калії переконання в своїй 
Богообраності. 
Девілар дивується бажанню Іеофата стати Месією, адже в цього чоловіка вже є чимало життєвих 

благ, як для мешканця пустелі: "вдосталь води, їжі і вільного часу для сну… є трохи грошей на 
чорний день, добрий виноградник та п’ять чудових оливкових дерев" [3: 55]. У "Притчі про вибір 
царя" з Книги Суддів (3: 8-15) визначена символіка дерев, де оливка втілює заможне та забезпечене 
життя (ототожнення "помазаного" правителя" [7: 154], а виноград – радість і свято життя. Вино – 
напій богів, можливість долучитися до пізнання таємниць світу, проте, в есхатологічному контексті 
значення символу змінюється, так за зневагу народу до Себе Господь позбавляє його цього напою, 
залишаючи натомість "чашу гніву", а в Євангелії вино заступає кров Ісуса (таїна Євхаристія). Однак, 
не зважаючи на цей добробут, наявність жінки та коханки-наймички в нього немає дітей. Адже кара 
безпліддям – одна з найсуворіших і найдавніших, це неможливість власного безсмертя – в дітях, а 
розплачується він за це через убивство та сплюндрування невинної душі сироти Касинії, котра 
попросила в нього прихистку. 
Девілар застерігає його від нерозважних учинків, адже "всепрощення не буває", попереджаючи, 

що потойбіччя має дещо інший вигляд, аніж той, що утвердився в уяві людей. Володар Часу 
спостерігатиме за ним із власної цікавості та лише для того, щоб "побачити, як ти помреш!" [3: 57]. У 
Біблії смерть розглядається як доля всіх без виключення мешканців Землі (3 Царст., 26:2; 2 Царст., 
14:14). Цар Калії – Іоад – вказує йому на це "але ж і ти когось наслідуєш! Ти не боїшся вмерти?" 
Страх смерті, що має переслідувати грішника та навертати його на праведне життя драматург замінює 
карою вічного життя, де домінує жах замкнутого кола постійного (циклічного) проживання тих самих 
подій.  
Лжемесія щоразу відбуває цей дивний сон-життя, проте, так і не може осягнути його сенсу. 

Сон/Смерть постають як автентика в контексті цієї драми. Смерть у християнському баченні – 
перехід у інший світ, де на терезах праведності виважується людське життя. Поважне ставлення 
Володаря Часу до Смерті обумовлює її взаємозв’язок. Намагання Іефета протистояти Девілару 
актуалізує також сюжет біблійної історію боротьби Якова з Богом (Буття, 32:25-29). Символ Часу – 
змія уробос, що тримає в роті власний хвіст, утворюючи коло, тому спуск царя в яму зі зміями і 
стрибок Іефета – можна трактувати як певний ритуал, а не лише невеличку хитрість із вживанням 
отрути та виробленням природного антиоксиданту, представлене як "чудо" для натовпу. Тема 
достойної смерті справжніх царів, як противага безславному кінцю самозванця, постає через вчинок 
царівни Цефату, котра, будучи рабинею, не згубила власної гідності та мужності, воліє закінчити 
життя самогубством, аніж опинитися під тілами церберів лжемесії.  
Відчуття незворотності та непереможності Смерті посилюється всевладністю Часу (Девілара). Він 

домінує над усім світом і тим, що в ньому відбувається – мовчазний свідок і суддя водночас. Його 
образ уподібнюється/асоціюється з Абсолютом, адже він спостерігає за тим як приходять у світ 
пророки, царі, злидарі, злочинці, залишаючись незворушним і вічним. Драматург створює новий 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Філологічні науки 

 
198 

формат для лжемесії – земний бог, що репрезентує буквальне, спрощене розуміння слів Ісуса про 
царство Боже. Відтак, Іефет О. Гончарова, власноручно теше собі хреста й визначає собі роль Месії, 
але лише в аспекті Його величі та слави, симулюючи віру, страждання, любов. Він навіть не надто 
ретельно удає праведника, варто йому лише потрапити у царські палати.  
Хитре плетиво інтриг, усунення ворогів чужими руками, врешті, підступне вбивство царя та 

захоплення влади – неповний перелік вчинків цього мешканця пустелі. Крики натовпу: "Господи! 
Дякуємо тобі! У нас є цар, і він святий!" [3: 75], – реакція на "чудо" стрибка Іефета в яму наповнену 
отруйними зміями, вказує на згорнуту матрицю сюжету великодньої містерії – сходження Ісуса після 
смерті в пекло щоб визволити людські душі (анонімне "Слово о збуренню пекла"). Н. Фрай, 
досліджуючи демонічну образність, твердив, що "у зловісному світі людей на одному полюсі 
знаходиться тиран-провідник, незбагненний, жорстокий, меланхолійний з ненаситною волею, який 
підпорядковує собі вірність підлеглих тільки тоді, коли він є достатньо егоцентричним, щоб 
представляти колективне "ego" своїх послідовників. Другий полюс представлений фармакосом, або 
жертвопринесенням, яке повинно скріпити інших. У найбільше сконцентрованій формі демонічної 
пародії обидва полюси уособлюють одне і теж саме. (…) у літературній критиці ритуал вбивання 
божественного короля, як це подає Фрейзер, є демонічною або не дислокованою радикальною 
формою трагічних та іронічних структур" [7: 170].  
О. Гончаров у п’єсі "Сім кроків до Голгофи" також актуалізує матрицю сюжету про владу (який 

використовувався у містеріях різдвяного (боротьба царя Ірода за свій престол) та великоднього 
(протистояння духовній владі Первосвящеників та імперським амбіціям римської влади) циклу), 
шляхи її здобуття. Змінюються її масштаби: від гурту злидарів Калії, котрим удалося втовкмачити 
ідею про їх обраність (спрофанована Нагірна проповідь, а чудо нагодування п’яти тисяч людей двома 
рибинами і п’яти хлібами постає як звичайний грабунок крамниць і безлад на вулиці), завершуючи 
царюванням і, врешті, бажання підкорити світ, змінити саму філософію буття, поміняти місцями на 
терезах світотворення добро і зло; життя та смерть. Використання імені Месія та захоплення влади в 
Калії вказує на подвійну перекодифікацію цього образу драматургом, адже "Слово-поняття Христос 
за біблійною традицією – боголюдина. Месія, в образно-метафоричному значенні – страдник за 
людей, той, хто безкорисливо служить людям" [10: 83].  
Врешті, псевдомесія навіть і не антигерой – маріонетка, симулякр справжнього злочинця, свого 

роду експериментальна модель Володаря Часу, дії котрої, зрештою, вповні передбачувані й 
прогнозовані настільки, що швидко набридли навіть для споглядання. Він імітатор-нездара, 
спроможний лише повторити зовнішні символи та асоціації християнства в контексті гріха й облуди. 
Його носіння хреста, терновий вінець, псевдо стигмати, лжевчення та власна Голгофа – вкотре 
доводять неможливість повторення сакральної історії спасіння людства, навіть при дотриманні всіх 
зовнішніх (подієвих) атрибутів без волі Всевишнього. Іефет сам прирікає себе на знищення, коли 
зазіхає на "переписування" Євангелії, адже закони Всесвіту – таємниця, а він не ініційований і не 
посвячений у них.    
Влада царя Калії – Іоада – зазнала поразки через впевненість у власній усемогутності та бажанні 

панувати вічно, спонукало його позмагатися зі смертю за безсмертя. Очевидна аналогія царя Іоада з 
Іродом, котрий почасти ототожнює себе з Пилатом ("для цього пройдисвіта – Іефета"), переконаний, 
що "з нічого ніщо не виникає" [3: 61]. Лжемесія, ставши царем, заперечує на небі Бога, піддає сумніву 
світобудову, впевнений, що "добре серце не личить земному богові, бо люди в усі віки визнавали 
лишень одну владу – владу сили!..." [3: 77]. Ідея заперечення Бога не нова, адже "перед симулякром 
матеріалістичного чи ідеалістичного справдження світу в гіперреальності (Бог не помер, він став 
гіперреальним) вже більше немає теоретичного чи критичного Бога, необхідного для розпізнання 
своїх" [11: 223]. Його декларування, що "нема ні Бога, ні сатани. Нема ні раю, ні пекла. Є життя… Є 
я, цар Калії, є мій народ, є моя земля, є Сонце та Місяць. Є народження і смерть" [3: 79] – спроба по-
новому космогонізувати захоплений ним простір і встановити нові правила буття, де головним буде 
його велич і влада, ґрунтована на страху та божевільній манії величі. Це заперечення християнської 
етики, що проголошує розуміння Бога який є любов, повернення до поганської релігії та світської 
філософії, де головною ознакою Бога є докази його існування та всемогутність. Натомість таємний і 
всюдисущий Бог утілює можливість сакрального зв'язку між Ним і людиною. 
О. Кирилюк, спираючись на принципи концепції категорій граничних підставин як універсалій 

культури, досліджуючи базисну універсальну формулу у генеральній архітектоніці Біблії, стверджує, 
що Бог (Творець), за самим своїм визначенням – "це "Життя" (вітальна універсалія), "Слово" 
(інформаційний код), "Любов" (еротичний код), "Хліб – Життя" (аліментарне кодування вітальності), 
"Агнець Божий" як жертовне та "поживне джерело спасіння" (аліментарно-агресивне кодування 
іммортальності). (…) саме від Нього залежить життя, смерть та безсмертя людей" [12: 83-121]. 
Драматург вибудовує образ Іефета як антитезу до цих кодів, адже він насправді "перебуває в смерті", 
бо грішник, слова його облудні й сіють розбрат між людьми, він покараний безпліддям і руки його по 
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лікті в людській крові, лжемесія, котрий здатен лише імітувати праведність і жертовність, насправді, 
боягуз і злочинець. Адже Той, чиє вчення він імітує – Бог – страждаючий, а не розкошуючий у 
царських палатах. Іефету навіть відмовлено в смерті, адже розіп’ятий на хресті Ісус переміг її, 
спокутавши гріхи всього людства, подарував йому спасіння, тепер віруюча людина осягає "Божий дар 
благодаті – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім" (Римлян 6:23). 
Божевілля Іефета сягає свого апогею в ідеї будівництва Голгофи (піраміди теж будували для 

уславлення правителів), адже лжемесія іде дорогою гріха, тому його рукотворна Голгофа та 
мимовільне розп’яття/страта – лише імітація сакральних подій, порожній фарс. Відповідно до 
міркувань Юнга хрест символізує архетип самості, як знак, що вказує на чотири сторони світу та 
жертву Христа, що поєднала в собі небесне та земне. З цим архетипом безпосередньо пов'язаний  
архетип гори/скелі, що його Г. Башляр розглядає як певну трансформацію архетипу землі. Це вказує 
на амбівалентність значень/кодів, що містять риси божественної (небесної) вищості та байдужого 
матеріалізму, упокореного Часу. У п’єсі сучасного драматурга Голгофа постає чи не головною 
метафорою, символом і знаком водночас, уособлює велич добровільної жертви Сина Божого, 
сповнення волі Всевишнього, головної Євангельської звістки – Воскресіння Ісуса Христа. 
Внутрішній світ Іефета представлено через алегорії, як у драмі бароко, тут і Совість – схожа на 

жебрачку, але "напрочуд приємна та розумна жінка" [3: 68] та Самовпевненість, яка "вже не може 
ходити… Її роздуло, наче жабу, і вона ось-ось лусне!" [3: 87]. Він відчуває головний біль (за 
відсутності серця) та біль у ногах (нереалізований епізод сюжету великодньої містерії, пов’язаний з 
подіями чистого четверга – сцена омовіння Ісусом ніг учням).  Наприкінці п’єси драматург 
використовує також "живу картину", притаманну середньовічним містеріям. Це процесія убитих 
лжемесією жінок – Ровени та Касинії з запаленими свічками та великими чотиригранними цвяхами, 
напередодні його "сходження". Запитання привиду дружини "То ти будеш богом людей чи пастухом 
отари овець?" [3: 88]. Для нього в цьому немає різниці, адже заперечуючи Бога він проголошує себе 
на рівні з Ним, апелюючи до безмовних смертей на будівництві Голгофи, де люди сприймаються не 
інакше, як закланні вівці псевдо величі тирана.  
Відвертий цинізм і жорстокість в образі Іефета, з якою він вбиває і знищує людей, намагається 

знівелювати їх як особистість, позбавити гідності, навіть у смерті актуалізує концепти "театру 
жорстокості" А. Арто. Як Арто, так і Дерида приходять до спільної думки, що "жорстокість – це 
свідомість, це виставлена на загальний огляд ясність. (...) Саме свідомість забарвлює кожен життєвий 
акт у свій колір крові, у свій жорстокий відтінок, оскільки очевидно, що життя – це завжди чиясь 
смерть" [13: 488]. Драматург акцентує на свідомості та світосприйнятті дійових осіб. Для царя 
жебраки – жалюгідна жменька невдах, яких на його здивування виявилася "добра половина 
громадян", він не розуміє чому вони невдоволені й ідуть услід за лжемесією, адже в країні справи не 
такі вже й погані. У п’єсі О. Гончарова ланцюг безглуздої жорстокості та смертей розриває Час. У 
фіналі наступає безчасся, коли все застигло, природа та люди коряться лише волі Творця, натомість 
Іефет уперто намагається завершити задумане – підіймається на недобудовану Голгофу. В темряві, 
що запанувала, з’являється Девілар разом з усіма убитими псевдомесією людьми. В Біблії Хаос, що 
передує світотворенню постає через архетип темряви, що втілює світ зла, грішників, які зреклися 
Бога, бо сатана "засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ 
Божий" (2 Кор.4:4). 
Іефет ладен продати душу дияволу, щоб більше не бачити Девілара (мотив укладання угоди в 

обмін на земні блага не може бути реалізований, позаяк лжемесія вже осяг їх сам), але наявність душі 
у цього чоловіка викликає сумнів, адже серце – її вмістилище, натомість у нього це "шматок чорного 
базальту" чи "великий шмат почорнілого від ненависті та злості м’яса". Оточення лжемесії – злодій-
управитель Ісаврикос (покликання на біблійний образ злочинців, розіп’ятих разом із Ісусом Христом, 
один з яких визнав у ньому Сина Божого й відразу опинився в царстві Отця Його), повія Партинія 
(архетип блудниці, в біблійному контексті Марія Магдалина), для якої вбивство стає виявом 
милосердя (підливає отруту скарбнику Рафаїлу за чималу винагороду (зрада та спокушення грошима 
вказує на архетип Юди)), усвідомлюючи, що чинить гріх. Бажання управителя допомогти лжемесії 
(Симон Киринейський допоміг Ісусу нести хрест) сприймається Іефетом як зазіхання на його велич, 
намагання долучитися до слави земного бога. 
Іефет постає як абсолютне зло, власне антитеза Сину Божому, водночас в цьому образі 

прочитується латентний сюжет історії Агасфера та Каїна (Бут.4, 10-15). Циклічність його "сходжень" 
моделює концепт вічного мандрівника, котрий втомився від тягаря вічного життя, поневіряння та 
очікування другого пришестя Ісуса, тому й вирішує сам здолати шлях до рукотворної Голгофи, щоб 
врешті осягти такий жаданий спокій. У п’єсі створено ілюзію лінійного розгортання сюжетних подій, 
водночас, історія Іефета певним чином "ізольована" й триває в іншому буттєвому вимірі. Сон (близькі 
архетипи сну та смерті) виконує функцію сюжетного обрамлення, адже свою першу зустріч із 
Девіларом Іефет сприймає як марення під впливом вина. У фіналі п’єси, прокинувшись на свіжих 
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соснових стружках, він пригадує сон-життя і моторошний кінець свого царювання, проте знову 
хапається за сокиру... Сюжетний хронотоп драми циклічний, все починається й закінчується о 
полудні біля столярного верстака.  
Апокрифічне Об’явлення від Павла структуроване як діалог з ангелом. Залежно від бажання 

апостола його очам відкриваються певні таємниці буття. Характерним у контексті аналізованого нами 
образу Іефата є фрагмент: ""І сказав я ангелу: "Хочу побачити, як виходять зі світу душі праведників і 
грішників". І сказав мені ангел: "Глянь на землю". І глянув я на землю, і побачив, як увесь світ переді 
мною перетворився в ніщо. І сказав я ангелу: "І це – велич людська?" І сказав він мені: "Так, саме так 
зникає усякий неправедний"" [14: 393].  
Сучасна українська постмодерна драматургія репродукує власні неокоди, перепрочитуючи і 

ревізіонуючи усталений сакральний зміст/контекст релігії любові, симультанно моделюючи сюжети в 
площині реалізму, містерії, драми абсурду, драми жорстокості, новітнього апокрифу. У системі 
образів п’єси спостерігається процес "перетікання" архетипів, символів, образів, асоціацій, 
відбувається доведення від супротивного, коли ревізовані християнські парадигми вкотре 
структурують систему цінностей людського буття, утверджуючи істину Любові.  
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Когут  О. В. Библийные сюжеты и архетипы в современной украинской драматургии. 

Главное внимание уделено анализу пьесы А. Гончарова "Семь шагов к Голгофе", декодификации 
сюжета (код пасхальной мистерии, апокалипсиса, эсхатологического сюжета и сюжета о власти), 
архетипа Сына Божьего и времени. Доказано, что постмодернистские апокрифы о жизни и учениях 
Иисуса выстроенные на ассоциациях, аллюзиях с собственно христианским дискурсом, где отчасти 

перемежаются концепции поэтики эпохи барокко, просвещения и модерна. 

Kogut O. V. Biblical Plots and the Archetypes in the Modern Ukrainian Drama. 

 The main attention is paid to the analysis of the play "Seven Steps to Calvary" by O. Goncharov, decoding of 
the plot (Easter mystery code, apocalyptic code, the code of eschatological plot and the plot of power) and 

the archetype of the God Son’s and time. It is proved that the Apocrypha of postmodern life and teachings of 
Jesus are constructed on the associations, allusions with Christian discourse, where partly alternate 

concepts of Baroque, Enlightenment and Modern epochs' poetics. 

http://www.proza.com.ua/enc/index.php?s
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КОНЦЕПТИ-ОБРАЗИ МАТИ ТА СЕСТРА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ  
МАКРОКОНЦЕПТУ РОДИНА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ М. СТЕЛЬМАХА 

Стаття присвячена опису концептів-образів МАТИ та СЕСТРА як репрезентантів макроконцепту 
РОДИНА у поетичній картині світу М. Стельмаха. У статті висвітлено своєрідність вербалізації 
цих концептів-образів. Концептуальний аналіз здійснюється в лінгвокультурологічному аспекті. 

М. Стельмах – поет української культури з її фольклорною стихією, народним підґрунтям, 
емоційністю, душевною відкритістю. Важливо, що проблеми, яких торкається М. Стельмах, він 
розв’язує відповідно до ментальності українця, специфіки його душевного складу, національного 
характеру. 
Одна з основних рис українського національного характеру – почуття родинності, святість 

сімейних стосунків. Родинність є домінуючою рисою українського національного характеру. У 
творчому доробку М. Стельмаха є навіть окремий цикл віршів "Рідня", в якому митець послідовно 
відтворює макроконцепт РОДИНА. Набуває актуальності проблема вивчення поетичних текстів 
М. Стельмаха з огляду на специфіку концептосфери [1: 259] його поетичного світу, що залишається 
сьогодні мало вивченим.  
Макроконцепт РОДИНА в поетичних текстах автора репрезентується концептами-образами 

ПРАДІД, ДІД, БАБУСЯ, БАТЬКО, МАТИ, СИН, ДОНЬКА, ЧОЛОВІК, ДРУЖИНА, СЕСТРА, БРАТ, 
ВНУК, ОНУЧКА.  

Мета цієї наукової розвідки – проаналізувати особливості вербалізації концептів-образів МАТИ 
та СЕСТРА як репрезентантів макроконцепту РОДИНА у поетичній картині світу М. Стельмаха. 
Макроконцепт РОДИНА репрезентується і такими жіночими концептами-образами, як МАТИ, 

СЕСТРА і навіть, рідше, НЕВІСТКА ("невістка чорноброва" ("Як поїхав я по дрова") [2: 171-172]), 
МОЛОДА і ТЕЩА, що набуває вербалізації завдяки словосполученню "тещин двір" ("Зробим сани із 
різьбою, – крутить вуса бригадир, – і тебе із молодою повезем у тещин двір" ("Зима") [2: 148-149]). 
Є. Гуцало пише: "Мати – одне з найсвятіших понять для письменника. По-синівському низько 

схиляючись перед образом матері, Михайло Стельмах усією своєю творчістю проспівав гімн жінці, її 
материнству, яке споконвіку дарувало і дарує життя, вічність родові людському..." [3: 16].  
Зібраний мовний матеріал з поетичних текстів М. Стельмаха дає змогу стверджувати, що 

найчастіше в його поезії змальовується концепт-образ ЖІНКИ-МАТЕРІ й МАТЕРІ-ВІТЧИЗНИ, який 
вербалізується словами мати, мама, матуся, ненька, неня, порівн.: "Прислухалась наша мати" [2: 
74], "І його, і мене лає ненька" [2: 170]. Іноді концепт-образ ЖІНКИ поет влює характерною для його 
творчості субстантивованою формою "стара", що виражає похилий вік матері (порівн.: "Звичайно, 
більше на стару – вона сумирна" [2: 112], у цій же функції виступає і прикметник-епітет, який 
функціонує і у звертанні: "Ти поплач, наша мати стара" ("Тополі України") [2: 168]. Значення кровної 
близькості передано поетичним епітетом "рідна" (порівн.: "Не питай, рідна мати" [2: 42]), зовнішність 
– епітетами "сива", "похила", "згорблена" (порівн.: "І матір сива, згорблена бреде" [2: 57]. Ніжне 
ставлення до матері передають епітети "ласкава", "кохана" ("Моя красо, моя ласкава мати" [2: 50]; 
"кохана мамо" ("Прощай, хороший мій Андрію" [2: 65]).  
Традиційним для поетичної картини світу М. Стельмаха є концепт-образ МАТЕРІ-

БАТЬКІВЩИНИ, репрезентований як у смислових зв’язках "Україна-мати", "Батьківщина-мати", так 
і в концептуальній опозиції "мати (Батьківщина) – я (син)", порівн.: "Україно, рідна мати, що ти 
слухаєш вночі? " [2: 54]; "Батьківщино, моя Батьківщино, я твій син і жива твоя кров" [2: 97]). В 
останньому прикладі реалізується концептуальна метонімія кров – рідна людина ("жива твоя кров"). 
У вірші "Україні" письменник репрезентує синкретичний образ РІДНОЇ МАТЕРІ і МАТЕРІ-

ВІТЧИЗНИ, концептуалізуючи ПОЧУТТЯ СИНА, який звертається до неньки-України формою 
повсякденного звертання до рідної матері: "Щоб ти піднімалася, мамо, у щасті. Коли ж мене куля 
зустріне в поході – не згину – розквітну в прозорому рясті, криницею стану в степу золотому, 
пшеницею ярою туго наллюся, явірком зросту біля нового дому, у пісні солдатській в поході озвуся" 
("Україні") [2: 53-54]. У цій поезії М. Стельмах реалізує традиційний для фольклору прийом 
перевтілення героя, коли він ховається від переслідування, від ворога, як найбільш характерний для 
казки і влучно його застосовує. Ця ж ідея втілена у вірші "Куди не йду, чи спать лягаю, чи встаю... ", 
але тут думки стосуються рідної матері: "Усе мені ввижається ізнову: як мати бідна журиться в моїм 
краю, ночами ходить потайки в діброву" [2: 63]. 
Крім того, у поетичній картині світу М. Стельмаха суперконцепт ПРИРОДА вербалізується в 

концепті-образі ЖІНКИ-МАТЕРІ, порівн.: "Вона його вгорнула, наче мати" [2: 136] і навпаки, 
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зокрема це стосується вияву семантико-синтаксичного паралелізму, коли поет послуговується 
порівняннями на позначення концепту-образу МАТЕРІ, що характерні для усно-поетичного 
мовлення, передусім це назви-фольклоризми з символічним значенням, наприклад, концепт-образ 
ТОПОЛІ, порівн.: "І наші сиві матері заждались нас, немов тополі" [2: 82]. Зазначений прийом 
характерний не лише для зображення ЖІНКИ-МАТЕРІ, але й концепту-образу ЖІНКИ взагалі. 
Концепт-образ МАТЕРІ репрезентується синкретично: як єдність її розуму, почуття і мовлення, що 
вербалізується лексемами "чоло", "серце", "слово". Саме у поєднанні цих феноменів убачає поет 
вплив матері на дітей, порівн.: "З колиски нам співучі соки вмивали серце і чоло, і слово матері 
глибоко влягалось в душу і росло" ("Перші дні") [2: 63-65]. 
У багатьох поезіях МАТІР зображується крізь призму концепту ВІЙНА. Для передачі її печалі, 

горя поет часто використовує лексему "сльози", порівн.: "Од материних сліз травиця в’яне" 
("Прощання") [2: 19-21]; "мати у сльозах" ("Ворогам конати") [2: 80-81]; "Зітхає ніч од материних 
сліз" ("Прощання") [2: 19-21]. Концепт ГОРЕ вербалізувався у лексемі "горьована", порівн.: 
"горьована мати" ("Застольна бойова") [2: 73], для опису концептуального образу ОЧЕЙ МАТЕРІ 
використано епітет "сумні" ("Сумним очам погано видно" ("На попелищі") [2: 57]), крім того, ОЧІ 
МАТЕРІ виражають стан її постійного очікування, тому поет звертається до неї вустами сина ("очей 
не тумань, стоячи на горбі" ("Матері") [2: 42-43]). Війна наклала відбиток на обличчя матері, що 
вербалізується в "поглиблених зморшках", порівн.: "Війна по зморшках кривить слід" ("На 
попелищі") [2: 57]. ПЛЕЧЕ як традиційний концепт-образ захисту проектується на "старе материне 
плече" ("Одвівши смерть плечем старим-старим" ("На попелищі") [2: 57], концепт-образ ЗАХИСТ 
ДІТЕЙ вербалізується й у рядках "ходить мати по дорогах – гайвороння гонить" ("Партизанська") [2: 
44]. 
Концепт-образ ПІСНЯ, що постійно втілюється у поезії М. Стельмаха, також набуває стосовно 

матері смислового відтінку – ЗАХИСТ ("І далина озветься щедрістю пісень, що рідна мати слала в 
узголов’я" ("Куди не йду, чи спать лягаю, чи встаю... ") [2: 63]). 
Обов’язковим компонентом віршів про війну є концепт-образ материнської САМОТНОСТІ ("А 

матір йде кудись самітна" ("На попелищі") [2: 57]), очікування на зустріч із сином, порівн.: "А ти 
стоїш і сина ждеш" ("Прощання") [2: 19-21]; "А мати сина жде, виходить зустрічать" ("Танкіст") [2: 
28]; "А матір воїна чекає. Живого, в пороху, в димах, щодня стрічати йде на шлях" ("В крові із 
мертвими лежав... ") [2: 49]. Очікування набуває форми сталого, нескінченного процесу, порівн.: 
"Чого ж і досі матері синів убитих ждуть з походу?" ("Не всі зберемося разом... ") [2: 83]. 
Концепт-образ МАТЕРІ М. Стельмах вербалізує і лексемою "чайка", наголосивши на значущості 

цього образу у своїй поетичній свідомості, поет виносить зазначену лексему у заголовок вірша 
("Чайка") [2: 47-48]. 
Поет змальовує образ матері і в її константному стані поряд з маленькою дитиною, при цьому для 

об’єктивації концепту ДИТИНА використовуються традиційні лексеми: "дитя", "маля" (порівн.: 
"маля" ("Вишневий сад розквітне коло хати... ") [2: 146], "дитина" ("Вишневий сад розквітне коло 
хати... ") [2: 146]), інколи називаються частини тіла дитини, наприклад "ручата малі", порівн.: "З 
дитям у коліссі стоїть молодиця. І промінь вмиває ручата малі" ("Черешнями-вишнями взгір’я 
взялося") [2: 123]. Концепт ВІЙНА проектується і на образ ДИТИНИ, що реалізовується у лексемі 
"плач" ("дитячий плач" ("Прощання") [2: 19-21]). Концепт-образ ДИТИНА використовується поетом 
для створення оригінальних смислів, порівн.: "І кавуни гойдаються на плоті, мов дітвора, в рябих, 
смугастих сорочках" ("Важніє день у зелені, у злоті... ") [2: 129-130]. 
Оригінально вербалізує М. Стельмах у своїй поезії і такий стан жінки, як перехід її у статус 

матері: "І чує в подиві дівочім, як материнства нива наливається" ("Отам, де жито червень колихало... 
") [2: 124]. 
Погодимося з Н. Шумадою, що саме "фольклорні, пісенні мотиви допомагали письменникові 

створити глибоко народний образ жінки-трудівниці, матері-страдниці" [4: 33]. 
Іншим жіночим образом, найбільш близьким після матері, що виражає кровну близькість, є для 

людини РІДНА СЕСТРА. Саме їй поет присвятив окрему поезію – послання "Сестрі". У цьому вірші 
оповідь розпочинається від імені сестри поета, але продовжує її М. Стельмах: репрезентуючи 
безпосереднє звертання до сестри, він виражає турботу про її здоров’я. Актуалізуючи концепти 
ПАМ’ЯТЬ і РОДИНА, поет характеризує свою сім’ю, а отже, з цієї автобіографічної поезії можна 
робити висновки і про життя митця, порівн.: "Ждала на осінь, мене і обнови: матері хустку, на плаття 
собі... Сестро моя, чи жива, чи здорова? " "Може, дарунку й не треба тобі... В нашій родині росли 
споконвіку в слові – повільні, у ділі – міцні... Може, фашист – лиходій, недоріка – коси твої спопелив 
на вогні. В ранці військовім линяє обнова, небо над мною палає густе. Може, весною травиця 
шовкова, поки вернусь, над тобою зросте, Сестро моя" [2: 27-28]. Поет з сумом висловлює сумнів, чи 
зможе його сестра отримати подарунки, які він тримає при собі, щоб зробити їй і матері приємність, 
він згадує родинні традиції ("в нашій родині росли споконвіку в слові – повільні, у ділі – міцні"). 
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Завершується поезія звертанням "Сестро моя...", концептуалізується пунктуаційний знак – трикрапка, 
що виражає незавершеність, невідомість, сподівання. 
Лексема "сестра" зрідка використовується у М. Стельмаха як узагальнена номінація осіб жіночої 

статі, що містить смисловий компонент ніжності порівн.: "На коня сестра сідає – б’ють огнем 
підкови. Пошукаю свою долю" ("Партизанська") [2: 44]. 
Аналіз мовного матеріалу засвідчує, що концепти-образи МАТИ та СЕСТРА, втілені у віршах 

М. Стельмаха, є більш індивідуальними, ніж відповідні концепти, втілені засобами української мови 
взагалі. У поетичних творах М. Стельмаха вони набувають статусу кумулятивних, вбираючи у себе 
атрибути численних контекстів.  
Вважаємо перспективним дослідження порушеної проблеми не лише на матеріалі поезії, але й 

прози М. Стельмаха.  
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Статья посвящена описанию концептов-образов МАТЬ и СЕСТРА как репрезентантов 
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аспекте. 
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The article presents a description of conceptual images MOTHER and SISTER as representations of the 
FAMILY macroconcept in the M. Stelmah’s poetic world picture. The verbalization peculiarity of these 

concepts is elucidated. Conceptual analysis is performed in the linguocultural aspect. 
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КОНЦЕПТ "CONFORMITY" В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ:  
АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

У статті проаналізовано асоціативно-образні та аксіологічні характеристики концепту 
CONFORMITY, об’єктивованого в англійській мові, на основі одиниць-номінантів синтагматичного 

рівня, визначено універсальні та національно-специфічні риси лінгвокультурного кодування 
кооперативно-конформної орієнтації поведінки. 

Актуальність вивчення когнітивних аспектів мови та мовлення зумовлена зміною наукової 
парадигми, становленням парадигми антропологічної лінгвістики, яка розглядає мову не як деяку 
іманентну систему, а як таку, що є тісно пов’язаною з мисленням, духовно-практичною діяльністю 
людини, її особистістю та знаннями про світ. У свідомості людини шлях від реальності до її 
осмислення пролягає через низку концептуальних вербалізованих моделей, які формують парадигму 
описання світу суб’єктом. 
Когнітивна лінгвістика в такому розумінні є наукою про закономірності організації і функціонування 

ментально-мовного інформаційного простору. Разом із цим слід відзначити важливу роль культурного 
компонента, фактора зумовленості світогляду народу його культурою та історією, що знаходить своє 
вираження в концептах. Таким чином, концепти, як одиниці етнокультурної інформації, 
віддзеркалюють світ національного світосприйняття предметів і понять засобами певної мови. 

Об’єктом дослідження є концепт CONFORMITY у концептуальній картині світу англомовної 
спільноти. Предметом дослідження є асоціативно-образні та ціннісні характеристики концепту 
CONFORMITY, об’єктивованого засобами сучасної англійської мови. 

Актуальність дослідження зумовлена інтегративним когнітивно-лінгвокультурологічним 
підходом до вивчення структури й мовної реалізації концепту CONFORMITY у сучасній англійській 
мові. Своєчасним і важливим є звернення до вивчення концептуалізації та вербалізації конформізму з 
огляду на його соціокультурну значущість і на відсутність спеціалізованого комплексного 
дослідження конформізму у лінгво-концептологічному аспекті. 
Відповідно, метою дослідження є комплексне дослідження асоціативно-образної та ціннісної 

складових концепту CONFORMITY, об’єктивованого в англійській мові, визначення універсальних та 
національно-специфічних рис лінгвокультурного кодування кооперативно-конформної орієнтації 
поведінки. 
Необхідність аналізу одиниць синтагматичного рівня вбачаємо в тому, що саме він дає матеріал 

для висновків стосовно тих "абстрактних" фактів парадигматичного рівня, які не піддаються 
спостереженню в ізольованій позиції, але знання про які допомагають глибше проникнути у 
конкретні мовні явища. Аналіз дистрибутивних та контекстуальних зв’язків основних номінантів 
концепту дозволяє виявити додатковий набір релевантних ознак вербалізованого концепту 
CONFORMITY, оскільки на синтагматичному рівні значення одиниць збагачується за рахунок 
актуалізації кореферентних концептів.  
Базові асоціативно-образні характеристики концепту CONFORMITY встановлюються в процесі 

аналізу метафоричної сполучуваності його імені.  
Аналіз метафоризації феномену CONFORMITY в англійській мові виявляє лінгво-когнітивний 

механізм діяльності людської свідомості, одним із принципів якої є заснування стійких, культурно-
обумовлених або універсальних зв’язків між абстрактними та конкретними феноменами світу. 
Виявлення цих зв’язків уможливлює реконструювання концептуального референту CONFORMITY у 
буденній свідомості носіїв англійської мови. Виявлені асоціативні відносини можуть мати архетипи 
чи етно-специфічний характер. 
Метафора – один із основних засобів пізнання об’єктів дійсності, що виконує когнітивну, 

номінативну, художню та смислоформуючу функції [1; 2; 3; 4; 5; 6 та ін.]. Зважаючи на те, що 
метафору розглядають як іманентну властивість образно-асоціативного способу мислення людини, 
що проявляється у здатності індивіда проводити інтелектуальні, емоційні, перцептивні та інші 
аналогії між системами понять різних областей свідомості [4: 171-175], особливо важливою функцією 
метафори можна визнати її здатність відкривати доступ до розуміння абстрактних сфер людського 
досвіду через їх осмислення у термінах поняттєвих структур, які склалися на базі досвіду індивіда 
(сенсомоторного, фізичного, просторового тощо) та на основі культурно-специфічних моделей, 
сформованих у колективній свідомості соціуму [7: 75; 8: 211; 9: 207]. 
Концептуальний референт CONFORMITY в англійській наївно-мовній картині світу 
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представлений образами, аналіз яких дозволяє виділити основні концептуальні метафори 
відповідного феномену у сучасній англійській мові. Аналіз особливостей метафоричної 
сполучуваності ядерних номінацій концепту CONFORMITY, виявлених методом автоматичного 
пошуку його англомовних репрезентантів в електронних версіях Британських та Американських газет 
[10-13], дозволяє зафіксувати образ досліджуваного феномену у вигляді деякої сутності з набором статичних 
та динамічних властивостей, запозичених у концептів-корелятів, що мотивують вербальне оформлення 
засобів вторинного означування, зокрема: 

ЖИВА ІСТОТА – ... the social conformity of office life has got out of control ... [The Times 06.12. 
2002]; ... Since 9/11, America under George W. Bush has witnessed the growth of an even deeper 
conformism ... [The Times 01.10. 2005]; ... that it’s not just conformity that hides deviance... [The Times 
08.01. 2005]. 

ЛЮДИНА – ... Conformity certainly rules the nightlife... [The Times 21.07. 2003]; … a bastion of 
middle-aged conformity... [The Times 28.11. 2005]; ... who criticises married couples for their soulless 
conformity... [The Times 31.05. 2003]; ... Best’s bedrock was a stubborn non-conformity... [Times Online 
25.10. 2005]; ... to find out just what he’ll do in the name of obedient conformity. [The Sunday Times 29.02. 
2004]; What has been missed in the current discussion about honours (Letters, December 23) is the dead 
hand of conformity the system engenders. [Guardian 30.12. 2003]; ... Part of the spirit of the Sixties was a 
demented conformity, a furious insistence that we all accept all forms of authority without question or demur. 
[The Times 07.10. 2005]; As a teenager, I saw it as representing cowardly, mindless conformity. [Times 
Online 12.05. 2005]; ... quickly want to pull rank and to demand an uncritical, sycophantic, obsequious 
conformity. [Guardian Unlimited 5.12. 2004 ]. 

ТВАРИНА – … But a nation doesn’t need to submit to National Socialism to be endangered by creeping 
conformism. Strong acting helps to disguise the play’s excessive wordiness. [The Times 01.10. 2007]; ... Yet 
there are secret bits of the self that elude the grip of conformity. [The Times 30.06. 2003]; ... Her father, as a 
pastor in East Germany, was under close scrutiny and so she became a chameleon at school, a conformist… 
[The Times 11.10. 2005]; …the gnawing conformity of suburban life [The Daily Telegraph 17.02. 2007]. 

РОСЛИНА – ... observing a culture where the strenuous cultivation of conformity masks a multitude of 
individual dramas [The Sunday Times 30.03. 2003]. 

КОНТЕЙНЕР – ... the pressurised conformity of Japanese life. [The Sunday Times 28.12. 2003]; His 
shtick was that extrovert design could lift people out of lives of drab conformity. [Times Online 06.06. 2004]; 
...probably Mr Zoellick’s successor – will have to enforce the ruling and pull the country's legislation into 
conformity. [Times Online 15.03. 2005]; ... mood of fear and mistrust (itself partly a legacy of the BSE crisis) 
to demand that we change our lifestyles to fit the new conformism. [The Times 24.05. 2004]; ... no account of 
the radical changes initiated by the Renaissance. But El Greco did not take long to break free from stifling 
conformism. [The Times 08.11. 2003]; ... title track, makes clear, she feels a wider kinship with anyone, 
woman or man, who falls outside the rigid parameters of conformity. [Times Online 06.03. 2005]. 

ПРЕДМЕТ (АРТЕФАКТ) – In particular, companies are often built on conformity, which squeezes out 
original thinkers. [The Times 02.07. 2004]; It’s an experience, a two-week chapter in our lives when we can 
abandon the shackles of routine and conformity, and embrace something that reconnects us with the world. 
[The Times 01.12. 2007]; ... Biennale is to be curated by Peter Cook, who has done more than anyone to 
break British Modernism out of the straightjacket of conformity. [The Times 21.06. 2004]; ...route, a refuge 
from having to pass as straight, a heaven where for a couple of hours a week you could take off the chains of 
conformity and be yourself. [The Times 15.02. 2003]; … in the 1930s, a period often peddled as one of 
pinching conformity. [The Guardian 18.08. 2007 ]. 

ПРИРОДНИЙ ФЕНОМЕН – That generation was in revolt at what it saw as the stuffy conformity of the 
bourgeois Germany which Adenauer created... [The Times 04.02. 2003]; ... at risk of erosion even there by 
the "brain-blinders" of intellectual conformism. [The Times 26.11. 2005]; In Wharton's patriarchal society, 
conformism is the stifling air that everyone breathes and standing out is an unforgivable indulgence. [The 
Times 12.10. 2000]. 

РЕЧОВИНА \ МАТЕРІАЛ – ... It is tempting to compare the society that Hisham inhabits with 
prohibition America, with its mixture of social and religious conformity and inevitable secrecy and 
repression... [The Times 07.06. 2003]; Conformity is needed; it is the glue in society. [The Times 01.08. 
2005]; That will remain with us forever, thankfully, even as Hirst himself deliquesces into conformity. [The 
Times 06.08. 2003]; ...discipline of early years in a public school, the cold showers and rigorous time-
tabling may provide a thin veneer of conformity, but underneath can lie a teeming world of conflict, desires 
and ambition. [The Sunday Times 01.10. 2006]. 

ВОРОЖА СУТНІСТЬ – to avoid the dreadful conformity that is the bane of so many new developments. 
[The Daily Telegraph 08.10. 2005]; ... can often disguise the deadly conformity that emanates from its 
middle. [The Sunday Times 15.02. 2004]; ... Britain needs to combat the "bland conformity" that has invaded 
both TV and political discourse ... [The Sunday Times 23.02. 2003]; A rebellion against conformity is long 
overdue… [The Times 24.11. 2003]; ...There is no Irish blood in Roddick’s veins but this is a 21-year-old 
who does not want his life crippled by conformity. [The Times 19.03. 2004]; ...frustrations in the wider 
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Muslim world: the burning sense of injustice, the corruption, lack of democracy, suffocating social 
conformism and the huge generation gap … [Times Online 15.10. 2002]; ...maintained, such shows represent 
a dream of escaping from capitalism - "of transcending alienated labour, escaping from conformity and 
flowering as an individual..." [The Sunday Times 17.06. 2007]; I think the enemy of creativity is conformism 
and being scared of what others are going to think about… [Observer 22.08. 2002 ]; … the perils of 
conformism. [The Guardian, 28.08. 2007 ]; … conformism stifled the legendary paper. [The Guardian 28.08. 
2006 ]; This was when individuals were freeing themselves from the suffocating conformism of the 1950s. 
[The Sunday Times 30.03. 2003]; This uptight interior conformity is quite the curse of nice London… [The 
Guardian 1.05. 2004 ]. 

БЛАГО – Japan is also a society that values conformity, not the spontaneity and independence... [The 
New York Times 8.07. 2007]; Across much of Europe there is a demand for conformity, emphasizing 
national integration. [The Times 10.04. 2007]; Children will always want to fit in – conformity is the glue 
that binds them. [Times Online 17.03. 2007]; Schoolchildren long for conformity. They want to be like other 
children and they want their mum and dad to be like other parents. [The Times 04.02. 2006]; But people 
want safety, and conformity brings that. [The Times 05.07. 2007]; For ours is a football culture that finds 
comfort in conformity and discourages the expression of intelligence. [Times Online 06.06. 2004]; It’s a 
cruel world and conformity helps people to live in it. [The Times 08.02. 2007]. 
Серед англомовних прикладів, що виражають концепт СONFORMITY зустрічається і хроматична 

метафора (напр., ... pallid conformity... [The New York Times 16.08. 2007]; ... drab conformity... [Times 
Online 06.06. 2004]; ... That captures the grey, conformist notion of the 1950s. [The Times 25.08. 2005] ). 
Виділені антропоморфні метафори відповідають тезі когнітивної лінгвістики про антропоцентричність 

значення та свідчать про те, що абстрактні категорії осмислюються у термінах конкретної діяльності людини 
– людина, що є "мірилом усіх речей", є відправним пунктом будь-якого практичного чи гносеологічного 
освоєння дійсності. Вживання зооморфних і флористичних метафор ми пояснюємо багатим образно-
конотативним потенціалом номінацій тварин і рослин в англійській лінгвокультурі. 
Метафоричні аналогії з такими концептами-корелятами, як ВОРОЖА СУТНІСТЬ та БЛАГО, що є 

полярними за своєю природою, як і семантика ядерних домінантів, вказують на аксіологічну двоїстість 
досліджуваного феномену. 
Аналіз переносного значення слів-номінантів концепту, фразеологізмів та пареміологічного фонду 

англійської мови, що формують периферію концепту CONFORMITY, уможливлює ідентифікацію 
ціннісних домінант та аксіологічних настанов носія англійської мови як етносемантичної особистості 
щодо кооперативно-конформної орієнтації поведінки. 
Т. А. Космеда, залежно від об’єкту оцінювання, виокремлює такі типи оцінки: 1) 

антропоцентрична оцінка, яка передбачає оцінювання реалій об’єктивного світу з позицій людини; 2) 
християнсько-релігійна оцінка, яка відображає стан духовності людини, прагнення до досконалості 
душі; 3) культурно-естетична оцінка, що відображає становлення культурно-естетичних цінностей 
суспільства; 4) національно-етнографічна оцінка, яка відображає становлення нації, національної 
самосвідомості, патріотизму; 5) соціальна оцінка, що виступає шкалою цінностей у конкретному 
суспільстві і в світі взагалі [14: 229-230]. 

CONFORMITY – це антропоцентрично орієнтований тип концепту. Яскраво виражені 
антропоцентричні характеристики цього концепту обумовлені високим індексом його соціально-
психологічної релевантності для сучасних європейських культур, зокрема англійської. 
Досліджуваний концепт є складним когнітивним утворенням, що включає онтологічні, параметричні і 
соціально-психологічні характеристики. Зважаючи на це, зрозуміло, що домінуючими аксіологічними 
векторами є антропоцентричний та соціальний.  
Дослідження ціннісного компоненту концепту CONFORMITY шляхом аналізу переносного 

значення лексичних номінантів і фразеологічних зворотів дозволяє нам зробити такі висновки:  
1. негативно оцінюються наступні дії суб'єкту: 
• повсякчасне неухильне дотримання правила, норми, звичаю тощо: to go according to Hoyle [15: 

13 ], to toe the line [15: 463], to play the game [16: 623]. 
2. негативну оцінку отримують наступні характеристики відправника: 
• хвальковитість: to keep up with the Joneses [15: 260]. 
• рутинерство, консерватизм: keep/ stick/ follow to the beaten track / path / line [15: 260], to travel/ 

fall/ get in a rut [17: 1247] та ін. 
• пасивність, інертність, безініціативність: to swim/ drift with stream / flow/ current / tide, to blow 

with the wind [15: 437; 18: 534], follow (go with) the crowd [15: 150; 18: 534], to climb/jump/get on the 
bandwagon [17: 86] , a copycat [16: 347], a clone [16: 299] та ін.  

• обмеженість, забобонність, самовдоволеність: a Babbit [16: 107]. 
• посередність, бездарність: a bourgeois [16: 184], as common as dirt [19: 399]. 
• м'якотілість, безхарактерність: as soft as butter / putty [19: 404], as weak as cat / baby/ kitten / a sin 

/ water [19: 406]. 
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• полохливість, боязкість: a sheep [16: 1405], meek and mild [17: 891], (as) meek / mild / quiet as a 
lamb/ dove / milk [15: 303; 19: 403]. 

• улесливість, підлабузництво: a yes-man [16: 1760], lickspittle [16: 886], fawner [16: 554], toadeater 
[16: 1598], bootlicker [16: 178], heeler [16: 710]. 
Дослідження ціннісної складової концепту включає також аналіз пареміологічного фонду мови. 

Прислів'я і приказки є могутнім джерелом аксіологічної інтерпретації, оскільки у їх семантиці 
відображається "життєва філософія народу" [20: 241] як система морально-етичних норм та 
стереотипів, вироблена багатовіковим соціальним буттям етнічної спільноти [21: 28-29].  
Зважаючи на те, що у пареміях зберігається віддзеркалення глибинних міфологем і архетипів 

людської свідомості, які можуть виявлятися в стародавніх фольклорних утвореннях і в сучасних 
штампах масової свідомості, аналіз пареміологічної реалізації концепту CONFORMITY дозволяє 
встановити універсальні культурно-ціннісні ознаки концепту і етнокультурно-марковані, оскільки 
більшість прислів'їв і приказок відображає характер осмислення того чи іншого явища через призму 
буденної національної свідомості. 
У якості приписів-стереотипів народної самосвідомості, придатних для використання у 

дидактичних цілях[8: 67], пареміологічні номінанти концепту CONFORMITY набувають здатності 
регламентації міжособистісних стосунків у суспільстві: When at Rome do as Romans do [23: 153-154], 
Іn the country of one-eyed be one-eyed / With foxes we must play the fox [24: 91]. Позитивна оцінка 
кооперативно-конформної поведінки індивіда обумовлюється її спрямованістю на досягнення 
гармонії, злагодженості, унісону та, відповідно, запобігання потенційних або наявних конфліктів (cf. 
The man that makes character makes foes [19: 284] ). 
Паремії з позитивною оцінкою супроводжуються апеляціями до прецедентних текстів, наприклад: 

to be all things to all men – to be able to please everybody [25: 87; 26 : 44; 15: 42; 27 : 68] апелює до 
Біблейського "I've become all things to all men so that by all possible means I might save some." [The Holy 
Bible: I Corinthians 9:22] та "Though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone, to 
win as many as possible." [The Holy Bible: I Corinthians 9:19], що в свою чергу, використовується як 
аргумент, який передає ідею доброчесності зазначеної орієнтації поведінки. 
З іншого боку в англомовній лінгвокультурі зустрічаємо також і паремії, що засуджують 

психосоціальну орієнтацію людини на беззастережне повсякчасне догоджання, наприклад: He who 
pleased everybody died before he was born. One cannot please everyone. One cannot please all the world 
but his wife. [19: 69]. 
Наявність паремій з негативною оцінкою пов'язана, перш за все, з морально-етичним осудом таких 

поведінкових домінант особистості як пасивність, бездіяльність, безініціативність тощо, наприклад: A 
dead fish can float downstream but it takes a live one to swim upstream [19: 283]. 
Спостереження за пареміологічним матеріалом з позиції культурно-цінністної значущості 

концепту CONFORMITY дає підстави підтвердити гіпотезу щодо аксіологічної амбівалентності 
досліджуваного феномену. У цьому відношенні ми погоджуємося з І. А. Стерніним, який стверджує, що 
аксіологічні протиріччя прислів'їв та приказок, що об'єктивують в мові певний концепт, пояснюються 
саме їх приналежністю не до ядра, а до інтерпретаційного поля концепту, яке містить висновки на 
основі різних структурних когнітивних ознак [29: 64]. 
Отже, концепт CONFORMITY в наївній мовній свідомості є комплексом буденних / наївних 

уявлень про конформність, що відображується лексичними, фразеологічними, пареміологічними 
одиницями, прецедентними текстами, формулами етикету тощо, а також мовленнєво-поведінковими 
тактиками, що відображають повторювані фрагменти соціального життя. Комплексне дослідження 
ціннісної та образної складових концепту CONFORMITY, вербалізованого засобами сучасної 
англійської мови, показало, що відповідний концепт існує у свідомості носіїв англійської мови як 
складне ментальне утворення, яке конденсує різнопланові уявлення про відповідний психосоціальний 
феномен. Ціннісний аспект концепту CONFORMITY в сучасній англійській мові проявляється в 
існуванні культурно-детермінованої аксіологічної шкали різних за природою, основними ознаками та 
оцінкою проявів конформності як поступливості по відношенню до комунікативного партнера. 
Образний компонент концепту CONFORMITY в сучасній англійській мові об’єктивується низкою 
когнітивних метафор, які мають рекурентний характер у синхронічному та діахронічному аспектах. 
Широка репрезентативність образних і нормативно-поведінкових (оцінних) ознак концепту у 
фразеологічному і пареміологічному фондах англійської мови є показниками ціннісного відношення 
до кооперативно-конформної поведінки в англійській лінгвокультурі. 
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Сингаевская А. В., Прокопенко В. В. Концепт CONFORMITY в английской языковой картине 
мира: ассоциативно-образный и аксиологический аспекты. 

В статье проанализированы ассоциативно образные и аксиологические характеристики концепта 
CONFORMITY, объективированного в английском языке, на основе единиц-номинантов 

синтагматического уровня, определены универсальные и национально специфические черты 
лингвокультурного кодирования кооперативно конформной ориентации поведения. 

Syngaivska A. V., Prokopenko V.  V. The Concept CONFORMITY in English Language Picture of the 
World: Metaphoric and Axiological Aspects. 

This article is devoted to the explication of metaphoric and axiological characteristics of the concept 
CONFORMITY in Modern English with focus upon correlating designation units of syntagmatic level. 

Universal and nationally specific characteristics of lingvocultural coding of cooperative and conformative 
orientation of behaviour are determined. 
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ЖУРНАЛІСТ КОНВЕРГЕНТНОЇ РЕДАКЦІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ ПРОФЕСІЇ  

У статті розглянуто роль журналіста і вимоги до професії в умовах розвитку конвергентних 
("нових") медіа. Описується суть конвергенції, причини виникнення і її рівні. Досліджено готовність 

українських медіа до процесу конвергенції. 

Постановка проблеми. В останнє десятиліття, коли світ заговорив про цифрову революцію, про 
панування Інтернету, а популярність нових медіа стала очевидною, в експертному середовищі 
лунають заяви про можливу кризу традиційних ЗМІ. Це виклики часу, які професіонал-журналіст 
повинен прийняти і адекватно реагувати на них.  
З одного боку, технічні новації дають поштовх до розвитку професійних знань і навичок 

журналіста. З іншого, Інтернет дає можливість для самовираження кожному, тим самим позбавляючи 
ЗМІ монополії на розповсюдження інформації. І нерідко у змаганні з оперативності професіонал 
програє блогеру або іншому активному користувачеві Інтернету. 
У цих умовах проблемою стає збереження стандартів розповсюдження інформації, виконання 

покладених на журналіста суспільних функцій, дотримання етичних норм. Наскільки медійне 
середовище покаже свою готовність до трансформації, вміння оперативно реагувати на технічні 
новації залежатиме майбутнє професії. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню дослідження Інтернет-ЗМІ як нового медійного 
сегменту, що виник в результаті конвергенції і освоєння Інтернету професійними виробниками 
інформації, приділялась увага російських дослідників М. Лукіної, І. Фомічової [1], М. Кастельса [2], 
англійських – Т. Барра [3], Т. Флоя[4]. Вони докладно аналізують процес конвергенції медіа, але не 
визначають наслідки цього процесу для професійної спільноти журналістів. 

Формування мети статті. Мета статті – проаналізувати особливості роботи журналіста Інтернет-
ЗМІ. Для вирішення цієї мети визначено такі завдання – описати рівні конвергенції медіа, визначити 
основні ролі і функції журналіста в конвергентній редакції, проаналізувати існуючу практику 
створення конвергентних медіа в Україні, і визначити перспективні напрями для подальшого 
наукового розв’язання окресленої проблеми. 

Викладення основного матеріалу. Сучасний інформаційний світ йде шляхом об’єднання різних 
медіаплатформ для найбільшого залучення користувачів до свого контенту. Цей процес називається 
конвергенція (від лат. сonvergo – зближуватись, сходитись). Почнемо з аналізу передумов цього 
явища. 
Технологічні новації, насамперед, стали причиною структурних змін у медійному просторі. 

Можливість перекодування змісту – без залежності від його форми – у цифровий формат відкрило і 
тексту, і зображенню, і звуку доступ до будь-якого каналу електронної комунікації. Тепер перепони, 
що супроводжували виробництво і розповсюдження "старих медіа" (час, фінанси, простір) зникають 
як для тих, хто створює інформацію, так і для тих, хто її споживає. Цифризація, урівнюючи різні типи 
медіаконтенту, створює основу для конвергенції мас-медіа. 
Технічні зміни привели до того, що традиційні медіа-газети, журнали, радіо і телебачення – 

поступово втрачають аудиторію. Вони вже не є єдиним джерелом отримання інформації. Споживач 
все частіше обирає ноутбук або мобільний телефон, аби дізнатися те, що його цікавить саме в цей 
момент. 
Не варто забувати і про соціальний фактор. Адже в основі масштабної трансформації 

медіаіндустрії – зміна аудиторії і її запитів. Інформаційна перенасиченість породжує брак часу, тому 
споживач бажає отримати максимум інформації за мінімум часу. У контексті цейтноту варто 
розглядати і тенденції до максимальної візуалізації інформації, адже картинка сприймається легше і 
швидше, аніж її текстовий опис. 
Інтернет, окрім загальноінформаційного тла пропонує задоволення суто персональних потреб, 

вузьких інтересів. Як наслідок – фрагментація аудиторії, що відповідно дає нові можливості і ставить 
нові вимоги до журналіста "нових медіа". 
Під "новими медіа" будемо розуміти фактично конвергентні медіа. Саме так визначають їх і 

британські вчені, котрі запропонували теорію "трьох "К" конвергентних медіа [4: 2]. Цей процес 
ілюструє рис. 1. 
На рис. 1 бачимо, що перетин двох індустрій дає приклади простої конвергенції, а всіх трьох – 

складні, багаторівневі. І це, насамперед, найбільш досконала на сьогодні форма конвергенції – 
Інтернет. 
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Рис. 1. "Три "К" конвергентних ЗМІ. 

 

Ніяка медійна платформа сьогодні, окрім Інтернету, не забезпечує реальної інтерактивноcті. Цей 
процес варто розглядати у трьох аспектах: "люди і документи" – можливість для користувача 
формувати запит на інформацію; "люди і технологія" – зручність інформаційної технології для 
користувача; "люди та люди" – це можливість двостороннього спілкування. Саме ця модель 
комунікації і відрізняє Інтернет-ЗМІ від традиційних, де модель одностороння, хоча і не виключає 
при цьому механізму "зворотнього зв’язку". 
В Інтернеті не лише журналіст, але й аудиторія бере участь у виробництві і обміні інформацією. 

Обмін відбувається не лише між виробником і споживачем, але й між споживачами (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема двосторонньої інтерактивної комунікації в Інтернет-ЗМІ. 

 
Це не означає нівелювання ролі журналіста в цьому процесі. В Інтернет-ЗМІ ініціатива по 

формуванню контенту і організації спілкування належить професіоналам – редакції. І це є 
визначальною рисою Інтернет-ЗМІ, відокремлюючи їх тим самим від численних соціальних мереж, 
блогів, форумів та інших ресурсів, що теж виконують комунікативну функцію. 

Рівні конвергенції 
Дослідники виділяють кілька рівнів конвергенції у медіа, насамперед, технологічний [3]. 

Цифровий формат завдяки багатофункціональності носія дає можливість отримання всіх ЗМІ на 
"одному екрані". Отже, з одного боку, всі "старі медіа" сьогодні намагаються оцифрувати хоча би 
найважливішу частину свого контенту і викласти його в Інтернеті, а з іншого, розвиваються 
технології відтворення оцифрованого контенту. Окрім звичного монітора комп’ютера, у вжиток 
входять мобільні телефони і цифрові телевізори як нові платформи для відтворення сучасного 
медіаконтенту. 
Конвергенція засобів інформації веде до конвергенції бізнес-ресурсів. Тому інший рівень 

визначається як економічний. Все частіше телекомунікаційний, комп’ютерний і медіабізнес 
інтегруються в одну компанію. Вона може виробляти один і той самий продукт на різних платформах, 
а може й різні типи контенту – для однакових носіїв. Наприклад, мобільний оператор надає доступ до 
стрічки новин, а традиційна газета на своєму сайті викладає аудіо- і відео файли як або незалежне 
джерело інформації, або як доповнення до свого текстового матеріалу. 
Фактично кінцевою метою діяльності конвергентної редакції стає виробництво змісту у 

цифровому форматі. А це означає, що за сучасних умов різні види ЗМІ – і газета, і радіо, і 
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телебачення, і інформаційне агентство – організують свою діяльність за однією схемою. Тепер для 
конвергентних ЗМІ чітко визначені три стадії виробництва контенту: 

− створення змісту власними силами (збір і написання новин, наприклад); 
− перетворення, редагування змісту для наступного розповсюдження і реалізації; 
− розповсюдження продуктів чи послуг, що базуються на виробництві змісту. 

Робота ньюзруму майбутнього напряму залежить від організаційних вмінь менеджменту, 
наскільки редакторам вдається організувати безперервний процес створення і розповсюдження 
контенту. Адже для конвергентних медіа технологічні вимоги поступаються оперативності подачі й 
ексклюзивності змісту. Головне, аби створений контент швидко знайшов свою аудиторію. А це 
можливо, коли чітко визначені ролі і автор знає специфіку кожної платформи. 
Третій рівень конвергенції – професійний. Творець контенту, а саме так тепер найчастіше 

називається зміст, мусить враховувати технологічну специфіку носія інформації. Сьогодні Інтернет 
визначає і форму, і спосіб подачі (насамперед, це цифровий носій). По-друге, надзвичайна ємкість 
змісту, його мультимедійність (представлення на різних медіаплатформах) і гіпертекстуальність (або 
глибина змісту – система гіперпосилань, що поглиблюють і доповнюють інформацію основного 
тексту). По-третє, інтерактивність і двосторонність комунікації в Інтернеті. Як наслідок – зниження 
ваги автора контенту, з одного боку, й свобода вибору і впливу на контент користувача, – з іншого. 
Конвергентні процеси мають для журналіста кілька вагомих наслідків: 
1. Тепер журналіст мусить навчитися працювати для різних платформ, аби, працюючи зі змістом, 

запропонувати його і газеті, і інформагентству, і телетекстовій службі телеканалу тощо. 
2. Змінилися вимоги до журналіста. Обов’язковим є його розуміння специфіки адаптації контенту 

для кожної платформи, вміння працювати з різними цифровими носіями. Нерідко при цьому 
доводиться поєднувати ролі автора, фотокора, телеоператора, звукорежисера. 

3. Конвергенція ЗМІ породжує нові інтегровані жанри – інфотейнмент, ед’ютейнмент. Сьогодні 
поєднання новини з розвагою чи гри з навчанням нікого не здивує, і це лише початок шляху 
конвергенції жанрів. 
Новий  підхід до підготовки контенту змінює структуру редакції. Тепер монолітні вертикальні 

зв’язки поступаються гнучким горизонтальним взаємовідносинам в межах однієї організації. У 
конвергентному ньюзрумі ролі розподіляються відповідно до нових завдань. Приблизний перелік 
ролей виглядає так: 

− редактор потоку новин (розподіляє історії за типами медіа); 
− універсальний журналіст (бере інтерв’ю, пише історію для радіо/ТБ, новину, коротку 

анотацію); 
− відповідальний за історію (координує всіх – журналіста, фотографа, архіваріуса і навіть 

редактора); 
− відповідальний за бекграунд (архіваріус, бібліотекар, шукає інформацію в базах даних, 

архівах, Інтернеті); 
− редактор контенту, сформованого користувачами (читає блоги, форуми, відбирає фото, 

відео). 
Процес конвергенції й українські медіа 

Сьогодні процес конвергенції характерний для багатьох українських ЗМІ, особливо газет. Правда, 
в завершеному вигляді конвергентні редакції ще поодинокі. Передетап конвергенції – кооперація – 
набуває дедалі більшого поширення на українському медіаринку. Телеканали виходять зі своєю 
трансляцією в Інтернет, газети роблять свої портали серйозними онлайн-базами. Онлайн-ресурси 
деяких видавництв дають постійно оновлювану стрічку новин, і не лише текстового формату. На них 
утримуються відео-, аудіопідкасти, є можливість залишати свої коментарі до новин, багато 
журналістів ведуть свої блоги, де розміщують інформацію, що залишилася "за кадром". 
Приміром, телеканал СТБ транслює свої сюжети на YouTube, а "Ліга. Бізнес. Інформ" і 

"Кореспондент" надають читачеві можливість не тільки читати свіжі новини, а й подивитися 
відеорепортажі на ці ж теми. 
Прикладом діючої моделі конвергентних редакцій є  газета "Сегодня". Нині це видання існує в 

онлайн-версії на сайті seychas.com.ua і цифрова версія у вигляді окремого офлайн-клієнта або 
інтегрована з системами ЛІГА-ЗАКОН [5]. І саме остання пройшла шлях від дублювання газетних 
матеріалів у форматі Digital Daily (етап повторення старих медіа) до мультимедійної платформи, 
контент якої створюють універсальні журналісти, і невід’ємною частиною якої став читацький 
контент. 
Економічним стимулом для руху українських медіа до конвергенції є тенденція зростання ринку 

Інтернет-реклами. Сьогодні українська аудиторія Інтернету дорівнює аудиторії національних 
телеканалів, а рекламний бюджет Інтернет-реклами зростає, незважаючи на кризові явища в 
економіці [6]. 
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Висновки та перспективи. Сьогодні Інтернет став не просто конкурентом "старих медіа", а 
силою, що поступово поглинає друковані версії газет і журналів та традиційне проводове радіо. Черга 
за FM-радіостанціями і ефірним телемовленням. Тільки використовуючи переваги Інтернету як 
потужного каналу комунікації, тільки конвергуючись з іншими платформами, ці медіа можуть 
продовжити собі вік. Швидкість, мобільність, мультимедійність, універсальність, інтерактивність – 
ключові слова, що вповні розкривають сучасний стан медіапростору. 
Ера журналіста вузької тематики з навичками писати для певного типу ЗМІ відходить у минуле. 

Сьогодні ринок потребує універсального журналіста, який не лише майстерно пише текст, але й 
максимально швидко реагує на ситуацію, вміє обробляти аудіо- і відеоматеріал, робити фотографії, 
створювати графіку і все це викладати на певній платформі. Окрім технічної універсальності, це 
журналіст, який може визначити, що для якої історії краще, який тип медіа краще розкаже цю 
історію, і через який тип медіа його аудиторія краще сприйме цю історію. 
Перспективи розвитку окресленої наукової проблеми ми вбачаємо у розробці стандартів 

створення мультимедійного контенту, визначення ролі користувачів і впливу "народної 
журналістики" на професійне середовище. 
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Федорчук Л. П. Журналист конвергентной редакции: новые вызовы профессии. 

В статье рассмотрены роль журналиста и требования к профессии в условиях развития 
конвергентных ("новых") медиа. Описана суть конвергенции, причины появления и ее уровни. 

Исследуется готовность украинских медиа к процессу конвергенции. 

Fedorchuk L. P. Journalist of the Сonvergent Editorial: the New Challenges of the Profession. 

The article considers the journalist’s role and profession requirements in the conditions of development of 
convergent (‘new’) media. It describes the essence of the convergence, preconditions of emergence, and its 

levels. There has also been studied an availability of Ukrainian media to the process of convergence. 
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ЛЕКСИКАЛІЗАЦІЯ МНОЖИНИ ІМЕННИКА  
СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВОТВОРУ  

У статті розглянуто процеси, за яких форми множини іменника набувають самостійного 
лексичного значення, виділено найбільш продуктивні моделі лексикалізації множини іменника. Дана 

проблема розглядається з позиції когнітивно-орієнтовних підходів, що дозволяє виявити та 
проаналізувати не тільки мовні, але й когнітивні механізми лексикалізації форм множини іменників. 

Багато лінгвістів відзначають взаємозв’язок між лексичним та граматичним значеннями 
(наприклад, В. В. Виноградов, О. І. Смирницький, Л. О. Новиков та інші). З одного боку, можна 
говорити про протиставлення складної єдності лексичного та граматичного значень у слові. З іншого 
боку – про взаємозумовленість цих відношень, завдяки чому категоріальне граматичне значення може 
набувати специфічної форми. Це стає можливим, коли граматичне значення не сполучається з 
лексичним або словотвірним значенням одного з членів даної граматичної категорії.   
Категорія числа іменників має два ряди граматичної форми – однину та множину. У ряді випадків 

від іменників singularia tantum утворюються форми множини, значення яких не дорівнює сумі 
лексичних значень вихідної форми однини і не відповідає граматичній семантиці множини. Іншими 
словами, відбувається лексикалізація дериваційної форми – набуття формою специфічних 
формальних, семантичних та функціональних ознак, що стає причиною порушення мотиваційних 
відношень з вихідною граматичною формою. Процес лексикалізації поєднаний із суттєвим 
зрушенням лексичного значення слова. 
Термін "лексикалізація" в сучасному мовознавстві та лінгвістиці не є новим, проте дане явище не 

втратило своєї актуальності. Спочатку цим терміном позначали процес перетворення вільних 
словосполучень або групи слів у сталі фразеологічні словосполучення. Його розглянули та описали 
такі лінгвісти як І. О. Бодуен де Куртене, Ш. Баллі, Я. Розвадовський, О. О. Шахматова, Г. Пауль. 
Вони не використовували термін "лексикалізація", "хоча по-суті мали на увазі саме це мовне явище" 
[1: 111]. 
Термін "лексикалізація" поступово входить до наукового вжитку і стає об’єктом вивчення в 

працях з лексикології та фразеології. Разом з розповсюдженням вивчення слова, починає 
поширюватися і саме поняття лексикалізації.  
Слово має здатність набувати різні значення, тому і розуміється лінгвістами по-різному. Такий 

стан справ зберігається і в сучасній лінгвістиці.  
Так, О. С. Ахманова під "лексикалізацією" розуміє перетворення окремої форми слова (якщо вона 

починає вживатися у спеціальному значенні) в самостійне слово [2: 133]. Д. М. Шмельов вважає, що 
при лексикалізації створюється нове слово з окремих його форм внаслідок зміни лексичного значення 
та граматико-синтаксичної функції [3: 46].  
Термін "лексикалізація" поступово починає вживатися для позначення різних явищ, що 

спостерігаються у лексиці, а у фразеології даний термін втрачає свою актуальність і вживаються вже 
інші найменування щодо процесу перетворення вільних сполучень у сталі – фразеологізація 
(ідіоматизація) [4: 137-138, 170].  
В. В. Лопатін пояснює "лексикалізацію" як "перетворення елементів мови (морфеми, словоформи) 

або сполучення елементів (словосполучень) в окреме повнозначне слово або іншу еквівалентну йому 
словникову одиницю (наприклад, у фразеологічну одиницю) [5: 25]. Окремими випадками 
лексикалізації він вважає: "1) перетворення службової морфеми (афікса) у слово; 2) перетворення 
словоформи у самостійне слово; 3) перетворення словосполучення у слово; 4) фразеологізацію, 
створення ідіоматичного сполучення з вільного" [6: 258].   
Лексикалізація розглядається також як семантичне відокремлення однієї з форм слова або частини 

форм, наприклад, форм множини іменників [7]. Проте, поняття лексикалізації не обмежується тільки 
такими окремими проявами. 
Предметом даного дослідження є лексикалізація множини іменника. Як відомо, форма множини 

іменника може набувати самостійного лексичного значення, яке відрізняється від значення  
зчисленної множини подібних предметів. Такий процес семантичного відокремлення форм множини 
відомий як лексикалізація. Метою цієї статті є аналіз процесу лексикалізації форм множини 
іменників. 
У межах структурно-функціонального підходу процес лексикалізації форм множини іменника 

вивчався з точки зору внутрішньомовних механізмів (праці О. П. Потебні, О. О. Шахматова, 
Д. І. Арбатського, О. І. Смирницького). Як вихідне, при цьому бралось за основу положення, що 
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слово є єдністю лексичних і граматичних значень. Тому, при вивченні умов, за яких форми слова 
відокремлюються, враховувались як лексичні, так і граматичні особливості. Семантична та 
граматична ізоляція форм множини розглядались як мовні механізми, здатні забезпечити 
лексикалізацію форм множини іменника. Унаслідок семантичної ізоляції, між формами однини та 
множини іменника втрачаються значеннєві відношення, і вони стають різними, окремими словами, 
наприклад, attention "увага", attentions "залицяння". Семантичне відокремлення в таких випадках 
завжди супроводжується граматичним.  
Граматична ізоляція форм множини іменника в самостійні лексеми виявляється як повна або 

стійка лексикалізація (О. І. Смирницький відмічає два види лексикалізації множини: стійку та 
нестійку) [8: 30]. Наприклад, форма множини -/colors "прапор" повністю втратила граматичне 
значення числа і свідчить про її стійку лексикалізацію. В основі подібних явищ знаходиться омонімія 
[8: 31]. 
Іншої позиції додержується П. А. Соболєва, відмічаючи, що лексикалізація множини "завжди 

пов’язана з відсутністю співвідносності" з одниною, і цей факт є "необхідною, проте недостатньою 
умовою для лексикалізації множини" [9: 64]. Дослідник підходить до вузького розуміння терміна 
"лексикалізація" і розглядає її як "деяке зрушення значення слова у формі множини в порівнянні з 
його значенням у чисто граматичній формі множини. І як наслідок цього – послаблення або втрата 
співвідносності з одниною" [9: 66].  
Подібні випадки розглядаються як явище полісемії, а не омонімії, оскільки "лексикалізація 

множини, яка супроводжується при цьому появою окремого значення слова, не створює ні лексичних, 
ні словотворчих омонімів і не порушує тотожності слова" [9: 74].  
Процес лексикалізації проявляється у слові через змістовну та формальну сторони.  
Вивчаючи питання щодо розмежування лексикалізації і суміжних явищ полісемії та омонімії, 

необхідно враховувати направлення та тип семантичної деривації. Розуміючи лексикалізацію як 
відокремлення однієї з форм слова, стає логічно можливим припустити факт початкового існування 
безпосередніх зв’язків між відокремлено оформленим значенням (лексико-семантичним варіантом – 
ЛСВ) та іншими ЛСВ у межах даної лексеми. 
ЛСВ іменника можна вважати лексикалізованим, якщо простежується суттєва зміна в його 

значенні з формальною диференціацією даного ЛСВ від інших ЛСВ у лексемі. Процес лексикалізації, 
таким чином, спрямовується до двох сторін знака: до плану змісту і до плану вираження. Таким 
чином, можна говорити про лексикалізацію семантичну, граматичну, а також і про ступінь 
відособлення ЛСВ, тобто про градаційну шкалу лексикалізації. З одного боку цієї шкали знаходиться 
явище полісемії, оскільки лексикалізуються полісеманти, з другого боку – явище омонімії, джерелом 
якої є розпад полісемії. Подібні зв’язки існують тільки за умови внутрішньослівної полісемії, 
оскільки розвиток лексико-семантичних варіантів відбувається всередині лексеми. 
У випадку внутрішньослівної полісемії, вирішуючи питання лексикалізації ЛСВ, слід враховувати 

тип полісемії (ланцюгової або радіальної). У випадку ланцюгової полісемії, семантичні розбіжності 
між вихідним ЛСВ та кінцевим похідним можуть бути дуже суттєвими. Однак, можна достатньо 
легко встановити семантичний зсув деривата значення ЛСВ через попереднє значення. Ступінь 
семантичної вмотивованості в слові є дуже високою. 
Так, наприклад, у словнику WEUD знаходимо чотири можливих значення для іменника 

"compliment" [WEUD: 301]: 
1) "an expression of praise, commendation, or admiration" – A sincere compliment boosts one’s 

morale; 
2) "a formal act or expression of civility, respect, or regard" – He paid her a compliment of escorting 

her; 
3) pl. "a courteous greeting; good wishes; regards" – He sends you his compliments; 
4) "a gift, present" − A compliment is, after all, a kind of gift, and turning down a gift insults the 

person giving it, suggesting that you don’t value them as highly as they value (soon to be "valued") 
you. 

Третє значення слова "compliment" є у формі множини і, в той же час, показує його семантичне 
співвідношення з іншими значеннями.  
Теж саме можна простежити і з іншими іменниками, де лексикалізована множина є семантично 

близькою у більшій або меншій мірі до значень однини. Наприклад, block (a solid piece of hard 
material) / blocks (any of a set of solid cubes used as a child’s toy), cover (something that covers or protects) 
/ covers (bedclothes), depth (deepness) / depths (deep water), force (power) / forces (troops; fighting 
resources), honor (high respect; glory; reputation, good name) / honors (special distinction for proficiency 
in an examination), tropic (the parallel of latitude) / tropics (the regions between the tropics of Cancer and 
Capricorn), тощо. 
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Процес лексикалізації, як зазначалось раніше, має двосторонню направленість. Якщо розглядати 
лексикалізацію ЛСВ іменника з позиції змісту, то простежується суттєва різниця в значенні, причина 
якої може бути зміна денотативної співвіднесеності похідного ЛСВ або ж зсув у сигніфікативній 
сфері знака, що веде до модифікації поняття.  
В англійській мові зустрічаються випадки відсутності семантичного зв’язку однини і множини 

одного і того ж іменника. Наприклад, словник WEUD [WEUD: 1136] зазначає три можливих значення 
іменника premise: 

1) "a proposition supporting or helping to support a conclusion" – His reasoning is based on the 
premise that all people are equally capable of good and evil;  

2)  pl. a) "a tract of land including its buildings"; b) "a building together with its grounds or other 
appurtenances"; c) "the property forming the subject of a conveyance or bequest" − The company is 
looking for larger premises;  

3)  in law: a) "a basis, stated or assumed, on which reasoning proceeds"; b) "an earlier statement in a 
document"; c) "the statement of facts upon which the complaint is based" − Indeed, one of the 
justifications of private property takes as its premise the idea that property ownership confers 
power.  

Друге значення множини іменника "premise", зафіксоване словником WEUD, немає ніяких 
семантичних зв’язків з жодним значенням обчислюваного іменника "premise".  
В англійській мові існує ціла низка іменників з лексикалізованим значенням множини, що не 

показує семантичного співвідношення з іменниками, які вживаються в однині: auspice (a forecast) / 
auspices (patronage), fatigue (extreme tiredness ) / fatigues (clothing of various types worn by military 
personnel), ground (the surface of the earth) / grounds (solid particles, esp. of coffee, forming a residue), 
hostility (being hostile, enmity ) / hostilities (acts of warfare), link (one loop or ring of a chain) / links (a golf 
course), security (a secure condition or feeling) / securities (a certificate attesting credit or the ownership of 
stock, bond), тощо. 
Другий етап лексикалізації – це лексикалізація форми (граматичного значення). Форма також має 

двосторонню сутність: план змісту, під яким розуміється найбільш загальне значення, що є 
притаманним для даної категорії та план вираження. Лексикалізація форми розуміється як зсув у 
семантиці форми. Так, наприклад, категорія кількості представлена функціонально-семантичним 
полем кількості, центром якого є категорія числа іменника, для якого інваріантне значення однини – 
не розчленованість предмета, а множини – розчленованість. Якщо категорія числа як спосіб 
формальної диференціації відображає реальну "складність" предмета, тобто має семантику 
множинного, збірного розчленованого (дистрибутивного), немає підстав розглядати такі форми як 
лексикалізовані.  
Таким чином, від полісемії лексикалізацію відмежовує зсув значення як у плані змісту, так і у 

плані вираження, а від омонімії – наявність мотиваційних зв’язків у самій лексемі. Шлях від полісемії 
до омонімії – рухома шкала, в якій дуже важко чітко і однозначно можна провести межу між цими 
суміжними явищами. 
Однак дослідження семантико-граматичного характеру не дозволяють повністю розкрити ті 

сутнісні процеси, за яких форми множини іменника набувають самостійного лексичного значення. 
Саме тому дану проблему пропонується розглянути з позиції когнітивно-орієнтовних підходів, що, 

в свою чергу, дозволить виявити та проаналізувати не тільки мовні, але і когнітивні механізми 
лексикалізації форм множини іменників. 
Аналіз словникових дефініцій лексикалізованих форм множини іменників та зіставлення їх зі 

словниковими дефініціями форм однини дає підстави припустити, що в якості основного 
когнітивного механізму, що забезпечує лексикалізацію, виступає метонімія. У результаті взаємодії 
концепту, який є в основі значення вихідної форми однини, і концепту "множинність" з’являється 
нова концептуальна структура, яка є в основі самостійного лексичного значення мовної одиниці, і яка 
відрізняється від значення простої множини подібних предметів. Такий когнітивний процес взаємодії 
концептів і забезпечує метонімічне зрушення в складі концептуальної структури. 
Підставою для дії метонімії за О. С. Кубряковою є деяка невизначеність світу, в якому немає 

жорстких меж між цілим та його частиною, між об’єктом та його ознакою [10: 89]. Саме метонімія є 
"моделлю концептуалізації світу і репрезентації знань про світ у свідомості людини" [11: 66].  
До того ж відмічається, що в численних випадках дана модель має не дзеркальний, а 

інтерпретуючий характер. При цьому акцентується увага на домінантні ознаки предмета. А зміна 
акцентного статусу розглядається як універсальний засіб багатозначності. Метонімія існує у 
концептуальній системі людини у вигляді ідеалізованої когнітивної моделі або концептуальної 
структури, між окремими елементами якої є елементи заміщення [12: 78]. 
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Метонімічна когнітивна модель ґрунтується на досвіді, знаннях про існуючий порядок речей. 
Тому метонімічна модель є моделлю, здатною відобразити конвенціональне осмислення певного 
фрагмента світу. 
Метонімія, як правило, реалізується за такими моделями, як "частина – ціле", "причина – подія", 

"дія – результат", "наслідок – подія", "спосіб – подія", "оцінка якості – подія", тощо. Аналіз 
фактичного матеріалу показує, що лексикалізація форм множини іменника відбувається на основі 
когнітивних метонімічних моделей різних типів.  
Найбільш продуктивними є такі моделі.  
Модель "частина – ціле", наприклад: armament (military weapons and supplies) / armaments (the 

weaponry owned or sold by a nation), movie (a motion picture, film) / movies (films in general), road (a path 
or road with a specially prepared surface, used by vehicles, pedestrians, etc.) / roads (roads, streets, and 
highways in general), тощо: 

a) The unit had insufficient armament with which to do battle [DAE];  
b) A small number of nations provide the world with armaments [DAE];  
c) They don't make movies like that any more [LDCE];  
d) I’ve always wanted to work in the movies [OALD];  
e) Take the first road on the left and then follow the signs [OALD];  
f) The roads have been cleared of snow [DAE].  
У наведених прикладах форма множини є узагальненням форми однини, тому включення 

значення цієї форми в словник як окремого значення є сумнівним.  
Модель "наслідок – подія", наприклад: prospect (a possibility of success in the future, an expectation) 

/ prospects (very good chance for a successful future):  
a) She was excited at the prospect of living in London. 
b) His prospects as a writer are excellent. 
Модель "місце – надмірність чогось", наприклад: plain (a broad area of flat land) / plains (a vast 

expanse of flat land), store (a supply or stock of something) / stores (supplies, esp. of food, clothing and 
weapons):  

a) We drove over a plain that lay between two sets of hills. [DAE];  
b) In North America, the plains stretch for hundreds of miles. [DAE];  
c) Dad has a store of batteries in a drawer. [DAE];  
d) ... he had lost his military stores as well as the services of the sixty knights and four hundred archers … 

[BNC]. 
Модель "дія – результат". Часто використовується в неформальному мовленні, як сленг, 

наприклад: trot (the action or exercise of trotting) / trots (slang; an attack of diarrhea), vibration (quivering, 
shaking) / vibrations (slang; the feelings given off by a person or event), work (the application of mental or 
physical effort to a purpose; the use of energy) / works (slang; preceded by the; everything extra), тощо:  

a) The girl broke into a trot and disappeared around the corner [OALD];  
b) Every time I visit Europe, I get the trots [DAE];  
c) Decorating that room was hard work [CALD];  
d) We went to the chip shop and had the works: fish, chips, gherkins, mushy peas. [OALD].  
Нове значення англійських іменників у формі множини, сфера вжитку яких – неформальні мовні 

ситуації, є більш складним для розуміння у порівнянні з відповідною формою однини, оскільки сленг 
відповідає до потреб певних культурних феноменів. 
Викладене дає підстави дійти висновку, що вивчення лексикалізованих форм множини іменника з 

різних позицій якто структурно-функціонального, семантико-граматичного, так і когнітивно-
орієнтовного, дозволяє ґрунтовніше зрозуміти суть цього словотвірного процесу в мові. 
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Чумак Л. Н. Лексикализация множественного числа современного английского словообразования.  

Рассмотрено процессы, при которых формы множественного числа существительных 
приобретают самостоятельное лексическое значение, выделено наиболее продуктивные модели 
лексикализации множественного числа существительных. Данная проблема рассматривается с 
позиции когнитивно-ориентированных подходов, что позволяет выявить и проанализировать не 
только языковые, но и когнитивные механизмы лексикализации форм множественного числа 

существительных. 

Chumak L. M. Lexicalization of Nouns in Plural in Modern English. 

The processes, when the plural forms of nouns take on a separate lexical meaning, have been examined and 
the most productive models of lexicalized plural nouns have been marked out in the article. This issue is 

examined from the standpoint of cognitive-oriented approaches that allows detecting and analyzing not only 
linguistic but also cognitive mechanisms of plural nouns lexicalization. 
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ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ  
В ЛЕКСИЧНІЙ МІКРОСИСТЕМІ "СВІТЛИЙ" В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті досліджуються парадигматичні відношення прикметників зі значенням "світлий" в 
англійській мові на основі аналізу тексту. На силу парадигматичних зв’язків указує показник 

коефіцієнта кореляції. Результати статистичного експерименту уточнюють дані, отримані за 
допомогою компонентного аналізу словникових дефініцій досліджуваної лексичної мікросистеми. 

Парадигматичні відношення в лексиці привертали до себе увагу семасіологів ще в ХІХ столітті. 
Проте, оскільки семасіологія ХІХ століття займалася переважно історичним вивченням словникового 
складу мови, то й парадигматичні відношення в лексиці розглядалися лише в діахронічному аспекті: 
внаслідок таких парадигматичних (системних) зсувів відбулася зміна семантики слова. Так, ще у 1874 
році німецький лінгвіст Фойгт (Voigt) показав (на матеріалі латинської мови), що зміна значення 
одного слова спричиняє зміну семантики інших слів [1: 134]. 
Проте лише з поширенням ідей структурної семантики, початок якої покладено відомою працею 

Й. Тріра [2], парадигматичні відношення в лексиці знову є центром уваги семасіологів. На початку 
60-х років у радянському мовознавстві розпочато пошуки об’єктивних методів вивчення 
парадигматичних відношень в лексиці. Помітний внесок у розробку цих методів зроблено 
співробітниками Мінського університету під керівництвом А. Є. Супруна, а також московськими 
лінгвістами А. Я. Шайкевичем і В. А. Московичем. 
Загалом, як показано в [3: 235-237], усі основні методи вивчення парадигматичних відношень в 

лексиці можна поділити на дві групи – методи, що базуються на аналізі словників (словникових 
дефініцій), і методи, в основі яких лежить аналіз тексту. 
Перший метод найкраще представлено в праці Б. О. Плотникова "Дистрибутивно-статистичний 

аналіз лексичних значень" (1979). Автор виходить із того, що "якщо значення лексеми досліджуваної 
групи описано за допомогою іншої лексеми, що належить до цієї самої групи, то між цими лексемами 
існує семантичний зв’язок" [4: 47]. Кількість парадигматичних зв’язків для кожної лексичної одиниці 
встановлено шляхом підрахунку сумісного вживання лексем, що описують, і лексем, які описують, в 
усіх словникових статтях різних тлумачних словників. Так, наприклад, у ході аналізу 8 іменників 
російської мови ("мысль", "идея", "понятие", "ум", "разум", "сознание", "мышление", "мнение") в 5 
тлумачних словниках російської мови Б. О. Плотников установив кількість зв’язків кожного з 
названих слів з рештою лексем, а потім, за допомогою кореляційного аналізу (використано рангову 
кореляцію), виявив силу зв’язку між усіма досліджуваними іменниками. 
Другий метод, в основі якого лежить аналіз тексту, представлено в праці А. Я. Шайкевича [3]. 

Автор послуговується такою гіпотезою: слова, пов’язані за смислом, повинні часто зустрічатися в 
тексті неподалік одне від одного і навпаки, слова, що часто зустрічаються поблизу в осмисленому 
тексті, пов’язані одне з одним за змістом [5: 15]. Для встановлення семантичних зв’язків між словами 
А. Я.  Шайкевич використовує поетичний текст, в якому одиницею аналізу є не синтагма 
(словосполучення, в якому зустрічаємо досліджуване слово), а "інтервал тексту", який дорівнює 
одному віршованому рядку. 
У наступні десятиріччя в радянському мовознавстві розроблено різні процедури виявлення 

парадигматичних відношень в лексиці на основі аналізу тексту або словникових дефініцій. Більшу 
частину досліджень, присвячених цій проблематиці, проведено в Чернівецькому університеті під 
керівництвом В. В. Левицького. Підсумок цих досліджень зроблено в книзі В. В. Левицького 
"Семасіологія" [3]. Експериментальним шляхом встановлено, що парадигматичні зв’язки, вивчені на 
основі тлумачних словників, відрізняються (іноді досить суттєво) від зв’язків, виявлених на основі 
аналізу тексту. Так, М. Д. Капатрук встановив, що найбільшу подібність між "словниковими" та 
"текстовими" зв’язками фіксуємо в тих випадках, коли в текстах беремо до уваги не лексичну 
сполучуваність слова (в моделі [слово] + [слово]), а його семантичну сполучуваність  ([слово] + 
[підклас слів]) (див. [3: 240-241] ). 
Звідси випливає, що для встановлення парадигматичних зв’язків у лексичній мікросистемі 

необхідно: 
а) піддавати аналізу достатньо великий обсяг тексту, з якого виписують фрагменти, що 

дорівнюють мінімум синтагмі, яка складається з досліджуваного прикметника та іменника; 
б) розподілити весь корпус іменників, що становлять контекстуальні набори обраних 

прикметників, на семантичні підкласи; 
в) укласти таблиці, в яких представлено частоти сумісного вживання кожного досліджуваного 

прикметника з кожним із виокремлених підкласів іменників; 
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г) обробити одержані дані за допомогою кореляційного аналізу; 
д) побудувати схему парадигматичних відношень між обраними словами та інтерпретувати цю 

схему. 
Об’єктом нашого аналізу є лексична мікросистема зі значенням "світлий" в англійській мові. Цю 

лексико-семантичну групу інвентаризовано за допомогою компонентно-кватитативної методики на 
основі 15 тлумачних і синонімічних словників англійської мови. До складу групи входять такі 
іменники: light, bright (ядро групи), pale, sunny, fair, blond (центр), pastel, clear, luminous (периферія 
групи). Цей етап дослідження відображено в статті "Інвентаризація лексичної мікросистеми "світлий 
– темний" в англійській мові". Процедуру, названу вище в пункті а), здійснено на основі текстів 
художньої прози англійською мовою загальним обсягом приблизно в 2,5 млн. слів. Із текстів шляхом 
суцільної вибірки вилучено 934 фрагменти (словосполучень і речень), що містять зазначені вище 
прикметники в сполученні з іменниками. Весь корпус виписаних контекстуальних партнерів (тобто 
іменників) розподілено на 20 семантичних підкласів: зовнішність людини, частини тіла, власні назви, 
одяг, предмети одягу тощо. Іменники, що не входять до жодного з виділених підкласів, віднесено до 
окремого підкласу (21) із назвою "інші". У такий спосіб завершено другий етап дослідження (див. 
пункт б). 
На основі дібраних фрагментів тексту укладено таблицю (див. табл. 1), в якій представлено 

частоту сумісного вживання досліджуваних прикметників з 21 підкласом іменників. 
Таблиця 1. 

Сполучуваність ЛСГ прикметників iз значенням light із підкласами іменників 
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1. Зовнішність людини; частини тіла 7 69 30 12 14 27 2 15 0 176 

2. Власні назви 2 8 2 1 2 4 0 0 0 19 

3. Одяг, предмети одягу 6 5 9 0 0 0 0 1 0 21 
4. Почуття, емоції, психічний стан, 
характер 0 1 0 1 0 1 10 6 0 19 

5. Органи чуття, ступінь розуміння й 
сприйняття 0 0 4 0 0 0 0 9 0 13 

6. Соціальний статус людини, фах 3 3 0 0 1 0 0 1 0 8 

7. Конкретні поняття, неживі предмети 3 9 36 4 2 1 3 13 2 73 

8. Абстрактні поняття 3 1 2 1 0 2 6 35 1 51 

9. Фауна 0 3 3 0 1 0 2 0 0 9 

10. Флора 0 3 6 0 2 1 1 0 0 13 

11. Природа, її явища, погода 5 17 21 3 0 1 2 14 0 63 

12. Час, пори року, частини доби 4 2 20 12 0 0 0 9 0 47 

13. Їжа, страви, напої 4 3 1 0 2 0 0 0 0 10 

14. Манера висловлювання 0 0 1 0 0 0 0 10 0 11 

15. Oсвітлення 0 5 29 1 0 0 1 28 0 64 

16. Приміщення 5 2 3 0 0 0 0 5 0 15 

17. Вогонь, повітря, вода, земля 1 0 11 1 0 0 0 15 0 28 

18. Голос, звуки, сміх, кроки 2 0 7 0 0 0 0 17 0 26 

19. Кольори 43 65 43 1 1 0 3 9 1 166 
20. Людина (дружні, родинні стосунки, 
національність, раса тощо) 1 22 8 1 16 6 0 0 0 54 

21. Інші поняття, явища 2 6 13 0 0 3 1 22 1 48 
Усього 
 91 224 249 38 41 46 31 209 5 934 
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Із таблиці видно, що, наприклад, light і bright у багатьох випадках характеризуються збігом 
сполучуваності / несполучуваності з однаковими підкласами іменників. Так, обидва прикметника 
сполучаються з підкласами 1 [зовнішність людини, частини тіла], 2 [власні назви], 3 [одяг, предмети 
одягу], 7 [конкретні поняття, неживі предмети], 8 [абстракції життя], 11 [природа, її явища, погода], 
12 [час, пори року, частини доби], 13 [їжа, страви, напої], 16 [приміщення], 17 [вогонь, повітря, вода, 
земля], 18 [голос, звуки, сміх, кроки], 19 [кольори], 20 [людина]. Обидва прикметники не знайдено в 
сполученні (в таблиці відзначено числами 0-1) з підкласом 14 [манера висловлювання]. Таким чином, 
з 20 підкласів для 15 помічаємо подібність сполучуваності light і bright. Для пари light і blond збіг 
сполучуваності спостерігаємо лише в 11 випадках. Проте різниця сполучувальних властивостей 
досліджуваних прикметників полягає не стільки в кількості підкласів, з якими можуть сполучатися 
прикметники, скільки в частоті вживання з цими підкласами. Так, частота сумісного вживання light і 
bright із підкласами 2, 3, 4 [почуття, емоції, психічний стан, характер], 8 та ін. майже однакова, а з 
підкласами 1, 7, 11, 12 ці частоти різко відрізняються. Урахувати не лише кількість підкласів, з якими 
сполучені два прикметники, а й частоту такого сполучення можна за допомогою спеціального 
статистичного прийому – кореляційного аналізу, який, як зазначено вище, застосовують у лінгвістиці 
(з аналогічною метою) ще з кінця  60-х років. 
На відміну від Б. О. Плотнікова та В. А. Московича, які послуговувалися простішим, але менш 

точним методом (ранговою кореляцією), ми застосовуємо лінійну кореляцію (за допомогою 
спеціальної комп’ютерної програми). Результати проведеного аналізу висвітлено в таблиці 2.  

Таблиця 2. 
Величини коефіцієнтів кореляції ЛСГ прикметників із значенням light 
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light X 0,71 0,60 0,07 0,0004 0,02 0,11 -0,02 0,33 
pale   X 0,68 0,46 0,58 0,69 0,10 0,02 0,17 
bright   X 0,49 0,17 0,28 0,06 0,32 0,51 
sunny     X 0,39 0,62 0,03 0,14 0,02 
blond     X 0,76 -0,1 -0,19 -0,1 
fair       X 0,06 0,10 -0,006 
luminous       X 0,28 0,32 
clear        X 0,40 
pastel         X 

 

Примітка. Жирним шрифтом позначено статистично значущі показники коефіцієнта кореляції 
 

Оскільки кількість пар, підданих кореляції, у нашому статистичному експерименті дорівнює 21 
(кількість підкласів іменників), то для табл. 2 число 19221df =−= ; статистично значущими 
коефіцієнтами є величини 0,43 (Р = 0,05) і вище (при Р = 0,01 коефіцієнт дорівнює 0,55). Отже, можна 
вважати, що слабкими зв’язками є ті, де величина коефіцієнта коливається в межах 0,43-0,54; 
сильними – від 0,55 і вище. Після цих зауважень будуємо схему парадигматичних зв’язків 
прикметників у мікросистемі "світлий" (див. схему 1). На схемі двома лініями зображено сильні 
зв’язки, однією лінією – слабкі, а пунктиром – дуже слабкі зв’язки (менше 0,43). Останній тип зв’язку 
потрібний для того, щоб показати місце прикметників clear і luminous у досліджуваній мікросистемі. 
Ці прикметники пов’язані лише слабкими зв’язками з лексемами bright і pastel. 
Зі схеми 1 видно, що всередині мікросистеми light існує декілька субструктур, об’єднаних 

тіснішими зв’язками. Одна з цих субструктур складається з прикметників light – bright – pale. Табл. 1 
вказує на те, що спільними контекстуальними підкласами для цих прикметників виступають, 
передусім, 19, 1 і 11 (див. вище). Наприклад: 

His moist light-blue faintly pinkish eyes flickered anxiously between their dry layers of wrinkles [6: 91]. – 
Його світло-блакитні, злегка почервонілі від сліз очі, схвильовано поблискували поміж сухих, 
зморшкуватих повік.  

He said he would like to see me in bright colours… [7: 27]. – Він сказав, що хотів би побачити мене в 
яскравих кольорах. 

They were unexceptionably large and laundered and of linen, but they were also pale pink [8: 16]. – 
Вони були надзвичайно великими, випраними та полотняними, але до того ж і світло-рожевими. 

Her limp, light hair dangled from her small head in draggled rats'-tails [9: 69]. – Її м’яке, світле 
волосся звисало з маленької голови, неначе брудні щурячі хвости. 



Л. Г. Гладкоскок. Парадигматичні відношення в лексичній мікросистемі "світлий" в англійській мові 

 221 

But they went on singing at me, their bright eyes, moist with laughter, fixed upon me… [6: 179]. – Вони 
продовжували співати мені, пильно дивлячись на мене блискучими очима, що сльозились від сміху. 

Her skin was pale and her hair was black and her thoughts were Briony’s thoughts [10: 9]. – Шкіра її 
була блідою, волосся темним, а думки її були думками Браяні. 

The snow was still falling and the flakes were light against the darkening sky [11: 114]. – Сніг все ще 
йшов і світлі сніжинки ставали помітнішими на тлі вечірнього неба. 

There was a bright moon playing over the sea off in the distance… [12: 118]. – Здаля, над морем 
мерехтів яскравий місяць. 

And above the river, in the pale sky, there are huge white clouds [13: 19]. – Величезні, білі хмари 
височіли над річкою у тьмяному небі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Парадигматичні зв’язки в лексичній мікросистемі "light" 
 

Другу субструктуру формують прикметники pale – blond – fair, об’єднані спільною 
сполучуваністю з підкласом 1. Наприклад: 

Her lips were pale and always cold… [6: 81]. – Губи її були блідими та завжди холодними... 
Broad head, broad face, fair complexion, blond hair, blueish-grey eyes and this funny concave nose I 

have [9: 34]. – Велика голова, велике обличчя, світла шкіра, біляве волосся, сіро-блакитні очі і цей мій 
смішний ніс з горбинкою. 

The man had a large fair moustache which he stroked nervously [14: 120]. – У чоловіка були пишні, 
світлі вуса, які він нервово погладжував. 
На периферії мікросистеми розташовано прикметники pastel, luminous і clear. Належність перших 

двох слів до периферії не викликає сумнівів і зумовлена, перш за все, низькою частотою їхнього 
вживання. Щодо clear, то, хоча за своєю частотою він займає одне з центральних місць у 
досліджуваній мікросистемі (3-тє місце), проте вирізняється своєрідністю сполучуваності, що, 
відповідно, є причиною семантичних особливостей цього прикметника. Найбільшу подібність у 
сполученні clear фіксуємо з прикметниками bright (коефіцієнт r = 0,32), pastel (r = 0,40 і наближається 
до значущого) і luminous (r = 0,28). Загалом можна зробити висновок, що за своїми функціональними 
властивостями clear, luminous і pastel належать до периферії мікросистеми "light". Цей висновок 
збігається з даними, які одержано на основі компонентного аналізу тлумачних словників. За даними 
тлумачних словників, на основі яких інвентаризовано групу, ядро групи формують light і bright, а 
pale, sunny, fair і blond належать до лексем іншої сфери, які позначено як "центр". Зі схеми 1 видно, 
що статистичний (кореляційний) аналіз уточнює дані компонентного аналізу. "Ядро" і "центр" 
пов’язані між собою прикметником pale, у якого встановлено сильні зв’язки з "ядерними" та 
"центральними" лексичними одиницями. 
Проведене дослідження дозволяє зробити висновки теоретичного характеру. У дискусії про те, 

чим представлене значення слова – певним "образом" ("відображенням", "інформацією про 
позначувані словом предмети та явища зовнішньої дійсності") чи "потенційною сполучуваністю" 
("відношенням знака до інших знаків по синтагматичній осі"), одержаний матеріал вказує на те, що в 
значенні слова поєднано обидва компоненти – денотативно-сигніфікативний і сполучувальний 
("відношення між словами-знаками"). Установлення парадигматичних зв’язків на основі тлумачних 
словників базується, предусім, на виявленні спільного сигніфікативного компонента, а в основу 

light pale sunny 

fair blond 

bright 

pastel 

luminous 

clear 
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вивчення парадигматичних зв’язків за допомогою аналізу тексту покладено фіксацію спільної 
сполучуваності слів. Парадигму першого типу можна назвати системно-семантичною, тоді як 
парадигму другого типу – функціонально-семантичною. Сполучувальний і сигніфікативний 
компоненти слова тісно пов’язані один з одним, проте не збігаються цілком, адже bright colour 
означає не те саме, що pale colour. Але, зрештою, системно-семантичні та функціонально-семантичні 
властивості слова значною мірою збігаються. 
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Гладкоскок Л. Г. Парадигматические отношения в лексической микросистеме "светлый" в 
английском языке. 

В статье исследуются парадигматические отношения прилагательных со значением "светлый" в 
английском языке на основе анализа текста. На силу парадигматических связей указывает 

показатель коэффициента корреляции. Результаты статистического эксперимента уточняют 
данные, полученные с помощью компонентного анализа словарных дефиниций исследуемой 

лексической микросистемы. 

Hladkoskok L. G. Paradigmatic Relationships in the Lexical Microsystem "Light" in the English 
Language. 

The article investigates the paradigmatic relationships of adjectives meaning "light" in the English language 
on the basis of the text analysis. The intensity of paradigmatic relationships is determined by the index of the 
coefficient of correlation. The results of the statistical experiment specify the data, received with the help of 

the component analysis on the basis of the dictionary definitions of the studied lexical microsystem. 
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"CHUZPE" ЯК НОВИЙ КОНЦЕПТ У МОВІ ТА ЖИТТІ СУЧАСНОЇ НІМЕЧЧИНИ 

У статті було проведено дослідження функціонування лексеми "die Chuzpe" в сучасній німецькій 
мові, здійснено епідигматичний, парадигматичний та синтагматичний аналіз досліджуваного 

концепту, визначено його головні семи і семні комплекси, досліджено його вживання в німецькій пресі 
і повсякденному мовленні. 

Суспільні глобалізаційні процеси викликають інтенсивні лексичні зміни, вивчення яких є 
актуальним завданням сучасної лексикології. Унаслідок цього утверджується ряд нових понять, у 
тому числі й "die Chuzpe", що хоч вдало знайшло свою нішу в системі німецької мови, проте до цього 
часу ні в українській, ні в німецькій германістиці ще не поставало предметом дослідження. Метою 
нашої статті є спроба встановити значення цієї лексеми, що за своєю семантикою наближається до 
концепту, подати більш точне її визначення та дослідити її використання в німецькій мові. 
Актуальність даного дослідження полягає в необхідності поглибленого вивчення лексичних змін 
сучасної німецької мови. Предметом дослідження статті є функціонування лексеми "die Chuzpe" у 
сучасній німецькій мові. 
Як відомо, під концептом у роботі розуміється зміст досвіду й знання, зміст результатів усієї 

людської діяльності й процесів пізнання світу (О. С. Кубрякова). Це означає, що за уявленнями про 
об’єкти та їхні ознаки стоять різні структури знання, а отже, різні концепти. Концепт не є даним, він 
вибудовується на основі лексикографічних тлумачень і сполучуваності слів, реалізується в змісті 
лексичних одиниць, фразеологічних зворотів, у системі метафор та стійких порівнянь [1: 15]. Тому, 
для встановлення значення лексеми "die Chuzpe" зупинимося детальніше на вивченні її епідигматики, 
парадигматики та синтагматики, спираючись на опрацьований матеріал дослідження – 1466 
прикладів із німецьких інтернет-видань та лексикографічні джерела.  
Спочатку розглянемо епідигматичні характеристики даного концепту на основі інтернетівських та 

друкованих лексикографічних джерел. Слово "die Chuzpe" було запозичено в німецьку мову з мови 
їдиш הפצוח [chùtzpe] від давньоєврейського הפצח [chuzpà] для позначення таких понять як "зухвалість, 
безсоромність, нахабство, нав’язливість, надокучливість" (Frechheit, Dreistigkeit, Unverschämtheit) і 
являє собою суміш цілеспрямованої інтелігентної безсоромності, чарівної настирливості, 
нав’язливості (Penetranz) з відтінком шарму та неперевершеної, неповторної, зухвалості [2]. У 
давньоєврейській мові поняття  "die Chuzpe" отримало негативну оцінку при позначенні особи, яка 
переступає межі ввічливості з егоїстичних мотивів. В їдиш та в більшості європейських мов його 
вживають для позначення соціальної безстрашності. Як правило, мова йде про "Chuzpe" особливо 
тоді, коли хтось у вже, власне, втраченій ситуації із зухвалістю, відчайдушною сміливістю 
намагається ще щось для себе зробити [2], наприклад: "Die Regierung ist verstimmt, mit welcher Chuzpe 
die GM- Unterhändler auftreten: Der selbst am Abgrund stehende US-Konzern will wohl den Großteil der 
Opel-Risiken auf die deutschen Steuerzahler abwälzen" [3]. 
Слід завважити, що, на відміну від німецької, в українській мові концепт ЗУХВАЛІСТЬ має 

набагато бідніший синонімічний ряд, тому дуже складно передати українською мовою відтінки 
різниці між німецькими лексемами цього ж ряду (зухва́лість – 1. Властивість зі значенням зухвалий. 
Зухвалий, -а, -е: 1. Який не виявляє належної поваги, пошани до кого-небудь.// Який виражає 
неповагу (про погляд, очі). // Дуже грубий, нахабний. 2. Відчайдушно сміливий [4: 264]. Зухвалий – 
нахабний [5: 158]). Поняття "хуцпа" не зафіксоване наявними українськими лексикографічними 
джерелами, а в українській вікіпедії трактується так: ху́цпа (англ. Chutzpah) від їдиш חוצּפה хуцпе – 
зухвалість, сходить до гебр. ָּפ ְצ  ,англійське (американське) сленгове слово, властивість характеру – (הֻח
приблизно визначається словами "зухвалість" або "нахабство", як у негативному, так і в позитивному 
сенсі. Хоча поняття "хуцпа" в сучасному івриті забарвлене негативно і означає "нахабство", ті що 
розмовляють мовою їдиш та англійською мовою, сприймають якість, що ним позначається, далеко 
неоднозначно як негативну. Вони розуміють "хуцпе" як зухвалість, відважність, нахабство, 
безсоромність, які виходять за межі того, що менш успішні люди вважають за можливе, тим самим 
відрізняючи успішну людину від неуспішної. Ця якість дозволяє долати перешкоди, що здаються 
непоборними, наприклад, очевидну неправоту. З їдиш, через англійську мову, слово "хуцпа" було 
запозичене європейськими мовами: англ. hutzpa, нім. Chuzpe, пол. hucpa, чеськ. chucpe, іт. chutzpah, а 
також японською: яп. フツパー [6]. Більше того, в гумористичній книзі Лео Росте висловлюється 
думка, що будь-які переклади слова "хуцпа" на інші мови неминуче неповні, тому що вони не 
відображають всіх відтінків його значення [7]. 
У Wiktionary дана лексема тлумачиться як фамільярно-розмовна з негативним забарвленням 

такими словами: Dreistigkeit, Frechheit, Unverschämtheit, vollkommene Unverfrorenheit, Schlitzohrigkeit. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Філологічні науки 

 
224 

Як родове поняття у цій парадигмі Wiktionary подає слово Impertinenz (aufdringliches, unverschämtes, 
ungehöriges Verhalten) salopp abwertend: Dreistigkeit, Frechheit, Unverschämtheit, vollkommene 
Unverfrorenheit, Schlitzohrigkeit [8]. Wortschatz-Lexikon трактує Chuzpe як: (unhöflich) Bösartigkeit, 
Gemeinheit, Grobheit, Rohheit, Rücksichtslosigkeit, Taktlosigkeit, Unart, Ungezogenheit, Unhöflichkeit, 
Unverfrorenheit, Unverschämtheit, Zote, Zumutung [9]. 
Переглянувши сучасні тлумачні словники німецької мови, знаходимо такі тлумачення Chuzpe: 

Dreistigkeit, Unverschämtheit [10; 11]; (salopp abwertend): Unverfrorenheit, Dreistigkeit, Unverschämtheit 
[12]; [hebr.- jidd.] Frechheit, mit der jmd. eine Situation meistert, zu seinem Vorteil ausnutzt [13]; [jidd.] 
Unverschämtheit; Frechheit; Unverfrorenheit [14]. 
Слід зазначити, що більшість доступних нам словників, як одно- так і двомовних, не містять в собі 

інформації про дану лексему. Її ми зустрічаємо здебільшого в нових виданнях. Це, на нашу думку, 
додатково свідчить про те, що досліджуване слово увійшло відносно недавно до словникового запасу 
німецької мови.  
Тепер розглянемо парадигматичні характеристики досліджуваної лексеми. До синонімічних 

парадигм Chuzpe належать: Frechheit [15]; unhöflich: Bösartigkeit, Gemeinheit, Grobheit, Rohheit, 
Rücksichtslosigkeit, Taktlosigkeit, Unart, Ungezogenheit, Unhöflichkeit, Unverfrorenheit, Unverschämtheit, 
Zote, Zumutung [9]; (etwas) geht auf keine Kuhhaut (ugs.), Dreistigkeit, Frechheit, Impertinenz, 
Respektlosigkeit, Unbescheidenheit, Unverschämtheit [16]. Антонімами виступають: Bescheidenheit, 
Höflichkeit, Zuvorkommenheit [8]. 
Проаналізувавши 1466 прикладів вживання лексеми Chuzpe, вибраних у чотирьох німецькомовних 

інтернет-виданнях "Frankfurter Rundschau", "Spiegel", "Welt", "Zeit", ми з’ясували, що синтагматично 
цей концепт виступає у сполученні з різночастиномовними лексемами. Розглянувши його 
сполучуваність з іменниками, ми побачили, що найчастіше Chuzpe поєднується з іменниками, які 
належать (згідно класифікації В. В. Левицького) [17: 52] до розряду іменників абстракції, що 
позначають психічні явища в людині (Charme (127), Dreistigkeit (32), Chic (32), Mut (29), Charisma 
(27), Penetranz (24), Witz (18)), також часто вживається із власними назвами, іменами та прізвиськами, 
найбільше виступає поруч із іменами визначних людей (Gerhard Schröder (14), Angela Merkel (9), Bill 
Clinton (7), Berlusconi (5)), з іменниками, що вказують на професію, рід занять, національність, титул, 
звання (der Bundesminister (27), dіe Kanzlerin (19), die Bundesregierung (15), der Kanzler (9), der Premier 
(7)) dіe Linken (3), та з іменниками на позначення міри і виміру (Portion (63), Menge (24), Mangel (21), 
Maß an Ch. (28), Gipfel an (16)). Наприклад: 1. Diese Bundesregierung hat Chuzpe. Völlig unverfroren 
behaupteten Kanzlerin Angela Merkel und ihr Stellvertreter Frank-Walter Steinmeier, dass der Bund die 
Lasten der deutschen Einheit, die einst im Erblastentilgungsfonds aufsummiert waren, fast abgezahlt habe 
[WELT: 29.01. 2009 02:52 Uhr]. 2. Auch damals hat Walesa also bewiesen, dass er mit Mut und Chuzpe von 
einer Rolle in die nächste zu wechseln versteht - so wie auch heute wieder [DIE WELT: 20.05. 2009 03:32 
Uhr]. 3. Die Chuzpe von Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) überraschte sogar 
hartgesottene Profis des Berliner Politikbetriebs [DIE WELT: 06.11. 2008 03:42 Uhr]. 4. Mit Witz, Charme 
und gehöriger Chuzpe moderierten sie zwischen ihren Songs das Weltgeschehen, von der Freude über den 
bevorstehenden Machtwechsel im Weißen Haus bis zu profanen Problemen im Geschlechterkampf [DIE 
WELT: 11.03. 2008 04:00 Uhr]. 5. Das alles kann er nur mit Kortison, Asthmaspray und einer gehörigen 
Portion Chuzpe ertragen [DIE WELT: 29.12. 2007 04:00 Uhr]. 6. Lob & Tadel. Man muss schon weit 
zurückschauen, verehrte Angela Merkel, um sich an Bilder zu erinnern, die Sie so heiter und gelöst zeigen 
wie in den letzten Tagen. Diese Woche faszinierten Sie ein ganzes Talk-Show-Team mit Charme, Chuzpe 
und  Charisma [WELT am Sonntag: 05.05. 2002 00:00 Uhr]. 7. Berlusconis Charme und Chuzpe schienen 
wie weggeblasen. Er hatte wie immer kaufmännisch gedacht und nicht politisch [DIE WELT: 28.10. 1995 
00:00 Uhr]. 
Що стосується дієслів, то, як показує нам опрацьований матеріал, найближчими сусідами Chuzpe є 

такі дієслова (за класифікацією С. В. Кійко) [17: 56]: дієслова стану, підклас: володіння та 
приналежність (haben (192), besitzen (163), gehören (Es gehört schon (eine gehörige) Portion Chuzpe 
dazu) (78); fehlen (es fehlt jmdm. die Ch.) (14), an Ch. Mangeln (12)), дієслова стану,підклас: органічного 
буття (sein (das ist Ch.), (von der Ch. überrascht sein), (an Ch. von niemandem zu übertreffen sein), (an Ch. 
kaum zu überbieten sein) (645); überleben (mit Ch. überleben(4)); die Ch. zu leben(2)), дієслова стану: 
відповідності (zeugen (von Ch. zeugen) (38)), рідше - дієслова дії: активного руху (sich durchsetzen 
(sich mit Ch. und Charm gegen Akk. durchsetzen) (7), дієслова дії: неспіввіднесеної дії (etw. Ch. 
Nennen (22), etw. Ch. Heíßen (16), an Ch. Grenzen (14)), модальні дієслова (brauchen (14), bedürfen 
(6)). Усі ці дієслова є лівобічними компонентами Chuzpe. Дієслова дії на позначення почуттів 
(bewundern (17), beeindrücken (15), faszinieren (9), überraschen (4)) є правобічними, bewundern – 
лівобічне. Наприклад: 1. Blair besaß die Chuzpe zu sagen, es habe sich "nicht um schlechte Planung 
gehandelt, sondern um falsche Annahmen" [DIE WELT: 31.01. 2010, 04:00 Uhr]. 2. Ihren Wählern eine 
neue Zeitrechnung zu verordnen, dazu gehört Chuzpe [DIE WELT: 28.03. 2010 04:00 Uhr]. 3. Doch wenn 
begabte Nachwuchswissenschaftlerinnen ihre Chancen kleinreden, vorschnell verzagen, wenn sie nicht 
erreichen, was ihnen Spaß macht, weil es ihnen an der nötigen Chuzpe mangelt – das bedauert sie seh [DIE 
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WELT: 11.06. 2008 04:00 Uhr]. 4. Kennen Sie den jiddischen Witz, der erklärt, was Chuzpe ist? Ein Kind 
ermordet seine Mutter und seinen Vater, ringt die Hände und klagt: "Gnade, ich bin ein Waisenkind." Aber 
im Ernst: Die nationalen Regierungen machen die Kommission zum Sündenbock für Entscheidungen, die sie 
selbst gefällt haben [DIE ZEIT, 22.10. 1998]. 5. Natürlich zeugt es schon von Chuzpe, ein Buch mit diesem 
nicht eben bescheidenen Titel vorzulegen [DIE WELT: 10.10. 2009 04:00 Uhr]. 6. Das heißt man Chuzpe 
[DER SPIEGEL: 21.11. 2001 00:00 Uhr]. 7. Die Chuzpe von Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee 
(SPD) überraschte sogar hartgesottene Profis des Berliner Politikbetriebs. Seinen Rücktritt hatten die 
Opposition... [DIE WELT: 06.11. 2008 03:42 Uhr]. 8. Israelis stehen nicht Schlange, sie Kämpfen sich mit 
Ellbogen und Chuzpe nach vorne [WELT ONLINE: 08.10. 2007 18:00 Uhr]. 9. Es bedarf einer guten 
Portion Chuzpe, um solch ein Ergebnis stolz als Erfolg zu verkaufen: Knapp 30 Prozent [DIE WELT: 16.03 
.2010 04:00 Uhr].10. Erst als Kind, dann als Mann ungeniert im Kleid überleben im Nazi- und im Stasi-
Staat, soviel Chuzpe faszinierte [DIE ZEIT: 11.09.2007 00:00 Uhr]. 
Проаналізувавши випадки сполучення Chuzpe з прикметниками, бачимо, що найчастіше ця 

лексема зустрічається з прикметниками, що належать, згідно класифікації О. Д. Огуя [17: 43], до 
підкласу живих істот: характерологічний рід: установочно-оцінкова сфера: фіксовані установки до 
діяльності; фіксовані установки до інших; оцінки інших і себе (charmante (48), atemberaubende (14), 
unglaubliche (14), unvergleichliche (9), unnachahmliche (6), elegante (6), ungeheure (5), unverblümte (4), 
kaum vorstellbare (4), begnadete (4), unverfrorene /die unverfrorenste (3), unverschämte (3), kaltblütige (3), 
unfassbare (2), ungebremste (2), erstaunliche (2). Також сполучається з прикметниками підкласу живих 
істот, роду соціальних прикметників: С. І. 3 – різні інституційні відношення (politische (16), 
journalistische (13), ökonomische (12), professionelle (9) Chuzpe) та підкласу живих істот, роду 
соціальних прикметників: С. ІІ. 1 – різні національні характеристики (jüdische (49), Berliner (11), 
Bonner (9), Palästinische (8) Chuzpe). 
Досліджуване слово зустрічається і в сполученні з іншими частинами мови, найчастіше з 

прислівниками viel (234), mehr (52), mit (so) viel (56), soviel, so viel (127), (ein) bisschen (75), вказівними 
і присвійними займенниками, питальним займенником welch (47), прийменниками: mit (понад 300), 
von (83), an (67), in (34), zu/dazu 21/46 та сурядним сполучником und (245). 
Дуже чітко, на нашу думку, семантику"Chuzpe" ілюструють приклади. Так, Крістіан Рейерман 

описує значення слова "Chuzpe" у статті "Що притаманне пані в Єрусалимі, те не властиве 
канцлерові" ["Welt-online", 25.09. 2005р.]. Автор розповідає про розуміння значення даної лексеми 
єврейським письменником Рафаелем Зелігманом. Отже, в статті йдеться про те, що на думку Рафаеля 
Зелігмана [20], німецька преса ображає Герхарда Шредера, в унісон звинувативши його в хуцпі. 
Начебто, він, вперто претендуючи на посаду канцлера Німеччини, незважаючи на програш у виборах, 
того ж вечора на телебаченні проявив своїм розлюченим виступом хуцпу. Цей вердикт, вважає 
письменник, свідчить про те, що німецькі журналісти не знають цього поняття в їдиш. Нові німецькі 
словники перекладають Chuzpe із їдиш, яке є похідним від давньоєврейського Chuzpah, як зухвалість 
та нахабство (mit Frechheit beziehungsweise Anmaßung). Дане поняття, наголошує Рафаель Зелігман, 
відображається в одному анекдоті: "Що таке Chuzpe? Вбити своїх батьків і потім говорити перед 
судом про пом’якшуючі обставини, оскільки залишився круглим сиротою". Саме таку зухвалість 
проявив Герхард Шредер, зрозуміло, не вбиваючи при цьому своїх батьків. Навпаки, він так любить 
свою матір, як тільки цього може собі бажати кожна єврейська мама. Та тільки з хуцпою грубуватий 
канцлер має дуже мало спільного. Що ж тоді таке Chuzpе? Це автор знову ж таки пояснює ще одним 
анекдотом: Росія, 1916 р. Перша світова війна. Рекрута Леві, незважаючи на те, що він аж пашить 
здоров’ям, не беруть до війська. Його визнають непридатним до служби. Міцного, дебелого юнака 
питають, чим це пояснити. "Я теж цього ніяк не розумію, – каже він. – Я хочу до армії. Кожного разу, 
проходячи комісію, я б’юся об заклад на тисячу рублів із штабним лікарем, що я придатний. І 
кожного разу я програю".  
Отже, як підсумовує автор, порівняння двох жартів вказує на те, що власне вирізняє хуцпу, і, чому 

це слово не можна перекласти на німецьку мову (як і на українську) одним словом. Chuzpe означає 
вміння переконувати з інтелігентністю та присутністю духу. Chuzpe подібне до пера, яке, в залежності 
від потреби, гладить, лоскоче, лестить, пише. У всякому разі, без труднощів веде до мети. Грубість та 
зверхність, надмірність, пиха їй не притаманні. Проте, як вважає Р. Зелігман [20], якраз саме цими 
засобами впродовж часу послуговувався Гергард Шредер. І цілком справедливо цей ганноверець ще з 
часів своєї юності носить кличку "Орач" ("Acker"). Автор сподівається, що колись, у спокійніші роки, 
Шредер, покинувши політику, знайде вільний час, щоб ознайомитися з ніжною, проте, стійкою силою 
Chuzpe. Можливо і йому, як у свій час Зелігману, зустрінеться американська леді, яка, запитавши його 
про годину, додасть: "До речі, Ви одружений?". Так, що у цьому випадку теж є прямий прояв Chuzpe. 
Наступний єврейський жарт [2] так дефінує  i разом з тим ілюструє "Chuzpe": На одного єврея 

подали скаргу до суду, звинувативши його в образі честі. Начебто, він дорікнув комусь хуцпою. Та 
суддя взагалі не знає цього слова і просить єврея його пояснити. Єврей спочатку каже, що його 
неможливо перекласти. Нарешті він перекладає його, як зухвалість, нахабство (Frechheit). "Це, 
власне, не зовсім звичайне нахабств", – додає він, – "а нахабство із Gewure". 
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   Суддя: Що таке Gewure? 
   Підсудний: Gewure – це сила. 
   Суддя: Отже, хуцпа – це сильне нахабство? 
   Підсудний: Так і ні. Gewure – це не просто сила, а сила зі Ssechel. 
   Суддя: А що таке Ssechel? 
   Підсудний: Ssechel – це розум. 
   Суддя: Тоді хуцпа – це сильне розумне нахабство? 
   Підсудний: І так, і ні. Ssechel – це не просто розум, а розум із Taam. 
   Суддя: Добре, а що ж таке Taam? 
   Підсудний: Пане суддя, як я маю пояснити Вам, що таке хуцпа, коли Ви взагалі не знаєте 

німецької мови!  
Для витлумачення "Chuzpe" також часто цитується діалог між жебраком "Ребом Нахумом" (у 

розмовній мові замість ребе вживається рабі) і сільським рабином у Анатевці (при цьому вже саме 
найменування жебрака свідчить про хуцпу, оскільки Реб Нахум є відомим єврейським літописцем): 
Р.Н.: Подайте хоч трошечки, пане, будьте ласкаві, подайте хоч трошечки! 
Р.: Ось, Ребе Нахум, на тобі копійку! 
Р.Н.: Що-о-о, тільки одну копійку?! Минулого тижня ти дав мені дві. 
Р.: Ох, у мене був дуже поганий тиждень. 
Р.Н.: Ну то й що, якщо в тебе був поганий тиждень, то я теж мушу від цього постраждати?! 
Отже, як засвідчує вивчення контекстів, семантична структура досліджуваного слова включає в 

себе семеми, що складаються з відповідних комплексів сем та окремих сем. Тому, розглянувши 
вищенаведені характеристики, робимо висновок, що лексема "die Chuzpe" має такі семні комплекси:   

− вміння інтелігентно, з присутністю духу переконувати інших; відсутність 
сором’язливості;  

− суміш цілеспрямованої інтелігентної безсоромності, чарівної настирливості, 
нав’язливості; 

− відчайдушність, зухвалість (інколи з відтінком шарму), яка, подібно до пера, що, в 
залежності від потреби, пише, гладить, лоскоче, лестить і без труднощів веде до мети та 
дозволяє долати перешкоди, що здаються непоборними, наприклад, очевидну неправоту;  

− це вміння "проходити крізь двері, які відкриті тільки на мить" (Neugier blieb eine 
Konstante in der Fotografie von Susanne Schapowalow. Neugier und etwas, was man in jenen Jahren 
wohl noch mit dem Wörtchen "Chuzpe" bezeichnet hätte. "Als Fotografin musste ich durch Türen gehen, 
die oft nur für einen kurzen Moment offenstanden." [Spiegel-online-inestages – 18.11. 2009].  
Проаналізувавши всі контексти, ми встановили, що, всупереч деяким словниковим дефініціям, 

Chuzpe не притаманні такі семи як "грубість", "зверхність" та "пиха". 
Прослідкуємо відомі випадки вживання досліджуваної лексеми за матеріалами інтернетвидань 

"Zeit", "Welt", "Frankfurter Rundschau", "Spiegel". Перший випадок вживання у газеті "Spiegel-online" 
зафіксований у 1950 році, у "Zeit-online" – 1967 р., "Welt-online" – 1995 р., та "Frankfurter Rundschau-
online" – 2000 р. На матеріалі цих газет ми простежили динаміку вживання слова Chuzpe, 
підрахувавши кількість випадків вживання за один рік та десятиліття, що засвідчило недостатню 
вживаність у матеріалах за 1950-1990 рр. Проте, починаючи з 1991 р. ця кількість різко зростає, і 
особливо збільшується частота вживання Chuzpe у 2000-2010 рр. Порівняємо: "Spiegel": 1950-1959 рр. 
– 2 рази, 1960-1969 – 16 разів, 1970-1979 рр. – 37 разів, 1980-1989 рр. – 83 рази, 1990-1999 рр. – 136 
разів, 2000-2010 рр. – 295 разів; "Zeit": 1950-1959 рр. – 0, 1960-1969 – 3 рази, 1970-1979рр. – 67 разів, 
1980-1989 рр. – 72 рази, 1990-1999 рр. – 96 разів, 2000-2010 рр. – 105 разів; "Welt": 1950-1989 рр. – 0, 
тобто не зафіксовано жодного випадку вживання, 1990-1999 рр. – 51 раз, 2000-2010 рр. – 429 разів; 
"Frankfurter Rundschau": 2000-2010 рр. – 75 разів. Найчастіше Chuzpe зустрічається у газеті "Spiegel", 
найменше прикладів знайдено у "Frankfurter Rundschau".  
Зваживши на різке зростання використання даної лексеми протягом останніх років у періодиці, ми 

задалися запитанням, наскільки вона знайома мовцям. Опитавши 42 респондентів, які не є носіями 
німецької мови, але є германістами, ми виявили, що жоден з них не знає, що таке Chuzpe. Опитування 
33 німецькомовних респондентів різного віку і різного роду занять показало, що і їм цей концепт 
мало знайомий. Загалом результати опитування показують, що 17 респондентів ніколи не чули цього 
слова і не уявляють, що воно означає, 5 – чули його, але не знають його значення, і тільки 11 
респондентам цей концепт знайомий. Проте, порівнявши тлумачення деяких респондентів із даними 
лексикографічних джерел та зробленими нами висновками щодо значення Chuzpe, з’ясовуємо, що 
частина респондентів його неправильно розуміє. Двоє опитаних визначають Chuzpe  як erfolgreiches 
Glück, Glück, oder er hat ein gutes Händchen. Ще троє вважають, що Chuzpe – це обман, махлярство 
(Betrug, Betrügerei, Beschiss). І тільки шестеро дають абсолютно вірне визначення, яке співпадає зі 
встановленим нами в результаті дослідження (kaltschnäutzig, unverschämt, überheblich, dreistig; 
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Frechheit in charmanter Form; Frechheit, Unverschämtheit; rotzfreche Unverschämtheit), тобто лише 
п’ята частина опитаних має відповідні знання. 
Отже, ми дослідили епідигматичні, парадигматичні та синтагматичні характеристики концепту 

Chuzpe та визначили головні його семи і семні комплекси, прослідкували частоту його вживання в 
німецькій пресі і повсякденному мовленні. Дослідження показало, що дане запозичене слово ще мало 
відоме мовцям, проте все активніше, хоча не завжди правильно, вживається в німецькій періодиці та 
все більше входить у повсякденну комунікацію. У перспективі результати даного дослідження 
можуть бути використані у практиці вдосконалення словників.  
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Липка С. И. "Chuzpе" как новый концепт в речи и жизни современной Германии. 

В статье было проведено исследование функционирования лексемы "die Chuzpe" в современном 
немецком языке, проведен эпидигматический, парадигматический и синтагматический анализ 
исследуемого концепта, определены его главные семы и семные комплексы, исследовано его 

употребление в немецкой прессе и повседневной речи. 

Lypka S. I. "Chuzpe" as a New Concept in the Modern German. 

This article is devoted to the analysis of functioning of the lexeme "die Chuzpe" in modern German. It 
presents the epydygmatic, paradigmatic and syntagmatic analysis of this concept, its main sems and seme 

complexes are defined, its usage in the German press and everyday speech is researched. 
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ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

Статтю присвячено дослідженню рекламного дискурсу, продуктом якого є вербальний твір – 
рекламний текст. Значна увага приділяється визначенню головних характеристик реклами. Дається 
визначення реклами і рекламного дискурсу. Розкривається мета і завдання рекламної комунікації. 

Розглядаються типологічні особливості рекламного дискурсу. 

Реклама стрімко увійшла в життя сучасного суспільства, стала його невід’ємною частиною. Вона 
знаходить застосування буквально в усіх сферах життєдіяльності. Як засіб масової комунікації, 
реклама привертає до себе увагу представників різних наук. Уже майже століття вона є об’єктом 
дослідження лінгвістики, психології, соціології, культурології, філософії тощо.  
Рекламна діяльність несе в собі величезний культурний потенціал, здатний, за конкретних 

обставин, впливати як на окрему особистість, так і на суспільство в цілому, формуючи поведінку 
людини, її ціннісно-нормативну систему.  
З філологічної точки зору реклама – це особлива сфера практичної діяльності людини, продуктом 

якої є вербальний твір – рекламний текст, який насамперед і становить інтерес для лінгвістів, що 
визначає актуальність нашого дослідження. 
У вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці значна увага приділяється вивченню різних аспектів 

функціонування реклами, насамперед мовних особливостей рекламного тексту (РТ) та рекламного 
дискурсу (РД) [1-7].  

Метою даної статті є визначення специфічних характеристик РД у контексті сучасного наукового 
осмислення дискурсивних категорій. 
Термін "реклама" має багато визначень і трактується в різних джерелах по-різному. Синтез різних 

наукових підходів [2; 5; 6; 8; 9] дозволяє виділити найголовніші компоненти реклами: 
1) окремий вид комунікації. РТ як текст масової комунікації, завдяки своїм яскравим 

структурним і змістовим особливостям, є тією екстремальною сферою, де відбувається найбільша 
концентрація інформації, залучення людини у світ ілюзій і віртуальності, спілкування в різноманітних 
комунікативних ситуаціях; 

2) інформативність. Одним із основних завдань реклами є донесення до адресата потрібної 
інформації щодо предмету реклами;  

3) ідентифікація суб’єкта рекламування (адресанта, рекламодавця, спонсора). Це є 
обов’язковою характеристикою всіх видів рекламної продукції. У випадку комерційної реклами 
рекламодавцем може бути виробник товарів та послуг, торговий агент чи торгівельний заклад – тобто 
продавець товарів та послуг. У випадку некомерційної реклами – це некомерційна організація: 
урядові або військові структури, медичні заклади, суспільні й політичні організації тощо;  

4)  оплачуваність. Усі види реклами мають бути оплачені безпосередньо рекламодавцями або 
їхніми спонсорами;  

5) наявність адресата рекламування. РТ як вид масової комунікації має цілковито чітку 
орієнтацію – завжди можна назвати безпосереднього адресата (жіноча/чоловіча/дитяча аудиторія/ 
молодь/підприємці тощо); 

6) безособова адресація, яка полягає в тому, що рекламне повідомлення адресується не окремим 
фізичним особам, а певним групам населення;  

7) доведення інформації до адресата через ЗМК. Відбулося зрощення рекламного бізнесу зі 
ЗМІ, що дало змогу розповсюджувати гомогенні моделі поведінки по всьому світу;  

8) спрямованість на переконання. РТ – особливий вид тексту, який має переконуючий, 
агітуючий, стимулюючий, спонукальний, сугестивний ефект і володіє величезною силою 
психологічного впливу на поведінку людей і суспільства в цілому; 

9) поєднання вербальних та візуальних засобів вираження. Сумарне вживання вербальних і 
невербальних складових надає РД особливої стилістичної виразності, що впливає на комунікативну 
ефективність реклами. 

Рекламу визначають як різновид масової комунікації, в якому створюються і розповсюджуються 
інформативно-образні, експресивно-сугестивні тексти однонаправленого характеру, оплачені 
рекламодавцем і адресовані ним групам людей з метою спонукання їх до потрібних рекламодавцю 
вибору й вчинку [10: 5-6]. Однак, сьогодні з появою нових електронних засобів масової інформації, 
адресат перестає бути пасивним учасником комунікативного процесу, а реклама володіє широкою 
мережею найрізноманітніших зворотних зв’язків.  
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Окрім того, в даному визначенні реклами поза увагою залишається факт функціонування 
невербальних компонентів у РТ. Мова не є єдиним, хоч і найважливішим і найуніверсальнішим, 
засобом спілкування, особливо в рекламі. Увагу лінгвістів привертають семіотично гетерогенні 
(креалізовані) тексти [11: 67]. А. Д. Бєлова справедливо наголошує, що своєрідність рекламного 
дискурсу полягає в широкому використанні "невербальних елементів комунікації, параграфеміки, 
кольорового символізму, які здатні в сучасній рекламі повністю витіснити мову" [1: 155]. 
Рекламні тексти розглядаються як функціонально організовані екстралінгвальними і лінгвальними 

знаками повідомлення [12: 16], завершені мовленнєві твори [13: 6], холістичні утворення, макрознаки 
[14: 14], які характеризуються специфікою форми, змісту, комунікативної функції та прагматичної 
інтенції. РТ відносять до текстів масового впливу, які вирішують комунікативно-прагматичне 
завдання, спрямоване на забезпечення надійності, тривалості та ефективності процесу комунікації 
[15: 1]. 
Рекламні тексти – мотивовані, цілісні, змістовно-смислові, ієрархічно знакові утворення, які є 

водночас і одиницями спілкування, і культурними об’єктами, зафіксованими на культурних носіях 
[16: 332]. До рекламних текстів належать тексти ЗМК, об’єднані комплексною комунікативною 
установкою, де поєднуються інформаційна, оцінна та спонукальна функції [17: 166].  
Реклама повинна досліджуватися в тісному зв’язку з комунікативними технологіями РД, який є 

більш глобальною одиницею, ніж РТ. Дискурсивне розуміння реклами дозволило вченим вийти за 
межі тексту, залучаючи до його аналізу немовні фактори. 

Рекламний дискурс розуміють як комунікативну подію в галузі реклами та її інтерпретацію з 
урахуванням вербального та невербального контекстів [18: 317]. 
Представники когнітивної лінгвістики рекламний дискурс розуміють як комунікативну 

структуру, фреймові стратегії функціонування якої у комунікативному просторі реклами 
визначаються комплексною взаємодією фреймів автора, предмета, адресата та мети РД, а, отже, 
як такий, що має великий комунікативний потенціал, який дозволяє активізувати різноманітні 
вербальні та екстравербальні засоби для адекватного відображення антропоцентричних ,  
когнітивних ,  комунікативно-функціональних ,  соціальних  та  культурологічних факторів 
контекстуалізації, що формують жанровий контекст РД з метою реалізації авторської 
прагматики та досягнення мети комунікації [19: 32-33]. 

Метою будь-якої реклами є вплив на свідомість покупця, щоб спонукати його до виконання 
потрібної дії – купівлі даного товару. Завдання РД полягає в переконанні адресата в правдивості та 
істинності рекламного повідомлення, відповідно до чого РТ є утворенням, яке характеризується 
інформативністю, образністю, експресивно-сугестивним забарвленням, що досягається шляхом 
ефективного використання мовних засобів, покликаних вплинути на адресата.  
Існують різні типології дискурсів, які відрізняються критеріями, покладеними в їх основу. 

Дискурси поділяють відповідно до комунікативної мети; використання певних каналів комунікації; 
технічних каналів проходження інформації; за визначенням ролі повідомлення стосовно 
навколишнього світу, що описується; відповідно до стосунків між комунікантами; за прагматичним 
ефектом тощо. Основою деяких класифікацій є формальні, функціональні та змістові критерії. 
Сучасні наукові дослідження присвячені, як правило, певному виду дискурсу, як наприклад, 
аргументативному, риторичному, оцінному тощо. 
Г. Г. Почепцов, аналізуючи типи дискурсів з позицій теорії комунікації, виокремлює і рекламний 

дискурс [3: 76-99]. А. Д. Бєлова вважає РД різновидом аргументативного дискурсу [1: 13], одним з 
його наймолодших видів і зазначає, що в рекламному аргументуванні мало логіки, проте більш 
значною є апеляція до ціннісної системи та емоцій, тому нав’язування товарів і послуг більш нагадує 
навіювання, ніж переконання [1: 155]. А. Ульяновський називає такий вид аргументації 
"міфологічною аргументацією", що базується на емоційно-образних рішеннях та стереотипах, які не 
усвідомлюються людиною [20: 134]. 
В. І. Карасик вважає РД підтипом інституційного [21: 286], до характерних ознак якого належать: 

а) згорнутість, оскільки РТ охоплюється одним поглядом і містить елементи, що допомагають 
сприймати його подібно до ієрогліфа; б) додатковість, оскільки РТ доповнює фоторекламу чи 
малюнок, підкреслюючи головний компонент – товарний знак; в) сигнальність, оскільки у РТ 
акцентування зазнає сигнальна фраза – заголовок, що має великий ефект впливу та в 
концентрованому вигляді виражає ідею рекламного тексту; г) ієрархічність – шрифтове виділення 
більш важливої інформації; ґ) оцінювання, тобто акцентуація функціональності, надійності, соціальної 
значущості речі; д) інструктивність – інформація, що задає алгоритм можливих дій покупця [22: 43-
44].  
Ю. В. Шатін виокремлює емотивний тип дискурсу, до якого відносить тексти реклами [23: 57].  
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За типологією І. С. Шевченко і О. І. Морозової, які виділяють типи і підтипи дискурсу за 
формальними, функціональними та змістовними критеріями [24: 235-236], РД можна віднести до:  

− письмового або усного – за критерієм форми; 
− монологічного – за видом мовлення; 
− інституційного – за адресатним критерієм, в якому адресат та/або адресант виступають як 

представники певних соціальних інститутів; 
− аргументативного – за комунікативними принципами; 
− підліткового, людей похилого віку, жіночого, чоловічого, мешканців міста, села тощо – за  

соціально-демографічними критеріями; 
− інформативного – за функціональною й інформативною складовими, який, у свою чергу, 

може бути емотивним, оцінним та директивним; 
− неофіційного – за жанрами і регістрами мовлення. 

За класифікацією типів дискурсу Ф. С. Бацевича РД є типом дискурсу, спрямованим на результат 
комунікації, аксіологічним (оцінним), емоційним, фреймінговим (міфологічним), що створює новий 
образ світу [25: 27-28].  
Отже, РД вирішує комунікативно-прагматичну задачу, що спрямована на забезпечення надійності, 

стійкості та ефективності процесу комунікації. Він має свої специфічні ознаки, що відокремлює його 
від інших типів дискурсу. Особливості РД створюють необхідні умови для успішного впливу на 
свідомість адресата з метою створення в нього потреби в рекламованому товарі. 
Перспективи нашого дослідження вбачаються у вивченні прагматичного аспекту РД. 
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Романюк С. К. Типологические особенности функционирования рекламного дискурса. 

Статья посвящена исследованию рекламного дискурса, продуктом которого есть вербальное 
произведение – рекламный текст. Значительное внимание уделяется определению основных 

характеристик рекламы. Дается определение рекламы и рекламного дискурса. Раскрывается цель 
и задачи рекламной коммуникации. Рассматриваются типологические особенности 

рекламного дискурса. 

Romanyuk S. K. The Typological Functioning Peculiarities of Advertising Discourse. 

The article investigates the advertising discourse and the advertising text as its verbal product. Considerable 
attention is paid to determining the main characteristics of advertising discourse. There is a definition of 

advertising and advertising discourse. It is shown the goal and objectives of advertising communication. We 
consider typology of advertising discourse. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

ДЛЯ РОЗДУМІВ І ДІЇ  
(РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ "SEMPER IN ALTUM. ZAWSZE WZWYŻ") 

 

У 2010 році виповнилося 90 років з дня народження та 5 років з дня смерті видатної людини сучасності – Яна 
Павла ІІ. Ця постать без перебільшення стала знаковою у світовому цивілізаційному процесі, оскільки саме 
завдяки йому було визначено нові парадигми діяльності католицької церкви, що вплинуло не тільки на життя 
певних верств населення, але й на політичне обличчя багатьох країн світу. Рефлексіям наукової педагогічної 
громади Польщі та України на життя і діяльність Яна Павла ІІ присвячена книга "Semper in Altum. Zawsze 
wzwyż" ("Завжди угору"), що вийшла у польському видавництві "Stalowa Wola" за загальною редакцією 
професорів Яна Зимного та Неллі Ничкало.  
Ян Павел ІІ (Кароль Войтила) проголосив, що тільки з Богом можна досягнути розв’язання складних проблем 

сучасності, став на захист скривджених, не зважаючи на їхню націю, расу, колір шкіри. Мільйони людей почули 
голос Святого Отця, зрозуміли його, знайшли в його словах підтримку і сили в щоденних клопотах, у 
протистоянні викликам сучасності, у глибоких роздумах про сенс людського існування, про головне в людських 
стосунках, про достойне життя людини.  
Книга складається зі вступу, біографічного нарису та чотирьох частин. У ній вміщено 64 статті, що написані 

вченими Польщі, України, Словаччини та Угорщини, інформація про яких міститься у нотатці (71 особа). 
Загальна анотація польською, українською, англійською, німецькою та угорською мовами дозволить 
репрезентувати книгу в широких колах учених та зацікавлених осіб у багатьох країнах світу.  
Книгу прикрашають два кольорових фото. Це портрет Яна Павла ІІ, на якому він піднятою рукою з 

розкритою долонею ніби вітає усіх, з ким зустрічався за життя, і з ким зустрінеться за посередництва цієї книги, 
а також його особистий герб, на якому зображена тіара як свідчення папської влади, Петрові ключі від царства 
небесного та літера М як символ Богоматері. Обкладинка книги виконана у кольорах прапору Ватикану.  
Короткий вступ належить перу Метрополіта Краківського Станіслава Джівіша, який був особистим 

секретарем Яна Павла ІІ протягом усього його понтифікату. Він є своєрідним благословенням для усієї книги. У 
ньому розкривається сутність людської і душпастирської позиції папи римського: просування від цілковитого 
захоплення Богом до захоплення людиною; переконаність у можливості покути для будь-якої людини; 
впевненість у тому, що життя – це шлях до свободи і правди. Автор вступної статті підкреслює, що здійснюючи 
євангелізацію на усіх географічних широтах світу, Ян Павел ІІ ніколи не забував про свої польські та слов’янські 
корені. Така історична пам'ять, на нашу думку, може стати дороговказом для державних та політичних 
провідників усіх народів світу на шляху наукової, духовної, економічної, культурної та й будь-якої діяльності, 
адже для всесвітнього людського моря важливі великі річки і маленькі струмочки окремих народів. 
Біографічний нарис редактори книги представили на підставі виданої друком літератури, не обтяжуючи його 

цитуванням і посиланнями, що дозволило у невеликій за обсягом сторінок статті вмістити довге і величне життя 
великої людини. 
Перша частина книги "З учіння Яна Павла ІІ" містить статті про актуальні для сучасного суспільства 

проблеми. Вчені приділяють увагу правам родини, питанням шлюбу та подружнього життя, які розглядаються 
через призму прав людини (стаття Анджея Джєнги), завданням родини як середовища життя і любові, як 
барометра суспільства (стаття Люціана Ідеца), питанням виховання дітей і молоді (стаття Григорія Хоружого), 
змісту та формам родинного катехізису, конкретним порадам щодо читання біблійних текстів (стаття Алойзи 
Ткача), турботі про дитину як про дар божий, її правам як особистості (стаття Яна Зимного).  
Цінності життя, філософські основи послань Папи Римського стали предметом наукових розвідок у статтях 

Мар’яна Волицького про зв'язок правди, свободи і життя, Анатолія Кузмінського про мир між людьми як 
пріоритет понтифікату Яна Павла ІІ, Ганни Дутки про філософські виклики в папських енцикліках, Василя 
Кременя про філософію людиноцентризму Яна Павла ІІ.  
Багато уваги Ян Павел ІІ приділяв людям, що потребують особливого піклування з боку ближніх та й усього 

суспільства – інвалідам і старим. Барбора Ковачова пише про Яна Павла ІІ як захисника людей з особливими 
потребами, який стверджував, що вони можуть стати "провісниками нового світу", яким керує не сила і агресія, а 
любов, солідарність і відкритість. Тереса Збирад розмірковує про роль і значення старих людей, яких Ян Павел ІІ 
з великою повагою називав "охоронцями спільної пам’яті", "вінцем життя", "джерелом суспільної рівноваги", 
"живими бібліотеками", "шансом і завданнями для суспільства". 
Уважний та вдумливий читач знайде у книзі відповіді на багато питань, що його турбують: життя людини 

серед людей і порозуміння між ними, людина в оточуючому середовищі та її турбота про оточуючий світ, 
людина в житті і на порозі смерті. Так, Станіслав Столярик зупиняє свою увагу на принципі міжконфесійного 
діалогу як ініціативі Яна Павла ІІ, Марія Копштейн і Ядвіга Себеста розглядають педагогіку відповідальності 
Яна Павла ІІ в контексті діалогу католиків та євреїв, Станіслав Сойка зупиняється на естетичному вимірі праці, 
що пов’язана із землею, Ярослав Пилинський пише про етичне значення праці, що міститься в енцикліках Яна 
Павла ІІ, і підкреслює переконання Святого Отця у тому, що праця (духовна і фізична) є ключем до розв’язання 
усіх сучасних проблем. Казимир Белх розглядає антропологічно-теологічні засади екологічного піклування про 
навколишнє середовище, аналізує факти його деградації, Генрик Шмулевич зосереджується на цінності 
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страждань і смерті Христа з погляду Яна Павла ІІ, який вважав, що Ісус надав стражданню людини нового сенсу 
в умовах викликів ХХІ століття. 
Аналіз мови праць Яна Павла ІІ, що міститься у статті Анни Ружило, видається цікавим не тільки для 

філологів, він привертає увагу до мови як засобу порозуміння між людьми. 
Друга частина книги "Спадщина Яна Павла ІІ" присвячена Яну Павлу ІІ як вчителю людства і людяності, 

потребам суспільства у громадянській міжнародній інтеграції у світлі вчення і діяльності Святого Отця, а також 
таємницям неосяжної і величної постаті понтифіка. 
У науковому доробку вчених підкреслюється, що Ян Павел ІІ був невтомним поборником людської гідності 

та свободи (стаття Бернадети Ліпян), обстоював необхідність аскези як важливого для людини психічного явища 
(стаття Едварда Помиткіна), його справедливо вважають великим вчителем людства (статті Неллі Ничкало, 
Наталії Місяць і Олександра Вознюка). Про усвідомлення патріотизму польського народу як однієї з його 
цінностей пише Єжи Куніковський, про використання довіри у світлі учення Яна Павла ІІ пишуть Ірена Гейдук і 
Веслав Грудзевський.  
У наукових рефлексіях щодо праць Яна Павла ІІ сучасна допитлива людина може знайти підтримку в своїх 

пошуках істини в умовах сучасного глобалізованого світу. Тетяна Іжевська окреслює постать Яна Павла ІІ як 
пророка європейської єдності, Олександр Мотсик пише про діяльність понтифіка для нової об’єднаної Європи, 
Олександр Мережко окреслює внесок Яна Павла ІІ у розвиток католицької концепції міжнародного права. 
Своїми роздумами над побудовою сучасного громадянського суспільства діляться з читачем Станіслав Качор і 
Тереса Сарлея, про мілітарні аспекти спадщини Яна Павла ІІ розмірковує Михайло Козяр, а Петро Беркович 
показує Яна Павла ІІ в якості взірця апостольської праці на зламі ХХ і ХХІ століття. 
Неабиякий інтерес викликає стаття Тадеуша Новацького про таємницю Яна Павла ІІ, яку вчений вбачає у 

потрійній любові: до Бога, до людей і до природи, а також стаття Єжи Вархола про таємницю переходу Святого 
Отця в інший світ, у вічність. 
У третій частині книги "Шляхом вчення Яна Павла ІІ" розглядаються вибрані філософські, етично-моральні 

та педагогічні проблеми, над розв’язанням яких працюють сучасні вчені. Зокрема, Тамара Захарук представляє 
християнський персоналізм як підставу сучасної освіти, Світлана Іщук висвітлює засади етичної підготовки 
соціальних працівників, Анна Вітковська-Палень розмірковує над громадською думкою щодо партнерських 
стосунків між молодими людьми, Едмунд Юсько веде мову про патріотизм у сучасному вихованні, Вацлав 
Кендзор – про нову євангелізацію як надію світу, Тамара Говорун пише про етично-психологічні засади кохання, 
що висвітлені у працях Яна Павла ІІ.  
Життя і діяльність Яна Павла ІІ надихають дослідників на глибокі роздуми, живлять їх новими ідеями, 

спонукають до активної дії. Так, Тереса Яніцка-Панек пише про понтифікат Яна Павла ІІ як освітній проект, 
Анатолій Вихрущ – про педагогічну систему Святого Отця, Ольга Матвієнко – про християнські засади 
родинного виховання в контексті учіння Яна Павла ІІ, Олександра Дубасенюк – про педагогічні ідеї в навчанні 
молоді, Магдалена Лука – про виховне значення праці, Рафал Чуприк – про вчителя як свідка правди в сучасному 
суспільстві, Роман Круль – про феномен викладача вищої школи, Гелена Семиног – про мовну індивідуальність 
Яна Павла ІІ у педагогічному вимірі. 
У четвертій частині книги вміщено спогади і свідоцтва людей, які особисто зустрічалися з Яном Павлом ІІ, 

були присутніми на його святих службах у різних місцях і у різні часи, які глибоко переживали його смерть. 
Надзвичайної щирості та зворушливості матеріалам цієї частини книги надають численні поетичні рядки, що 
нерідко супроводжують спогади очевидців. "Усі ми продовжуємо жити тим, що заповів нам Святий Отець, Друг і 
Слуга Христа", – підсумовує Рафал Підлесний.  
Науковий доробок учених, що репрезентується у цій книзі, свідчить про вдалу спробу осмислення історичної 

постаті Яна Павла ІІ, його невтомної праці для розвитку християнського вчення, його діяльності у справі 
євангелізації, екуменічного і міжконфесійного діалогів, у пошуках відповідей на сучасні виклики 
глобалізованого суспільства, що постають перед людиною і людством.  
Книга, без сумніву, принесе користь усім, хто замислюється над складними питаннями життя, особливо тим, 

хто займається вихованням, а отже формує майбутнє світу. Праці Яна Павла ІІ – це надзвичайно корисний 
матеріал для наукових досліджень. 

 
Наталія Місяць, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор Центру полоністики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО КЛУБУ  
"ЛОГІКА БРИКОЛАЖУ" У 2009-2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Перше засідання літературознавчого клубу "Логіка бриколажу", що функціонує при науково-дослідному 
центрі "Поетика художнього твору" (кафедра теорії та історії світової літератури), у 2009-2010 навчальному році 
було щільно пов'язане з попередньою діяльністю клубу, покликаною відобразити основні напрямки 
літературознавчих досліджень в межах ЖДУ ім. І. Франка. На цьому засіданні обговорювалась монографія 
доктора філологічних наук, професора О. С. Чиркова "Пигмалион, или О всевластии творящей личности", що 
вийшла друком у 2009 році. Основні проблеми монографічного дослідження – зокрема проблема автора, взаємин 
творчої особистості з соціальним середовищем, меж авторської суб'єктивності в процесі художньої творчості – 
викликали гостру дискусію серед учасників засідання. Відповідаючи на запитання присутніх, професор 
О. С. Чирков акцентував особливості власного погляду на зазначені проблеми, що суттєво різниться від "модних" 
літературознавчих тенденцій, пов'язаних передусім з постмодерністською декларацією щодо "смерті автора". 
Подальші засідання літературознавчого клубу стали реалізацією нового проекту – ознайомленням з 

найвагомішими творами світової літератури межі ХХ-ХХІ століть. Суттєву роль у формуванні нової стратегії 
діяльності клубу відіграли наймолодші викладачі кафедри теорії та історії світової літератури – асистенти 
М. М. Ячменьова та Л. В. Закалюжний, які виявили і обізнаність в питаннях розвитку сучасного літературного 
процесу, і надзвичайно привабливу професійну зацікавленість в максимально повному висвітленні цих питань. 
На жовтневому засіданні клубу обговорювалась доповідь асистента М. М. Ячменьової, присвячена творчості 

британського письменника індійського походження Салмана Рушді (1947), лауреата Букерівської премії (1981). 
Доповідач зупинилась на питаннях творчої біографії письменника, особливу роль у якій відіграла публікація 
"Сатанинських віршів" (1988) – твору, за який автор був присуджений обуреним мусульманським світом до 
смертної кари, а також звернула увагу присутніх на романи "Діти половини ночі" (1981), "Останній подих мавра" 
(1995), збірку оповідань "Схід-Захід" (1994). 
Наступне засідання літературознавчого клубу було присвячене творчості британського письменника, поета та 

літературного критика Пітера Акройда (1949), автора кількох  поетичних збірок, романів "Велика лондонська 
пожежа" (1982), "Хоксмур" (1985), "Чаттертон" (1987), "Будинок доктора Ді" (1993), літературно-біографічних 
книг про Ч. Діккенса, О. Уайльда, Т. С. Еліота, В. Блейка, Т. Мора, широко відомого у всьому світі дослідження 
біографії В. Шекспіра, історико-топографічних книг "Лондон", "Темза" тощо. Доповідач – доцент кафедри теорії 
та історії світової літератури Н. І. Астрахан – докладно зупинилась на інтерпретації твору "Заповіт Оскара 
Уайльда" (1983). 
Творчості англомовного письменника південноафриканського походження Джона Максвелла Кутзее (1940) 

була присвячена доповідь доцента кафедри теорії та історії світової літератури Г. І. Соболевської, що 
обговорювалась на наступному засіданні клубу. Кутзее – двічі лауреат Букерівської премії (1983 року за роман 
"Життя і смерть Михайла К." та 1999 року за роман "Безчестя"), а також Нобелівської премії з літератури 2003 
року. Особливу увагу доповідач приділила роману "Осінь в Петербурзі" (1994), зокрема художньому 
переосмисленню в цьому творі провідних мотивів творчості Ф. М. Достоєвського. 
Предметом обговорення на лютневому засіданні літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" стали твори 

турецького письменника Ферита Орхана Памука (1952), лауреата Нобелівської премії з літератури 2006 року, 
присудженої з таким формулюванням: "автору, який в пошуках меланхолічної душі рідного міста знайшов нові 
символи для зіткнення та переплетіння культур". Характеризуючи творчість Памука, щільно пов'язану зі 
Стамбулом – рідним містом письменника, де неначе зустрічаються захід та схід, асистент кафедри теорії та 
історії світової літератури Л. В. Закалюжний розповів про романи "Біла фортеця" (1985) та "Мене звати 
Червоний" (1998). 
Доповідь старшого викладача кафедри теорії та історії світової літератури Н. В. Євченко була заслухана на 

засіданні літературознавчого клубу в березні 2010 року. Її темою стала творчість німецького  письменника 
Гюнтера Грасса (1927), лауреата Нобелівської премії з літератури 1999 року. У центрі уваги доповідача опинився 
роман Грасса "Бляшаний барабан" (1959), особливості його проблематики та поетики, непересічний образ 
головного героя. 
На останньому в 2009-2010 навчальному році червневому засіданні члени літературознавчого клубу слухали 

та обговорювали доповідь асистента кафедри теорії та історії світової літератури Т. Г. Тименко, присвячену 
творчості французького письменника Жана Ешноза (1947), автора романів, написаних у жанрі іронічного та 
пародійного детектива. Доповідач докладно проаналізувала роман "Високі білявки" (1995), висвітливши його 
зв'язки з сучасними детективними кінострічками, неоднозначно висловившись щодо художньої цінності цього 
твору, який більше, з її точки зору, тяжіє до масової культури, ніж до високої. 
Підводячи підсумки роботи літературознавчого клубу в поточному році, його члени висловили думку, що в 

подальшому робота клубу має розгортатись одночасно в межах різних проектів – продовжуючи вивчати визначні 
твори сучасного літературного процесу, можна було б паралельно з цим обговорювати найвагоміші 
літературознавчі монографії, що виходять в даний час в Україні та за її межами, організовувати зустрічі з 
літературознавцями, слухати доповіді членів клубу, пов'язані зі здійснюваними ними науковими дослідженнями. 

 
Н. І. Астрахан, 

кандидат філологічних наук, доцент 
завідувач кафедри теорії та історії світової літератури 

Житомирського державного університету імені Івана Франка.
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ФЕНОМЕН МЕМУАРИСТИКИ КРЕСІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ВОЛОДИМИРА ЄРШОВА 

Єршов В. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму: 
Монографія. – Житомир: Полісся, 2010. – 454 с. 

Щоденникова література (мемуаристика) завжди перебувала в полі зацікавлень вчених, проте 
розташовувалась зазвичай на периферії основних просторів наукових досліджень. Вона трактувалася як 
пояснювальний контекст у біографічному значенні в інтерпретації творів у працях істориків літератури, 
доповнювала міркування істориків ментальним елементом, становила тло у представленні історії ідеї тощо. Вона 
дуже рідко виступала як самостійний дослідницький об’єкт, як автономний предмет розгляду з метою вивчення 
самого явища мемуаристики, а не при нагоді інших досліджень. Звичайно, існують праці, присвячені виключно 
мемуаристиці або іншого роду творам особистісного характеру, які були скрупульозно використані 
Володимиром Єршовим у монографії "Польська мемуаристична література Правобережної України доби 
романтизму", проте вони мають насамперед звітньо-інформаційний характер і завершуються до порушення 
важливого завдання, яким є літературно-культурологічна інтерпретація явища мемуаристики. Я наголошую на 
цьому факті, щоб підкреслити новаторський характер дослідження В. Єршова і показати, який важливий внесок 
робить вона у наші знання про літературний і культурний доробок ХІХ століття. 
Монографічне дослідження "Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму" 

належить до такого типу наукових робіт, які під скромно сформульованою назвою приховують значно більше 
змісту. Дослідження В. Єршова реалізує більше наукових завдань, ніж на це вказує його назва. Насамперед у 
ньому показується й піддається сумлінній науковій інтерпретації явище, що належить не лише до епохи 
романтизму, а й сягає своїм корінням доби Просвітництва (наприклад, "Щоденники" князя Адама Єжи 
Чарториського) або переходить в органічне і прагматичне мислення, характерне для епохи позитивізму 
(наприклад, "Спогади старого волинянина" Францішка Багінського). У полі зацікавлення дослідника 
перебувають усі мемуари або парамемуари (наприклад, картинки, спогади з подорожей, поховальні промови), які 
у довільний спосіб пов’язані з епохою романтизму, дають широке порівняльне тло і дозволяють автору зробити 
відповідальні висновки щодо еволюції польської мемуаристики Правобережжя. У сферу зацікавлень Володимира 
Єршова потрапили також щоденники осіб, будь-яким чином пов’язаних з Україною, таких, які, наприклад, 
мешкали там певний час (Ю. І. Крашевський), походили з України (Р. Піотровський) або писали про неї 
(К. Козьмян). Загалом у вражаючій бібліографії, яка налічує понад тисячу позицій, міститься майже сотня 
щоденникових реляцій, часто зовсім забутих, що зберігаються лише в архівах, та дуже важливих, адже суттєво 
доповнюють наші знання на тему епохи романтизму та культурного феномена Волині, Поділля й України (у 
вужчому розумінні). Отож, ми отримали працю, яка стає важливим підсумком та максимально наближеним до 
повного зібранням відомостей про польську мемуаристику Правобережної України в епоху романтизму. Багата 
джерельна база та влучно використана методологія дозволяють не лише зафіксувати явище, яким була польська 
мемуаристика, але також прослідкувати її еволюцію як літературного жанру та отримати знання про 
інваріантність поетики романтичних мемуарів. 
Обов’язково необхідно підкреслити високу методологічну свідомість автора. В. Єршов використовує 

структуралістичний метод, вивчає тексти начебто окремо, проте це становить для нього відправну точку, щоб, 
розпізнавши структурні риси даного документу, включити процедуру герменевтичного вивчення, поставити цей 
текст в історичний і антропологічний контекст та видобути з нього найглибший, прихований без показання цих 
контекстів, сенс. Отже, методологія монографії є начебто дихотомічна, структуралістична і герменевтична. Але в 
перспективі, про що я згадав вище, також і антропологічна, адже В. Єршов свідомий близькості, прилягання 
літературного шару мемуарів до біографії їхніх творців. Я глибоко переконаний, що літературна антропологія є 
сьогодні найважливішою і найбільшою інтерпретаційною перспективою у вивченні епохи романтизму. Власне 
романтизм не лише декларував, а й утілював єдність літературного твору і життя, думки і вчинку. Д. Г. Байрон 
став, говорячи сучасною мовою, іконою романтизму тому, що не лише оспівував свободу у кожному її прояві, 
але також воював за цю свободу та за неї поклав у Греції своє життя. Це романтичне послання дозволяє нам 
розглядати проблематику першої половини ХІХ століття в цілісному, не спотвореному партикуляризмом, 
трактуванні. Саме такий підхід став методологічною домінантою запропонованої монографії. 
Наступною проблемою, яка в роботі Володимира Єршова отримала належний їй ранг, є мультикультурність 

Правобережжя, феномен "кресів", який, щоправда, можна досліджувати модним нині постколоніальним методом, 
але тоді втрачається те, що для цих земель було в добу романтизму найбільш характерним: тендітна рівновага 
польської культури, яка розвивалася у гнітючій тіні царської влади та української культури, самосвідомість якої 
власне пробуджувалася. Я переконаний, що методологія постколоніальних студій може виявити свою 
продуктивність у вивченні старопольської літератури, ще навіть барської літератури, як пізньобарокового 
феномену, проте стає непридатною, коли розмірковуємо над романтичною літературою, коли колишній 
колонізатор сам був колонізований і з досвіду своєї біди навчився бачити становище представників інших націй: 
українців, євреїв, вірмен. В. Єршов переконливо показує, як записана у щоденниках польська культура 
усвідомлювала, що не має вже на цій території монополістської позиції, що поруч виросла інша, потужна 
формація національної культури. Польські мемуаристи (наприклад, Єва Фелінська чи Міхал Чайковський) вітали 
це явище з надією та доброзичливістю. Адже обидва народи страждали у неволі, мали спільного ворога – царизм, 
обидва прагнули самовизначення, а поляки, які походили з Правобережної України, розраховували на певний 
туманно визначений союз двох держав, що постануть у майбутньому. Польська мемуаристика доби романтизму 
не має, як показує В Єршов, шовіністичного характеру. Це запис незвичайності землі, на якій можуть мирно 
співіснувати братні культури й народи. 
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Наступним дослідницьким простором, який відкриває монографія Володимира Єршова, є гуманітарна 
географія. Ця зовсім нова дисципліна, якою зараз займаються більше в середовищі географів, ніж істориків 
літератури, показує зв’язок літературних феноменів із землею, на якій вони з’явилися. Багатообіцяючими є тут 
фрагменти, присвячені Волині. В. Єршов не відповідає на питання – це, мабуть, ще зарано, – чому так 
відбувається, що Волинь стає таким надзвичайно культуротворчим регіоном, чому саме з Волині походить так 
багато поетів, чому з цією землею пов’язують свої долі письменники (Ю. І. Крашевський) або освітні діячі 
(Тадеуш Чацький). У кожному випадку дослідження польської мемуаристики Правобережжя дає можливість 
прийняття рішень у галузі гуманітарної географії більше, ніж роботи, що інтерпретують "високу" літературу.  
В амбітній і широкомасштабній концепції праці "Польська мемуаристична література Правобережної 

України доби романтизму" Володимира Єршова з’являється ще одна важлива складність. Йдеться про 
інтердисциплінарність проблематики дослідження. Запроектоване у назві монографії коло проблем: еволюція, 
проблематика, поетика − фактично виходить поза межі вузького філологічного розуміння та вимагає розміщення 
аналізованого дослідницького матеріалу у відповідному історичному контексті. Із цієї ситуації автор також 
вийшов переможцем; він вільно рухається лабіринтом польської історії та осмислює незрозумілу нині мотивацію 
поведінки поляків, які з одного боку піддавалися натискові визвольних прагнень, а з іншого – глузд і розуміння 
могутності Росії наказували їм займати кунктаторську, вичікувальну, двозначну позицію. Саме тут бачимо 
дрібний недолік у монографії. Йдеться про нещодавно опубліковану роботу Данути Сосновської під назвою "Inna 
Galicja" ("Інша Галичина", Варшава, 2008), авторка якої, зосереджуючись на ідейних процесах, що відбувалися у 
добу романтизму в Україні під владою Габсбургів, у цікавий спосіб зіставляє різні погляди на націєтворчі 
процеси на цій землі, порівнюючи спостереження, записані в українських, польських і чеських щоденниках і 
листах. Згаданий бібліографічний недолік – єдиний і легкий у виправленні. Він не змінює високої оцінки 
наукового дослідження. 
Усе викладене вже дозволяє з усією відповідальністю високо оцінити монографічне дослідження Володимира 

Єршова, проте для мене, як рецензента, це – лише вихідний пункт для унаочнення ще одного аспекту, який 
показує вартість і значення монографії у новому світлі. Я цілком погоджуюся з представленою у "Вступі" тезою, 
що мемуаристику необхідно трактувати як літературний жанр і досліджувати його за допомогою опрацьованого 
для "високої" літератури інструментарію. Проте це не змінює факт, що мемуаристика залишається "поміж" двома 
важливими для романтичної культури кодами, а саме – між літературою, що створюється як "висока", та життям, 
яке вели люди тієї епохи. Тож як дослідники, що працюють у ХІХ столітті, маємо справу з трьома 
визначальними елементами: з "високою" літературою, з мемуаристикою, яка загалом скрупульозно приховує свій 
фікційний характер, та з біографією авторів, що була, особливо в епоху романтизму, предметом старанно 
продуманого і відтвореного образу. 
У цьому значенні вивчення мемуаристики відкриває дві надзвичайно важливі перспективи наукових 

роздумів. По-перше, це дозволяє подивитися на "високу" літературу як на характерний для тієї епохи культурний 
продукт, що випромінює певні значення в його материнському, історично визначеному контексті, але також 
позачасовий, універсальний продукт, який користується запасом знаків, символів і своєрідних замовлянь, 
присутніх у літературній спадщині попередніх епох. По-друге, мемуаристика дозволяє подивитися на біографії 
людей, що жили в епоху романтизму, як на предмет свідомої автокреації, як на новий важливий код, який також 
вимагає інтерпретації. Ми присвячуємо свою увагу літературним творам, а повинні також приділити її життю 
таких людей, які зі своєї біографії зробили культурний твір. Наприклад, "Мемуари" Ю. І. Крашевського ми 
завжди будемо розглядати як письменницьку течію, що протікає поруч або переплітається з його оригінальною 
прозовою творчістю, проте вже "Мемуари" Кароля Ружицького або Руфіна Піотровського становитимуть не 
лише запис воєнних або конспіраторських перипетій та бравурної втечі з Сибіру. Насамперед це – запис 
людського життя, яке в силу запланованого, вольового акту випало зі своєї колії та отримало відмінний від 
передбачуваного, "звичайного" життя перебіг. Це означає, що вивчення польської мемуаристики на 
Правобережжі вимагає антропологічного інструментарію. Власне таку багатообіцяючу перспективу досліджень 
відкриває монографія Володимира Єршова.  
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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. 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.   
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). Бібліографія повинна бути оформлена у відповідності до вимог ВАК. Приклади можна переглянути за 
адресою: http://www.ukrbook.net/bib_zap.html 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
 
 
 
 



 

 

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з питань 

інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу).  Дискети або CD-диски, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавничий 
відділ університету Зарицькій О. Л. (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискетита диски  з текстами статей авторам не повертаються.  
 

Редколегія 
П О С Т А Н О В А 

 
15.01.2003  N 7-05/1 

Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до переліків ВАК України 

 
Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  України  є їх 

відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про публікації 
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі 
установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу редакційної колегії видань, не 
організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до 
бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим 
обмежуючи   можливість   наукової   громадськості  знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У 
зв'язку з  цим  президія Вищої атестаційної комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах 
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких 
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них 
становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові 
статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної   
проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);  виклад 
основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  статті,   
подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог до них, 
викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення видання до 
переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  Державному комітеті  
інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  ВАК  
України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  публікацій  у  
фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін  до переліку 
фахових видань. 
 
 
Голова ВАК України  В. В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л. М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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